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D
Da 'niech, oby, utinam : Tunc skarbnik bibit 

dicens: Da zdrów data (/?ro tata?), et ipse vi- 
carius respondit: Ero tuus thatha, ąuando cum 
matre tua dormiam et iacebo 1437 MMAe 
XVI nr 315.

Dach fo r m y : g. sg. dachu OrtBr VI 384, 
Rozm 106; ~  l. sg. (w) dachu FI 101,8, Ew- 
Zam 300; ~  ac. pl. dachy Rozm 292; ~  /. pl. 
(na) dachoch Rozm 680.

Z n a czen ie : etectum : Vczinon iesm iaco 
wrobi szczegelny w dachu (factus sum sicut 
passer solitarius in tecto, Pul: w pokryczyu) 
Fl 101,8; Sklepene, dach tectum (non sum 
dignus, ut intres sub tectum meum Mat 8, 8) 
XV med. R XXIV 366; Krokwy dachv gego 
nye schą w mvr any na mvr postawyony OrtBr 
VI 384; Dyabel... postavyl go na dachv koss- 
czyola (diabolus... statuit eum super pinnacu- 
lum templi Mat 4, 5) EwZam 300;|flerod kazał 
vezvacz zoną Ferorova, brata svego, kazał 
przynyescz ya<d), a ona vyschedschy rzekomo 
przynyescz y rzvczyla szye z dachy Rozm 106; 
Tako vlaschy na dachy (ascenderunt supra tec
tum Luc 5, 19) y odbyły desczky y spysczyly 
loże <z> vyrzchv, na ktoremze on lezal paraly- 
zem zarażony Rozm 292; Co słyszycie w wasze 
uszy, kazajcie na dachoch albo na strzechach 
(praedicate super tecta Mat 10,27) Rozm 
680.

(Dachówczane) Dachówczanne f oplata od wy
dobycia gliny do wyrobu dachówek (?), pre- 
tium argillae fodiendae, ex qua tegulae confi- 
ciuntur : Item octo grossos ab argilla dachow- 
czanne dominica antę Epyphaniarum inceptum 
1494 WarschPozn I 360.

Dachówczanin 'rzemieślnik wyrabiający da
chówki czy też pokrywający dachy, qui tegulas 
fabricatur aut aedificia tegulis contegif: Stri- 
charzom..., zumparzom... Item dachowczanom 
quindecim marcas tres grossos 1494 Warsch-
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Pozn I 367; Stricharzom..., zumparzom..., da
chowczanom... 18 grossos ib. 381.

Dachówczanne cf. Dachówczane
Dachówka ' tegula, tecti later : Tria milia la- 

terum tegularum al. dachowky 1440 AcPosn I 59; 
Stricharze... recognoverunt se fecisse contrac- 
tum cum reverendo patre domino Stanislao... 
super lateribus tecti pro corpore dicti mona- 
sterii et ecclesia al. dachówka 1463 CracArt 
nr 542; Lateres tecture al. dachówka 1465 
AcPosn 1 380; Pro dachówka argilla 1494 
WarschPozn I 360; Item pro lignis ad dachówka 
septem grossos ib. 366; Facit summa pro civitate 
recepta pro lateribus, cemento et dachówka 
cum grus in toto centum ib. 367; Ad castrum 
tria milia dachówka de novo et ceterum lateres 
ib. 383; Ot kopanie glini pro dachówka 6 gros
sos ib.; A fossione argille pro dachówka 13 
grossos ib. 384; A ductura arene ad dachow- 
kam 4 1/2 grossos 1495 WarschPozn I 392.

1. Dać, Dajać fo r m y : 1. Dać: praes. ind. I. 
sg. dam Kśw av 10, Fl i Pul 2,8. 3T7ToTl3l, 4, 
BZ Gen 17, 16. 18, 12. Jer 29, 18, De morte 
w. 88. 379, 1471 MPKJ V 9, XV p. post. 
Kałużn 287, EwZam 301; 2. sg. dasz Fl i Pul 
20, 6. 50, 9, ca 1420 R XXIV 83, XV p. pr. JA 
XIV 506, etc.; 3. sg. da Fl i Pul 1, 3. 13, 11. 
24, 9. 36, 4. 120, 3, 1449 JA XV 475, Sul 109, 
etc. etc.; I. pl. damy 1413—4 Msza I s. 262, 
sim. VII, XV p. pr. Cant, BZ Neh 5, 4; 2. pl. 
dacie BZ Num 35, 6; 3. pl. dadzą Fl i Pul 71, 15. 
103, 13, Slota w. 39, ca 1450 P F IV 570, Sul 57, 
OrtMac 39. 67, Dział 56, Rozm 131; ~  praes. 
ind. z partykułą niechaj, ać dla wyrażenia trybu 
rozkazującego: 3. sg. niechaj da EwZam 298; 
3. pl. ać dadzą BZ Num 35,2; ~  imper. 2. sg. 
dadz BZ Num 1,49; ~  part. praes. act. adv. 
dadzę 1420 AKPr VIIIa 150; dadząc BZ Ex 
12,39; ~  adi. n. sg. m. dadzący Sul 10; ~  
inf. dać® Bogur C—F, SaheReg 14, 1484 Reg

Słownik staropolski 11 1
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2 DAĆ DAĆ

707. 718, SkargaWroc w. 61, XV R XXV
226, XV c*. XXVIII 307; dać 1391
Leksz I nr 974, 1393 Leksz II nr 1546, 1399 
Leksz II nr 1192, Gn 3a. ap. Ib, FU Pul 77,24, 
Bogur AC—F, 1414 AKH  III 219^/1379—404 
Biecz l  108, etc. etc.; ~praet. 12^g\m. dał jeśm 
BZ  Gen 24, 47; dał sem BZ  Lev 7, 34; dałeśm 
BZ  Gen 1, 29. Num 21, 34; dałem BZ  Jos 24, 4. 
Is 49,6, 1477 AK Pr VIIIa 58; dał -em BZ 
Num 18, 6; -m dał 1411 Czrs 349, 1415 Ks- 
Maz I nr 2417, 1449 ZapWarsz nr 593, BZ 
Num 18,6; / .  dałam 1461—7 Serm 442v; 
jeśm dała BZ  Gen 16,5; -m dała 1427 Zap
Warsz nr 2764; 2. sg. m. dał jeś FI 17,44. 
118, 49. 38JL2J FI i Pul 20, 2. 29, 8, BZ Num 
16, 14, M W  68a; dałeś BZ  Tob 8, 8, M W  25b, 
Pul 38,12; jeś dał M IF 131 b ; -ś dał Gen 3,12,
Rozm 218; / .  dałaś ca 1440 R XXV 220; -ś 
dała M W  96 b; -ś dało ca 1440 7? XXV
220; 3. sg. m. dał jest Gn gl. 41 b, F7 14,6. 
17,15. 45,6. 77,28. 53. 123,5, XV in.
Maik 119, XV p. pr. R XXII 344, BZ Gen 
24, 35, 1466 R XXV 138, Rozm 405; jeść 
dał Kśw cr 24; jest dał Dział 26; dał 1391 
Leksz I nr 1066, 1398 Leksz II nr 1164. 
2112, 1399 StPPP VIII nr 8436, 1400 Piek 
VI 34, FI i Pul 56, 4. 77, 67. 72. 105, 16. 44, 
Bogur B—F, etc. etc.; f .  dała jest Gn gl. 70b, 
BZ  Gen 21,19; dała 1395 Leksz II nr 467, 
1397 Leksz II nr 1071, FI i Pul 66,5, 1407 
KsMaz I nr 950, 1407 Piek VI 314, 1421 AK- 
Pr VIIIa 155, etc. etc.; neutr. dało Rozm 755; 
3. du. dałasta BZ Tob 8, 16. 9, 8; 1. pl. m. dali
śmy 1471 MPKJ V 14, 1474 Font es Śl II 16; 
-smy dali De morte w. 436; 2. pl. m. daliście 
XV med. R XXXIII 123, BZ  Jud 21,22; 3. pl.
m. dali są Fl 76, 16, ca 1420 R XXIV 84, BZ 
Ex 35,22, Rozm 11. 111; są dali 1427 Bibl- 
Warsz 1861 III 40; dali 1405 SKJ III 195, 
Sul 4, BZ IV Reg 17,17, OrtMac 35, 1461 
ZapWarsz nr 1145, Tęcz w. 7, etc. etc.; f .  dały 
Rozm 698; ^  plgperf. 3. sg. m. dał jest był 
Gn 5b. 184b; jest dał był Gn 11 a; jest był 
dał G nlb . 5a. 184b; / .je s t  była dała Gn 4a;
3. pl. m. są byli dali Gn 3b. 173a. 184a; ~  
condit. 1. sg. m. dałbych Aleksy w. 47, De 
morte w. 151; (-)bych dał 1428 ZapWarsz 
nr 2825, BZ Ex 6, 8, Rozm 784. 795; 2. sg. m. 
(-)by dał Fl i Pul 27,3. 103,28, 1414 TymSąd 
165; 3. sg. m. dałby 1399 Leksz II nr 1192, 
Rozm 486; (-)by dał Gn 14 b, Fl i Pul 110, 6, 
1409 Piek VI 387, 1410 HubeZb 52, 1413—4 
Msza I s. 262, sim. IV. VII, XV in. Cyz- 
Płoc, etc. etc.; f .  (-)by dała De morte w. 150, 
M W  62a; neutr. (-)by dało BZ Deut 28,12,

Rozm 763; 1. pl. m. bychmy dali Rozm 743; 
byśmy dali M W 65, EwZam 299; 2. pl. m. (-)byście 
dali BZ II Esdr 8,23; 3. pl. m. daliby Ort
Mac 39, 1484 Reg 122; (-)by dali Sul 57, 
Rozm 713; ~  condit. praet. 1. sg. m. dałbych 
był Fl 50,17, KartŚwidz; ~  part. praet. act. 
daw 1394 HubeZb 69, 1403 HubeZb MO, 1425 
KsMaz II nr 1766, BZ Gen 21, 14. Lev 8,27.
Tob 10, 10; dawszy 1407 HubeZb 87, Sul 57. 76, 
Dział 49; ~  part. praet. pass. n. sg. m. dan 
BZ II Esdr 8, 3, OrtMac 93, 1498 SKJ 
III 335; dany BZ I Par 20, 5; / .  dana 1424 
TPaw VII nr 3747, 1444 ZapWarsz m  735, Ort
Mac 83, 1484 Reg 724; neutr. dano 1393 Leksz 
II nr 1551, 1399 Leksz I nr 3017, 1403 Piek VI 
183, ca 1420 R XXV 229, 1424 ZapWarsz nr 95, 
etc.; dane Sul 17; g. sg. m. danego Rozm 785; 
ac. sg.f. daną Sul 16, 1466 AGZ XV 44; i. sg. m. 
danym Sul 40; /. sg. m. (w) danem Sul 57; / .  (o) 
danej Sul 12; neutr. (w) danem XV med. MPKJ 
V 433, ca 1500 JA X 385; n. pl. m. dani Kśw 
av 14, BZ Gen 14,20; / . dany OrtKal 297; 
g. pl. m. danych 1424 Msza III s. 59; 1. pl. 
m. (w) danych 1472 ZapWarsz nr 3052;
~  inf. pass. sg. m. być dan Dział 8. 15;
/ .  być dana Sul 38, Dział 5; dana być Sul 4; 
neutr. być dano Dział 20; dano być Sul 93, p. 
BZ Judith 12, 1; pl. m. być dani Dział 8;fdanE V 
być Sul 81; ~  praes. pass. 1. sg. m. dan jeśm 
Fl i Pul 30, 15; 3. sg. m. dan jest BZ II Par I 
28, 5; jest dan Gn 171 b; f. dana jest Rozm 830; 
neutr. dano jest 1410—3 JP XXXIII 389, BZ 
Jos 24,15; jest dano BZ  Jer 13,20; n. pl. m. 
są dany Gn 171 b; / .  dany są EwZam 307; 
dany bywają BZ I Mach 2,7; są dany 1427 
MPKJ II 305; neutr. dana są M W  122a;
~  imper. pass. 3. sg. m. dan bądź Sul 21;

/ .  dana bądź Fl i Pul 136, 6; neutr. bądź dano 
BZ I Esdr 7, 23; 3. pl. neutr. dany bądźcie 
Sul 54; ~  fut. pass. 3. sg. m. będzie dan Sul 52, 
Gloger; f .  będzie dana BZ Gen 4, 24, Dział 5; 
neutr. będzie dano BZ Ex 5, 18, Rozm 310; 
dano będzie BZ Num 26,54; 2. pl. m. dani 
będziecie BZ  Lev 26, 25; 3. pl. m. będą dany 
Sul 55; dani będą Fl i Pul 62, 9; dany będą 
BZ Lev 27, 6; neutr. będą dany BZ  Deut 20, 16;
~  praet. pass. 1. sg .f. byłam dana Rozm 527;

,3. sg. neutr. było dano BZ  Ex 8,15; ~  plqpetf\ 
pass i 3. sg. m. jest był dan Gn 3a; / .  jest była 
dana Gn 177a; ~  condit. pass. 3. sg. m. by 
dan Sul 40; (-)by był dan BZ Tob 2 ,1 2 ;/. 
(-)by dana Sul 93; (-)by była dana Rozm 33.
846; by dana była Rozm 813; neutr. (-)by da
no Dział 30, Rozm 745; (-)by było dano BZ 
II Esdr 8, 21.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



DAĆ

2. Dajać: praes. ind. 1. sg. daję Gn 176 b, 
1417 Czrs 184, 1424 Msza III s. 64, OrtMac 65;
2. sg. dajesz FI i Pul 143, 11. 144, 16, 1417 
Czrs 184, Pul 17,51, Rozm 621; 3. sg. da
je 1399 TPaw IV nr 568, Gn l lb , XV in. 
R XXIV 73, OrtBr VI 390, OrtMac 138, 1471 
CyzKlob 444, MPKJ V 76, Rozm 565. 690; 
/. pi. dajem Rozm 455; dajemy 1426 Msza IV 
s. 315; 2. pl. dajecie Rozm 741. 748; 3. pl, dają 
Gn 173 b, XV in. CyzPloc, XV med. R XXII 
320, OrtBr VI 345, De mor te w. 194; ~  
part. praes. act. adv. daję BZ Tob 7, 11, 1456 
Msza VI s. 261; dając Gn la , 1424 Msza III 
s. 57, sim. VH[, Sul 11, ca 1455 Dóbr 324, 
Dział 17, Pul 115 arg., Naw 52, Rozm 565. 609, 
etc. etc.; dajęcy Rozm 249; ~  adi. dając Sul 
69, Pul 103,15, Rozm 694; n. sg. m. dający 
FI i Pul 18, 8, Rozm 375; / .  dająca Pul 51, 8; 
g. sg. f .  dającej Pul 119 arg.; ~  inf. dajać 
1409 KsMaz I nr 1360, 1414 Przyb 10; ~  fut.
3. sg. m. będzie dajał 1444 R X X III 306; ~  
praet. 1. sg. m. -m dajał 1409 KsMaz I 
nr 1290; 3. sg. m. dajał 1396 Zab 537, 1397 
Leksz II nr 1976, 1398 HubeZb 73, 1398 
StPPP VIII nr 7373, 1400 Piek VI 25, 1404 
Piek VI 214, 1405 KsMaz I nr 520, 1438 Zap- 
Warsz nr 865;/. dajała 1416 Przyb 12; 1. pl. m. 
-smy dajali 1403 JA VI 208.

3. Dać a. Dajać: imper. 2. sg. daj ca 1270 
KsHenr 24 r, Gn 177 a, FI i Pul 27, 5, ca 1400 
CyzWroc, Ojcz 1—11. 14—17, Dek III 18, 
Bogur C, 1413—4 Msza I s. 262, sim. IV. VII, 
etc. etc., cf. Daj, Dajby; da FI 118,34. 169, 
XV in. R XXV 218, Słota w. 1; 3. sg. daj FI 
i Pul 19, 4, Bogur B—F, 1436 R XXIII 270, 
XV med. KatOssol nr 278, BZ Tob 7,20, 
ca 1455 Dóbr 323; 1. du. dawa BZ  Gen 
19, 34; 2. du. dajta BZ Jos 2,12; 1. pl. dajmy 
ca 1400 CyzWroc, Rozm 588; 2. pl. dajcie 
Gn 175a, FI i Pul 67,37. 80, 2, Is 48,20, 
1471 MPKJ V 94, Rozm 756. 791.

Układ znaczeń
I. 'cfać, ć/are5 ......................................  3

1. 'dać, darować, użyczyć, przekazać na
własność (dobrowolnie i bez odpłaty), 
dare, donare, comportare, obicere, 
offerre' : a. rzeczy konkretne, b. dobra 
niem aterialne ......................................  3

2. 'użyczyć, dać na zawsze lub na pewien 
czas (z obowiązku lub za odpłatą), tri- 
buere, dare, sohere' : a. jako posag, 
spadek itp. b. jako daninę, czynsz, c. 
jako ‘opłatę sądową a. karę. d. jako 
zastaw, e. jako pożyczkę, dzierżawę.

f. wymiennie rzecz za rzecz. g. rzecz 
za pieniądze, h. pieniądze za rzecz 'za
płacić, sohere'. i. z nieznanego tytułu 6

3. 'dać z przeznaczeniem lub w pewnym
charakterze, przeznaczyć, skazać na 
coś, certo ąuodam consilio seu fine 
dare, tradere' ..............................  8

4. 'dać do rąk, wręczyć, podać, dare in
manus, tr a d e r e ' ..........................  9

5. 'wydać z siebie, wydzielić, ferre, dare' 11
6. 'przemieścić, skierować, ponere, impo-

nere, tradere': a. f umieścić, ponere, im- 
ponere'. b. 'dostarczyć, przysłać, od
stawić, mittere, tradere, deferre' . . .  11
II. *czynić, facere' ......................  12

1. 'uczynić, sprawić, efjicere, dare, ferre' 12
a. w użyciu sam odzielnym ....... 12
b. w użyciu niesamodzielnym: aa. do

pełnieniem rzeczownik lub zaimek. 
bb. dopełnieniem bezokolicznik, cc. 
dopełnieniem zd a n ie ..............  12

2. fwyznaczyć, statuere, attribuere' . . .  16
3. 'pozwolić, sinere, pati': a. dopełnieniem

bezokolicznik, b. dopełnieniem zdanie 17
4. 'kazać, iubere, mandare': a. dopełnie

niem bezokolicznik, b. dopełnieniem 
z d a n ie .........................................  18

DAĆ 3

Z n a czen ia : I. 'dać, dare': 1. 'dać, darować, 
użyczyć, przekazać na własność (dobrowolnie 
i bez odpłaty), dare, donare, comportare, obicere, 
offerre' : a. rzeczy konkretne: kogoś, coś: A ta- 
kes czy svoczy... ne telkocz oniy swe odzene 
szo były szebe (leg. z siebie) sdrzuczyly, alle 
y skoro svego czala szocz go oniy prze miłego 
Xpa biły dzaly Gn 173a; Ysczy ryczerze ten tho 
obyczag mago, gdis ci ge paszo, tedycz vocz 
ony swe stare odzene svim slugam dago Gn 173 b;- 
I zle molwili so o bodze, rzekli so: Asza mosze 
bog gotowacz stoi na puszczy, ... azaly chleb 
mosze dacz (numąuid et panem poterit dare)? 
FI 77,24, sim. Pul; I pline gim manna na 
iedzene, y chleb neba dal iest (Pul: dal) gim 
(et panem coeli dedit eis) Fl 77,28; Y dal 
czirzwom owocz gich, roboti gich kobylkam..., 
y dal iest gradowi skot gich (et dedit aerugini 
fructus eorum... et tradidit grandini iumenta 
eorum, Pul: i dal molom..., i wydal gradom 
skot gich) Fl 77,53; Karmicz bodzesz nas 
chlebem zlez, a pyczye dasz nam we zlzach 
w merze (potum dabis nobis in lacrimis in 
mensura) Fl 79, 6, sim. Pul; Wszytko ot 
czyebye czaka, by dal gym karmo w czas 
(ut des illis escam in tempore) Fl 103, 28, sim. 
Pul; Mocz albo sylo dzal swogych *yzyawy

1*
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4 DAĆ DAĆ

ludo<wi> swogemv, by dal gym dzedzyna *po- 
g0n<o>w (ut det illis hereditatem gentium) 
FI 110, 6, sim. Puł; Oczy *fwszech w czo pfay0, 
gospodne, a ty dayesz karm0 gych w czas po- 
trzebyszny (et tu das escam illorum in tempore 
opportuno) FI 144,16, sim. Puł; [S]chlib naschs 
poffseydni day nam czyś Ojcz 1—11. 14—17; 
Yako przygyamnye myecz raczył yesz <dary>, 
... kthore <tobye> dal (Msza III: offyerowal, VI: 
offyarowal) napyrszy kapłan (accepta habere 
dignatus es munera..., quod tibi obtulit sum- 
mus sacerdos) 1413—4 Msza I s. 262, sim. VII; 
Marek nam trawą dal XV in. CyzPłoc; Mico- 
lay oth Grabę o th0 krziwd0 wstał, esze yemu 
lank0 daw i posekl g0 szam 1425 KsMaz II 
nr 1766; Prószy za myą boga a yego matky 
Marie, azaczbich bil kapłanem, a za thym 
abiscze my kapią dały 1428 PF V 15; Ten tho 
przewrothny obyczay ganyącz ystawyamy, abi 
z gymyenya tich to wmyerayączich... kyelych 
za polthori grzywny, gen bi daan czirekvi pa- 
rochynney, sprawyon bil, a ostatek gymyenya 
kv bliszim przirodzonym... * spacz yma (calix... 
dandus ecclesiae parochiali comparetur, reli- 
qua vero bona ad proximiores... devolvantur, 
Dział 30: aby... ostatek prziaczelom gego blysz- 
szym dano) Sul 40; Oto dalesm wam wszelkye 
szele nosząc szyemyo podług przyrodzenya swego 
na szemy (ecce dedi vobis omnem herbam af- 
ferentem semen super terram) BZ Gen 1,29; 
Ysze gesm pan bog wasz, ktoryszem wywyodl 
was z yocztwa egipskyego, a wwyodl gesm 
w *zszemyo, na nyoszesm wzwyodl rokoo 
sw00, abich yo dal Abramowy (ut darem eam 
Abraham) BZ  Ex 6, 8; A czsokoly ku potrze- 
bye y k ruchu szwyotemu potrzeba bila, mo- 
szowye s szonamy dały S00 : zausznycze y za- 
ponycze, pyerszczyenye y sponky (viri cum 
mulieribus praebuerunt: armillas et inaures,
anulos et dextralia) BZ Ex 35,22; Grodzy 
podnyesyone a piece oddzyelone wsyol sem od 
synów israhelskych z *obyeti gich pokoynich, 
a dal sem Aaronowy kaplanowy y synom gego 
(et dedi Aaron sacerdoti et filiis eius) prawem 
wyecznym ode wszego ludu israhelskyego BZ 
Lev 7, 34; Zawyernye, wyodlesz (leg. wwiodłeś) 
nasz do zemye, któraś plinye potoki mlekyem 
a myodem, a dal iesz yo nam gymyenye dze- 
dzinne y winnicze (et dedisti nobis possessiones 
agrorum et vinearum) BZ  Num 16,14; Bi mi 
dal Balaach dom swoy pełen srzebra y złota 
(si dederit mihi Balac plenam domum suam 
argenti et auri), nye mogo przemyenicz słowa 
pana boga mego BZ Num 22,18; Gdze bodze 
wyocey, wyoczszo *czast das gim, a gdze mnye,

mnyeyso: wszitkim, iakos to so nynye policzeni* 
dano bodze gymyenye (pluribus maiorem par
tem dabis et paucioribus minorem: singulis, 
sicut nunc recensiti sunt, tradetur possessio) 
BZ Num 26,54; Ale s tich myast, któreś slv- 
gam cosczelnim dacze (quae Levitis dabitis), 
secz ('sześć’) bodze kv pobyeglich pomoci od- 
dzelono BZ  Num 35, 6; Otewrze pan skarb 
swoy nalepsy, nyebo, aby descz dało zemi 
(ut tribuat pluviam) BZ  Deut 28,12; A gdisz 
Raguel wyelym slow swego zocya, abi tu dluzey 
ostał, przeprosycz nykake nye mogl, polecyl 
gemu Saro swo dzewko a polowyczo wszego 
swego gymyenya, daw gemv z sług, z dzewek 
y z dobitka, y z wyelblodow, y pyenyodzi 
wyele (tradidit ei Saram et dimidiam partem 
omnis substantiae suae in pueris, in puellis, 
in pecudibus, in camelis et in vaccis, et in pe- 
cunia multa) BZ Tob 10,10; Tedi kazał gey 
wnydz tu, gdze bilo slozenye gego skarbów, 
a tam gey kazał bidlycz, a roskazal, czso bi gey 
myano dano bicz z gego stołu (et constituit, 
quid daretur illi de convivio suo) BZ Judith 
12,1; Gdze gest stado, gesz to gest dano tobye 
(qui datus est tibi)? BZ  Jer 13,20; Jaczem 
lszikvath. *Thasz ya gyda, roszkoszny may, 
dayacz kwyathky y szelony gay ca 1455 Dóbr 
324; Maczey... łąką... vzdal dobrovolnye 
przeth gayonym sądem na vyeky vyeczne temu 
to ... Ianoui..., yze volen dacz, przedacz, gdze 
chczącz 1463 R XXII 382; Lypyen daye myod 
1471 CyzKłob 444; A ostathek... z przerzeczo- 
nych <pien>yądzy mayą offyerovaczi y daczy... 
kossyczyolovi przerzeczonemv (offerant insu- 
per de dicta pecunia ecclesiae memoratae) 1484 
Reg 718; Chthory ma dwye svkny, nyechay 
da (Rozm 178: day) nye mayączemv (det non 
habenti Luc 3, 11) EwZam 298; Dyabel... 
vkazal mv vszysthky krolyestwa szyyatha... 
y rzeki mv: Tho wszystko thobye dam (haec 
omnia tibi dabo Mat 4, 9), yeszly padvszy bą- 
dzyesz myą chvalyl ib. 301; Wstał jeden fał
szywy świadecznik i rzekł:... Troję rzecz po 
społu chcę powiedzieć: pirwe przeto, iże drze
wiej, niżli ji przywiedziem, bychmy ji uczcili 
i pieniądze dali,... kiedy sędzię nadamy, naj- 
dzieć dobre rzeczy przeciw jemu Rozm 743; 
~  Poszoday ote mne y dam cy pogani w dze- 
dziczstwo (postula a me et dabo tibi gentes 
hereditatem tuam) FI 2, 8, sim. Puł; Ale w tich 
myesczech, któreś to tobye kv gymyenyy bodo 
dani (de his autem ciyitatibus, quae dabuntur 
tibi), owszem nizadnego nye ostavisz ziwo BZ  
Deut 20,16; Gdy sthworzyl bog czlowyeka,... 
wszythko w yego mocz dal De mor te w. 127;
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Cristus... by was mógł dać w moc djabłu, 
jakoż za czasów Tobiasowych dał siedm mę
żów Sarze Rozm 628; ~  dać się 'oddać się,
poddać się, se dare, se tradere : Day,... byszmy 
syę wtenczasz dały tobye, gdy nocz szmyerczy 
naszey przydzie M W  66a; Yakoby s przyro- 
dzenya takye szye vkazal y mynya, yszby szye 
takysz zyolyenykom dal na vyeczerzy (ut aiunt, 
se dedit discipulis in coena) Rozm 368; ~  (o 
bogu) dać dzieci, syna itp.: Yscy miły Xt do- 
stognim ludzem a *bugu sluszoczim neuele 
dzeczy y płodu dagę Gn 11 b ; Wyąnczczi yąly 
bogą proschicz..., aby gym gy<e>dno plemyą 
dal Aleksy w. 31; A ya yo poszegnam, a s nyey 
dam tobye syna (et benedicam ei, et ex illa 
dabo tibi filium) BZ Gen 17,16; Oczcza wa
szego Abrahama... prziwyodlem... do zemye 
Kanaan a ... dałem gemv Izaaka, a temvzem 
dałem Iakoba (et dedi ei Isaac, illiąue rursum 
dedi Jacob) BZ Jos 24, 4; Gyni takesz boy stal 
syo przecyw Fylysteom, w nyemsze zabyl od 
boga dani, sin Saltus, bethleemski (percussit 
Adeodatus, filius Saltus), brata Golyata BZ 
I Par 20, 5; ~  (od, z) czegoś: I sziw *bodze 
y dadzo iemu od złota arabskego (dabitur ei 
de auro Arabiae) y clanacz se bodo od nego 
zawszdy, wszego dna blogoslawicz bodo iemu 
FI 71, 15, sim. Pul; A pan bog gest mego pana 
poszegnal y yczynyl gy panem, przez liczbi. 
A dal gest gemu owyecz, wolow, złota, srebra 
sług a sluzebnycz (dedit ei oves et boves, ar- 
gentum et aurum, servos et ancillas) BZ  Gen 24, 
35; Przikasz synom israelskim, acz dadzo slvgam 
cosczolovim z gymyenya swego (ut dent Levitis 
de possessionibus suis) BZ Num 35, 2; ~  z elipsą 
dopełnienia: S[y]ą dzyeczy czysthe, małe, ma- 
lem sythe, graya, zgodni szą, richlo daya, 
czyrzpya XV med. R XXII 320; ~ z  ukrytym 
znaczeniem oddania się seksualnego: Na pissane 
perzynye damy sobye do wole pywa y medu 
XV p. pr. Cant; Chczy ia na pannu zalowacz: 
nye chczyalat my trochy dacz memu kony 
ofsa ib.

b. dobra niematerialne: Mamy chouacz thy 
to dary, chosz szo nam darmo dany..., trudno 
gest ge nam oszobno vyslouicz, allecz ga vam 
o gednem dzarze pouem, chocz gest nam dan, 
a thocz gest swothy kresth Gn 171 b; Jesu, 
raczy myą wyszluchacz a dar rady dobrey my 
dacz ca 1500 SprTNW  V 18; Być s prawdy, 
to jest podług miłości, czuż podług niektórego 
daru, danego od boga ku sprawiedliwości 
Rozm 785; Owa da glossowi swemu glos czcy 
(ecce dabit voci suae vocem virtutis) FI 67, 37, 
sim. Pul; Raczysz thego vszyczyczy a swą

DAĆ

laszką nam daczy, przesz która bychmy mogły 
nabycz ducha swathe<go> SaheReg 14; Svyati 
krzyszv..., grzeschnym day łaszka szw[y]a XV 
p. pr. MacDod 102; Iezv myły,... day nam la
szką, bychmy opłakały twoye ymeczenye XV ex. 
Kałużn 290; Zacon gospodnow przez zakała 
obraczaioczy dusze, swadecżstwo gospodnowo 
werne, modroscz daioczy malutkim (sapien- 
tiam praestans parvulis) FI 18, 8, sim. Pul; 
O panye Iezv Kryszczye,... raczy my dacz 
mądroszczy szwyeczkye XV ex. Kalużn 290; 
Dzysza dyablu gest była gego mocz othgotha, 
allecz gest ona themu tho svathu była dzana 
Gn l ila ;  Dal gyemv mocz nath szyyerzathy, 
by panoval yako szvyathy De mor te w. 121; 
Ty by ni miał nijednej mocy nade mną, być 
nie dana była od wirzchnej mocy Rozm 813, 
sim. 846; Dana jest jemu moc na czterzy części 
świata Rozm 830; Pomny słowa twego slvdze 
twemv, w yemsze mne nadzeyo dal ges (memor 
esto verbi tui servo tuo, in quo mihi spem 
dedisti, M W  25b: dales) FI 118, 49, sim. Pul; 
Przetoż miły Krystus nam dając nauczenie 
rzekł tym trzem apostołom: Czujcie a módlcie 
sie Rozm 609; Prossyl *nyktory riczrczeye (leg. 
rycerz) swanthego Bernaharta, aby gemu nauka 
dali o rzandzenyu czeladzy XV p. post. R I 
s. XXXVII; Myły Jesus byl navczayączy albo 
dayączy navka v soboty v ych synagogach 
(erat... docens in synagoga eorum sabbatis) 
Rozm 375; Tegdy kmyecze... mayą przysyądz..., 
yaco nye były przyczyncze smyerczy zabytego, 
tedy byskvp ma dacz rozgrzeszęnye (ordinarius 
tollet intercficlum) Dział 4 jR ozum  czi dam 
(intellectum tibi dabo) y nauczo cze na drodze 
tey, po ieysze bodzesz chodzicz FI 31,10, sim. 
Pul; Da (Pul: day) my rozum (da mihi intel
lectum), a bodo badacz sakon twoy y bodo 
*strzedcz gego we wszem serczv mogem FI 118, 
34; Podług molwy twogey da (Pul: day) my 
rozvm (da mihi intellectum) FI 118,169; Acz 
dam sen oczyma mogyma a powekam mogym 
drzemane, y pokoy skronom mogym (si dedero 
somnum oculis meis et palpebris meis dormita- 
tionem, et reąuiem temporibus meis), alisz 
naydo masto gospodnv stan bogv Yakvb? 
FI 131,4, sim. Pul; Gospodzin da słowo prze- 
powadnicom czczo weliko (dominus dabit ver- 
bum eyangelizantibus yirtute multa) FI 67,12, 
sim. Pul; Yscy on dal gest svatloscz nebosom 
ipse eńim lucern dedit celis Gn gl. 41 b; Naam 
tesz grzesznim slugam twym... towariszstwo 
dacz (Msza IV: darovacz) raczy ss twoymy 
swątimi apostoli (societatem donare digneris 
cum tuis sanctis apostolis) 1424 Msza III s. 62,
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sim. VI—VIII; Prorok z persony czerekwe 
molwy, yczyechę dayocz wyernym Pul 115 arg.; 
Pan bog wsrost dal deus incrementum dedit 
XV in. Szwed 49; Yscy tho ne gest f[s] twe voly, 
abicz thobe Xpt dal dludze stroue Gn 14 b; 
~  dać duszę 'poświęcić się, totum se dedere 
alicui rei : Czo nam pomogło odzenye albo 
obluthne gymyenye, czoszmy sza w nyem ko
chały, a swe dvsze za nye dały? De morte 
w. 436; ~  dać duszę, żywot *umrzeć, mon :
A tako vocz natichmasth gestcy on byl bogu 
duszo dal a swocy angely szocz go ony były do 
krolefstwa nebeskego donesly Gn 184b; A gdy 
bogv dvsza [dząl] dal, thv szą wyelky dzyw sstal 
Aleksy w. 193; Więtszej miłości mimo tej nikt 
nie może mieć, aby kto duszę swą dał prze przy
jaciele (ut animam suam ponat quis pro amicis 
suis Jo 15, 13) Rozm 568; Zivot dagę animam 
dat (bonus pastor animam suam dat pro ovibus 
suis Jo 10,11) XV in. R XXIV 73; Oczcze, *wsze- 
kom yą thwoye dzeczą wyerne, dalbych szwoy 
szywoth prze czą Aleksy w. 47.

2. 1 użyczyć, dać, na zawsze lub na pewien 
czas (z obowiązku lub za odpłatą), zapłacić, 
tribuere, dare, sohere' : a. jako posag, spadek 
itp.: Przetoczno bilo Bodzaciney babi, a macz 
Bodzacina dala y swey dzewcze za czansc 1407 
Piek VI 314; Ale kędy dzeczy pyrwey zony 
cząscz swoyą równą oth oczcza gym do- 
browolnye rosdzelenym wyekvysthim daną 
ymayą (portionem suam aeąualem a patre 
eis sponte ex divisione perpetua oblatam obti- 
nuerint), tedy cząscz wthorey zony szynom 

/WyOJ albo dzewkam ma szą dostacz szpelnye Sul 16; 
Za *Zopzko dano yey mozw pendzessanth kop 
possagu 1403 Piek VI 183; Ymyenye dzedzyn- 
ne w possag danee przeth krolyem ma bicz 

/vwOj opprawyone Sul 17; Poszak... pyenyądzmy 
gothowimy oprawyony doszycz czyny, kdy 
przeth przyaczolmy bądze dan (in praesentia 
amicorum assignetur) Sul 52; Dzewky w dze- 
dzynach... nye mogą... bicz namyestnyczkamy, 
ale doszycz mayą myecz na posagv gym danem 
(contententur de dote eis tradita)..., a blyszsy 
gych nye dawszy tesz gym poszagy (non data 
dote) v they dzedzynye wstąpyą..., alye blysza 
bracza gym penyądze za nye dadzą (sed proxi- 
miores fratres eis earum pecunias assignent), 
a samy dzedzyny thake odzyrzą Sul 57; Sy- 
nowye... szostry swoye podług obyczayy zemye 
za mąsz yidadzą, dawszy gym pyenyądzmy posag 
(assignata ipsis in pecuniis dote) Sul 76; Gdi 
*kteribąncz slyachczycz... dzyewkąn..., przes 
voley prziyaczol albo rodzyczyelow wzyanthąn, 
swemu przirodzonemu... w zonąn bi prawąn

vidal, tegdi takyey pannye... possagu nye 
s gymi<e>nya oczczistego... yey daacz ma 
(non de bonis paternis vel amicorum eiusdem 
assignare debebit), ale s gymyenya wlostnego 
yąn yipossazi Sul 90; Zawyodlly ktho dzyewką, 
nyszly yą poyal, szlowye w stądlo, y spal 
sz nyą, then ma gey dacz wyano (dotabit eam 
Ex 22, 16) XV p. post. Kałużn 285; O kthore 
posthlanye na mo Strachotha zalowal, tho mi 
yest dal’po mey zenye 1422 ZapWarsz nr 42.

b. jako daninę, czynsz: Vocz gescy on to 
bil prikasal, abycz fszeliky clouek do tego tho 
mastha do Bethlehem [pjprzysetl bil, a szobo 
(leg. z sobą) tho to dan przynosi bil, gąszczy 
gest ona rzimskemv czeszarzeyy dacz była mana /yV 
Gn 3a; Pani Zophca... any schoszowala (leg. 
szosowała), any sadnich poplatkow mescz- 
skych dayala 1416 Przyb 12; Jacom ya nye 
mal[y]a Pawiowi na swanthi Jan dacz połowico 
mitha, ale wszithco na Godi 1428 ZapWarsz
nr 2851; Gdzekolye plugem w ogrodzech albo 
na polyoch orano bi bilo, dzeszanczina s pełna 
ma dana bicz (decima plenarie exsolvatur, J
Dział 5: ma bycz s pełna dana) Sul 4; Kthori- 
kole kmecz orze czalim plugem..., powynyen 
dacz czthirzi kythi konopi gothovich (det qua- 
tuor ligaturas canapi parati, Dział 5: ma dacz (wui^ 
yprawyonych konopy cztyrzy kyty) Sul 4; Prze- 
tosz gydzyczye a dzelayczye, slomi wam nye 
bodze dano, a wy dayczye obiczyayno lyczbo 
czegel (paleae non dabuntur vobis et reddetis 
consuetum numerum laterum) BZ Ex 5,18; 
Dzyeszaczyna twogą y pyrworodne twoge nye 
odwlaczay offyarowacz. Pyrworodnego s szwych 
dzeczy mnye dasz (primogenitum filiorum tuo- 
rum dabis mihi Ex 22, 29) XV p. post. Kałużn 
286; Ialmvsznym nacznem (leg. nędznem) nye 
daval, offyerym bogv nye czynyl ny s pyryyny, 
ny sz novyny, bogvm nye dal s sz<e)bye vy- 
ny SkargaPłoc w. 36; Dajem dziesięcinę i ine, 
jako w zakonie pisano Rozm 455; Dajcie cesa
rzowi, co cesarzowo jest (reddite..., quae sunt 
Caesaris, Caesari Luc 20, 25), a bogu, co boże 
jest Rozm 791.

c. jako opłatę sądową albo karę: Yakom ya 
ne dal Racziborowi trzech cop za głowo Grzim- 
czina oczcza 1415 KsMaz I nr 2417; Jacom 
ya thego wtargy s Lasczem nye gmyal, abich 
gemv dal strawo na graniczę 1428 ZapWarsz 
nr 2825; Plączą rzeczona pospolicze trzinaczcze 
alybo przisąd, gesz obiczona gest sząndzy 
sąndzącemy kthorą rzecz bicz dana (solutio 
dicta yulgariter tresczne, quae consueyerat 
iudici praesidenti seu deffinienti aliquam cau- 
sam applicari), biłaby oddalona, pothnyeszona
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y szgaszona Sul 38; Sząndza... nye chcze... 
swego bronycz skaząnya, alysz pirwey przes 
stroną otheszwalą trzy grzywny alybo kvnye 
lypyesze, tho gest kozvch, gemv bądą dany 
(nisi prius per partem tres marcae aut pelles 
mardurinae sibi assignentur) Sul 55; Wszdy 
przewyczezeny bądzely kmyothowycz, a ma 
szkąth zaplaczicz, zywoth dzeszączą grzywnamy 
ma othkvpycz, yako y za głową kmyeczą obykly 
sza dany bycz dzesącz grzywyen (sicut pro capite 
plebei dare est consuetum) Sul 81; Czso dacz 
yoznemu ot swyathkow Sul 92; Paklibi ktori 
krziwi... bolanczemu dosycz yczinycz bi nye 
chczyal, tegdi czsokoli bi gymyenya albo po- 
ssyedzyenya sbozaa w zyemy myalbi, tho 
wschisthko onemu, komu zaloscz yest, dano 
ma bicz (hoc totum illi, cui facta est yiolentia, 
dari debet) Sul 93; Gdikoli... ktorichkoly wsy 
yeden przebivacz... gynschego zabyye, ten tho 
manzoboycza ósmy kop groschow moneti po- 
spolytey za zabytego daa i zaplaczy (ipse in- 
terfector octo sexagenas grossorum monetae 
communis pro interfecto det et solvat) Sul 109; 
<G>dy kto nagany abo narzecze skazanye 
pana cracowskyego, tedy kocz abo torlop gro- 
nostayowy ma gemv dacz (dare et satisfacere 
teneatur) Dział 42.

d. jako zastaw: Nye dadzanczi czanzey alybo 
gwalthem odbiyayanczi (pignora denegata et vio- 
lenter ablata)... se wtorą wyną szedmdzeszanth 
naszey comorze przydaną wroczycz myszy Sul 
10; Gdi ktori starostha... ktorego przebiwaa- 
cza... dlya ktorichkoly przestanpow... gymye..., 
taky starostha... wschitka gymyenya yego ma 
dacz na rankoyemstwo (omnia et singula bona 
sua debet dare ad cautionem fideiussoriam) Sul 
111; Acz geden... w lesye drwa kv swemv po- 
szythky rąbał, ten, czyg lyas gest,... woły abo 
konye ma, wzącz kromye wszey viny, ale gdy 
weszmye dwa woły abo konye, tedy gednego 
ma sobie zastawycz, a druge m a,dacz na ra- 
koymye (et alium bovem vel eąuum super 
fideiussoria cautione dimittat) Dział 58; A yesth- 
lyby rzeczy kthore przy sobye czudze myal..., 
<ma do>sziczi yczynyczi pylnye, (za)placziczi 
pyenyądzmi albo ma zakład daczi (vel exhibi- 
tam pignoris cautionem) 1484 Reg 707; Iacom 
przi tern bil, kedi łan dayal kon y ginę rzeczi 
Wroslawovi na zastavo 1404 Piek VI 214; 
Jakom przi tern bili, esz Maczek dal dwe wlocze 
Przedwogeui w saastawo, a on ge dal oracz 
gynemu 1420 TPaw VII nr 1859; A gyny mo- 
wyly: Weszmyem na dług pyenyodzy na dan 
krolyowo, a darni dzedzini nasze y domi 
y yynnyce (sumamus pecunias in tributa regis,
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demusąue agros nostros et vineas) BZ Neh 
5, 4.

e. jako pożyczkę, dzierżawę: Iensze przisoga 
blisznemu, a ne zdradza, iensze dobra swego 
ne dal iest na lichfo (qui pecuniam suam non 
dedit ad usuram) FI 14, 6, sim. Pul; Iaco Michał 
ne dal Micuszewi polczwarti grziwni na za- 
stavo 1406 Piek VI 305; Iaco to grziwno, 
czsom saplaczila, tom dala pożyczono, a ny 
sza geden poszag 1410 ib. 399; Myesczanyn 
sykno alybo craamne rzeczi zyemyanynoyy na 
borg dayancz, przes swyatki doswyathczy o dług 
(civis pannos et merces terrigenae ad praestam 
accomodans, per testes probabit) Sul 11; Aczby 
który sz Zydow pothem take lysthy albo zapyszy 
ykazal albo na nye penyądzy dal (super easdem 
pecunias dederit), take zapiszy y lysthy oth 
nynyeyszego czasy nyeyeney mayą bycz moczy 
Sul 79; Paknyaly kto nad to yczini a na kostkach 
da na zakład abo na zastawą pyenyadzy, abo 
za to rakoymya wezmye, tedy any wynowa- 
czecz, any rąkoymya za to ma czso czyrpyecz 
any placzycz Dział 37; Przyaczyelyy, day my 
yzayem troye chleba (commoda mihi tres panes 
Luc 11, 5) Rozm 274; ~  Sortem suam in Po- 
plawnyky arendayit al. w plath dal cum omni 
iure 1489 AGZ XIX 321.

f. wymiennie rzecz za rzecz: Dano yest zemo 
za *rzemo prawim tarkem 1410—3 JP XXXIII 
389; Yaxon dal dzedzyną za dzedzyna hu 
Brzesczany zamaną 1421 AKPr VIIIa 155; 
Jako esz za Goloscheuo dana zamyana Maszi- 
glouice y pyenyandzi przidano 1424 TPaw VII 
nr 3747; Jakom ia o tha crzywda od Stanisława 
wstał, eze mi rolya wsyal gotowo oraną, a gi- 
ney my za ną ne dal 1427 ZapWarsz nr 237.

g. rzecz za pieniądze: Yako Woyczech dal 
to dzelniczo sza oszm a sza dwadzescza grziwen 
1402 JA VI 203; Jacom syo ya nye podyol 
konya Hindrzichowi dacz za dwe koppe 1433 
ZapWarsz nr 423; Carczmarze, czo slye pyva 
dayy, nyeczastho na mya wspomynayy De 
morte w. 194.

h. pieniądze za rzecz 'zapłacić, sohere : Ja
com ya dal polponti kopy za kon gothowich 
1411 Czrs 349; Yako mne Marczisz mai dacz 
za mecz kopo 1414 KsMaz I nr 2346; Jakom 
ya taki Sandkem (leg. z Sędkiem) tark ymyal, 
kedi bi my ne dal ostatka penandzy na swanthi 
Michał, tedi straczil to, czo szadal, y tho dze- 
dzyno 1423 ZapWarsz nr 56; Jaco ya tho wem, 
o cthori postawecz Jan na Arnoltha szalował, 
za then gemv penodzi nye dal 1427 ZapWarsz 
nr 2696; Ne weszmyesz thych kssok, alysz 
my trzy wyerdunky dassz XV p.pr. JA XIV 506;
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Za samcza dany bodo py0cz rvblow, a za 
samicz0 trzy (pro masculo dabuntur quinque 
sieli, pro femina tres) BZ Lev 27, 6; Anym gego 
w[y]e szdrowyy, w robothach y w pynyedzach, 
oth they rany lekarzewy danych, nye vschkodzil 
1472 ZapWarsz nr 3052; Wszedszy w radę 
kupili za nie (sc. za trzydzieści pieniędzy) rolą 
figulową... Tedy sie napełniło..., co było rze- 
czono przez Jeremiasza proroka rzekącego: 
1 wzięli... trzydzieści pieniędzy śrz<e>brnych... 
i dali je na rolą figulową (et dederunt eos in 
agrum figuli Mat 27,10) Rozm 764; ~  Ktho 
da na kthorakolwyek kupya boży pyenyadz, 

0 j szlowye zadathek..., then tharg ma sthacz 
' j OrtMac 58, sim. Ort Br VII 561.

i. z nieznanego tytułu: Iacoszmi przi tern bili 
v i sszandzili, gdi mai Micolay Laurencio dacz 

na ten rok trzy grziwny, ne dallibi na ten <ro>k, 
tedi bijnal otstampicz desoczi grziwen, czsosmi 
przisodzili 1399 Leksz II nr 1192; Swatczimi, 
ysze Przeyko *wrzoczil szo w Mitoslawsko dze- 
dzino, ne daw na no nigeny<ch> penodzi 1403 
HubeZb 110; Iacom ya dayal Iacuszoui dwe 
cope rszi, a%on ye ne chczal wszocz 1409 Ks- 
Maz I nr 1290; O ktoro pancz grziwen na mo 
Sandek zaluge, o to mam dayacz... grziwno 
do roka ib. nr 1360; Woczech y Virzbantha ne 
ranczyly Staszkowy za tho, ysby Jura ne mai 
dayacz penandzy 1414 Przyb 10; Yassek ma 
dacz swemu sinowczu... czessicz {leg, dziesięć) 
grziwen płatu..., kedi| bi ne dal, tedy ma wi- 

^  ssacz {leg. wysiać) we dwa kmecza v Geranto-
wicz XV in. Maik 118; Jako ya dal Andrzeyewy 
poi kopi y szecz ('sześć5) grosszy na po poi 
('po połowie5) 1421 PF VIII 16; Jakom ya nye 
winowath Janowy dacz szranba za poi copy 1429 
ZapWarsz nr 307; O angele, yvza vercze sza, 
ny mam pomoci, ne kto za me eszo dacy, ny 
mam vernych przyaczol *ne them svecze Skar- 
gaWroc w. 61.

3. 'dać z przeznaczeniem lub w pewnym cha
rakterze, przeznaczyć, skazać na coś, certo quo- 
dam consilio seu fine dare, tradere5: Kaszno kasz- 
nyl me pan, a smerczy ne *dayl myo (et morti 
non tradidit me) FI 117, 18, sim. Pul; Gisz so 
widzeli me, na dwór so vczecli ote mne, za- 
pomnenu dan iesm iaco vmarli od sercza (obli- 
vioni datus sum, tamquam mortuus a corde) 
FI 30, 15, sim. Pul; Acz zapomna-ly czebe, 
Yeruzalem, zapomnenv dana bodz prawycza 
moya (si oblitus fuero tui, Jerusalem, obli- 
vioni detur dextera mea) FI 136,6, sim. Pul; 
Gdy nąsch Jesus yusz umyeral..., szwą duszą 
oczczu poleczal, Nykodemowy czyalo dal XV 
ex. R XIX 89; ~  Swatczimi, iaco Hynczka ne
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wsol paney Iagneski w swoy rancze gwałtem 
y ne dal gegey na losze szwemu bratu 1400 
Piek VI 34; Yusz raczy dacz zpomozenye, nye 
day daley ną mączenye XV ex. R XIX 89; 
Za kvnamy łasza w dzenye, lupyesze dam na 
odzenye De mor te w. 379; Daliśmy na piwo 
robotnykom 1474 FontesŚl II 16; Wszedszy 
w radę kupili... rolą figulową... i dali ją na 
pogrzeb ('groby5) pielgrzymom (Mat 27, 7) Rozm 
763; Pomocz moya od pana, gensze yczynil 
nebo y szema. Ne da na pokuschene noghy 
twoye (non det in commotionem pedem tuum) 
FI 120, 3, sim. Pul; Ty gesz Adama z gylu 
yczinyl zemskego, a dalesz gemv na pomocz 
Gewo (dedistique ei adiutorium Heyam) BZ 
Tob 8, 8; Poczęli szukać krzywego świadectwa 
przeciw miłemu Jesucristowi, jakoby ji na śmierć 
dali Rozm 713; Wszythką pyszma y nauką 
ludzom szostawyony y dany na wyedzenye 
y na nauką OrtKał 297; ~  Bo dasz gi w blogo- 
slawene na weky wekom (quoniam dabis eum 
in benedictionem in saeculum saeculi), yweselisz 
gi w radości s twogim obliczim Fl 20,6, sim. 
Pul; Y dal ye w myloserdza przed oblyczym 
wszech, gysz so ye yoly (et dedit eos in miseri- 
cordias in conspectu omnium, qui ceperant 
eos) Fl 105,44, sim. Pul; Yacosmi przi tern 
bili, jaco Przedslawa Vitowi Gorzuchowo 
v opekane iemu dala 1397 Leksz II nr 1071; 
A ona dana y sz dzyeczmy w opyekanye podług 
zapyszu naszego myasta OrtMac 83; Posiał 
s nebos y wywolil me, dal w potopo depczocze 
mne (dedit in opprobrium conculcantes me) 
Fl 56, 4, sim. Pul; Nie dajż jej zasie we stracenie 
Rozm 823; Dałem cyo w szwyatlo poganom 
(dedi te in lucern gentium), abi bil zbawyenye 
me, asz do kraia swyata BZ Is 49, 6; Dany <są 
święci angieli w towa)ristuo uecnego croleuana 
Kśw av 14; Blogoslawony gospodzyn, gen ne 
dal gest {Pul: nye dal) nas w ylapene zobom 
gych (qui non dedit nos in captionem dentibus 
eorum) Fl 123, 5; Y bodo ge zgladzacz myeczem 
a głodem, a morem, a dam ge w ytrudzenye 
wszitkym krolewstwam zemskym a w poklyna- 
nye, a na dzyw, a na pogwyzdanye, a na potopo 
wszem narodom (et dabo eos in vexationem 
universis regnis terrae: in maledictionem et in 
stuporem, et in sibilum, et in opprobrium 
cunctis gentibus) BZ  Jer 29,18; Dam uas [...] 
u gih ulodane Kśw av 10; ~  Za dusze dacz
legandum ca 1455 JA XIV 493; Rolą s do- 
mem dzathkam poday, czosz yrobyl, za dusza 
day SkargaPloc w. 66, sim. SkargaWroc w. 40; 
~  dać za mąż 'maritari : A thakesz czygemy 
o dzewkach szlachczyczow..., aby ge za zy-



DAĆ DAĆ 9

wotha dały mąszom (cum eas in vita tradi- 
derint maritis). poszak gym podobny thakesz 
nasznamyonawszy Sul 57; Nyekthore dzewky... 
dorosłe a kv vydanyv podobne chowayą, nye 
chczącz gych za mąsz dacz (eas nolentes mari- 
tari) Sul 16; Kthorey krolewnye Famyana 
dzano, czo ya Allexemu dano Aleksy w. 57; 
Slyutuycye syo nad nymy, bocz so nye złapały 
gich (sc. dziewek) sinowye Benyamynowy pra
wem boiownim any wycyoskym, ale proszocim, 
abi wszoly, nye dalyscye (rogantibus, ut acci- 
perent, non dedistis) BZ Jud 21, 22; Potem gdy 
gescze gey łata nye były wyszły, gest yą dal 
za mąsz (eam maritavit) Dział 26; Panna za 
żywota oczcza za masz wydana z oprawą, 
po smyerczy oczcza brata nye mosze gabacz 
o posag... Aczlibi bracza zmarli abo gych nye 
bilo, tedy wżdy nyekako dzewka dana dzerszawy 
nye otrzyma, ale w pokolenyy blysschy wypo- 
saszy yą Dział 54; A da-ly yą szynowy (sin 
autem filio suo desponderit eam Ex 21, 9), 
podług obyczaya yako szwey dzyewcze vczyny 
gey XV p. post. Kałużn 283; Zawyodlly ktho 
dzyewką..., then m a... poyacz yą w stadło 
malszyenszkye. Nye chczyely yemv gey oczyecz 
dacz (si pater virginis dare noluerit Ex 22, 17), 
tedy da gey wyano za szromota podług oby- 
czayą ib. 285; Zaslvzyla v boga, aby v to do- 
stoyną małżeństwo svyątemv temv czlovyekv 
była dana (meruit, ut sibi societur atque per 
coniugium ipsi copuletur) Rozm 33; ~  dać
się: Pani Zophca... any sadnich poplatkow 
mesczskych dayala, any sza dobrowolne w prawo 
mesczskye dala 1416 Przyb 12; Dal sye do- 
browolnye na sand Pylatow nyesprawyedlywy 
ca 1450 PF IV 574; Radneyli by daal sze ad 
mortem quam ad peccatum ib. 576; Kdicz 
yesm syo yusz starzała {leg. zstarzała), a pan 
moy yuz kmyeczyem, na roskosz syo dam (vo- 
luptati operam dabo, 1471 MPKJ V 9: na 
roszkosch daam)? BZ Gen 18, 12; Przeto nye 
bil drugy taki iako Achab, gen syo na to dal, 
abi czinyl zle przed oblyczim boszim (qui 
venundatus est, ut faceret malum in conspectu 
domini) BZ III Reg 21,25; Y sluszily Baal, 
a poswyoczowaly gemv sini swe a dzewki swe 
przes ogen, a wyeszczbi, a gusly syo przidzerszely, 
a dały syo na to, abi czinyly szle przed bogem 
(tradiderunt se, ut facerent malum coram 
domino) BZ IV Reg 17,17; Dziewica Marja 
posłała świętą Marją Magdalenę ku swemu 
synu, by sie nie dał na tak trudną mękę Rozm 
497; ~  dać się na miłość 'zdać się na łaskę,
prosić o miłosierdzie, \eniam seu misericordiam 
petere: Re<d>didit se culpabilem de capite et
Słownik staropolski II

petivit misericordiam al. dal szye na miloscz 
1454 A GZ XIV 402; Y dal szye woythowy na 
myloscz Ort Br VI 383; Ktho szye da myaszthv 
na myloscz..., themu moszecze umnyeyszycz 
(sc. winę) Ort Mac 40; ~  dać się na modlitwę 
* oddać się modlitwie, zacząć się modlić, ad adora- 
tionem se comertere, orare coepisse : Aze do 
trzeczyego dnya tamo bądacz, nye yzrzyely 
nyeyednego dzyw (leg. dziwu). Tako potym 
dały szye na modlytvy, boga wschechmogą- 
czego naboznymy modlytwamy proschącz, by 
ym vkazal sve czvdo Rozm 30; A yakobyskypo- 
vye y wschytek lyvd począly y przymączacz, 
by ya poyąl, Iozeph dal szyą na modlytvą 
(est conyersus ad orationem suam) Rozm 34; 
Miły Jesus... potem dał sie na modłę aże do 
dnia, wzywając... ojca Rozm 519; ~  ~  Jako mne 
Stanisław nye dal m<ie)cza chowacz 1430 
ZapWarsz nr 341; Ktho komv da-ly czokolye 
chowacz (si quis commendayerit amico pe- 
cuniam Ex 22, 7), ykradnąly mv tho, nay- 
daly zlodzyeya, vczyną yako sze zlodzyegem 
XV p. post. Kalużn 285; Abi zadni ziemya- 
nyn..., kądi roki sządzą, nye smyal w zbroy 
chodzicz, alie gdi przidzie, ma dacz zbroyą 
schowacz (deponat arma... ad reseryandum), do- 
kąth z gospodi nie wynidzie 1498 MacPraw VI 
273; Yacz yesm wczora spala s mim oczczem, 
a ty dzyssza nagotuy wyna, a dawa gemy pycz 
(demus ei bibere vinum), a bodzesz tesz s nym 
spacz BZ Gen 19,34; Vszrzala wodi studnyczo 
a naczyrpnola gey lagwyczo y dala gest dze- 
czyoczy pycz (implevit utrem, deditque puero 
bibere) BZ Gen 21,19; ~  Sczedrzik, yego pa
ni s yey dzatky ne szachowali listów..., czosz 
Aaron Szid da<ł> szchowacz k werne rancze 
1406 Piek VI 281; Iaco lacub ne dal Wisza- 
cowi lista chowacz k werney rocze 1409 Piek VI 
388; Yako my Stanisław nye dal cztyrzech 
y dwdzyesthu koop chovacz ku yye<r>ney rą
cze za głowa nyegdy Janową 1471 ZapWarsz 
nr 1421.

4. 'dać do rąk, wręczyć, podać, dare in manus, 
tradere': Czszo Cardinal posslal 5 marcas mey 
zene, tich yey ne dano 1393 Leksz II nr 1551; 
Wezmicze psalm a daycze boben (sumite psal- 
mum et datę tympanum), szaltarz wesoły 
s goslmi FI 80, 2, sim. Pul; (C hleb)... prze- 
szegnaly tesz (lamal), dal (Msza III: roszdaal, 
VI: dal, roszdawal, VII: rozdayal) tesz szwo- 
lenykom szwoym (panem... benedixit, fregit 
deditque discipulis suis) 1413—4 Msza I s. 261, 
sim. IV. VIII; Wzow... kyelich... przeszegnal, 
dal (Msza III. VI. VII: roszdaal) y tesch 
wczniom (accipiens... calicem... benedixit de-
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(JX̂

ditąue discipulis) 1426 Msza IV s. 314, sim. 
VIII; Bo yaad nygdy nye bodze richley 
daan, iednoo w slodkey strdzy Gloger; Chcyalo 
my sye pycz, dalyscye my napoye (sitivi et 
dedistis mihi bibere Mat 25, 35) XV med. R 
XXXIII 123; Tako wstaw Abraham z yutra 
a wzol chleba, a lagwyczo wodi y wloszyl gey 
na pleczi, da w gey syna gey, y puszczy yo 
precz (tradiditąue puerum et dimisit eam) BZ 
Gen 21, 14; (Mojżesz) wszowsnyecek przeszny- 
czich... chleb przes kwassu a bochnyecz okro- 
pyoni olegem y placzky, y poloszy tako s wyrz- 
chu na tuku a piece prawe, daw to wszystko 
społu Aaronowy y synom gego (tradens simul 
omnia Aaron et filiis eius),... potem weszmye ge 
z roku gich BZ Lev 8,27; Przeto poszodal 
Dauid y rzeki: O, abi kto dal my wodi s cy- 
sterni bethleemskey (o, si quis daret mihi aquam 
de cisterna Bethlehem)! BZ  I Par 11,17; Moya 
szyostrą... mey zenye w me gymyą, gdy mnye 
nye było, trzeczy dzen przed gey szmyerczą 
klvcze dalą Ort Kał 311; Eva yaplko ruszyła, 
Adamovy yeplka dala De mor te w. 139; Stal 
pi]£ol podług ołtarza kosczelnego ymaiancz 
*kodzidlnycz0 złotą w rance swey y dana szo 
iemu *kazidla rozmagita, y poszedł dym wonye 
drogey z ranky angelskey przed oblicze boże 
M W  122a; Y dany są yemv kszyagy Ysayasza 
proroka (traditus est illi liber Isaiae prophetae 
Luc 4, 17), a gdy odphorzyl kszyagy, nalyasl 
myescze EwZam 307; Herod... począł yaplka 
poządacz... a noszą (leg. noża) yablko okravacz 
sobye dacz kazał (cultellum quoque ad inciden- 

* dum poposcit) Rozm 109; ~  dać (list) *do
ręczyć, tradere, reddere': Taco nam bog po- 
mozi, iaco praue bilismi przi tern, kegdi Pran- 
dota dayal list Jacobo, a on go ne sczal wsancz 
1396 Zab 537; Svothy Gan... do gego opatha dal- 
cy mu gest on lysth był na snamo tego, yszecz 
gest on svothim (leg. z świętym) Ganem f ragu 
byl Gn 184b; Jacosmi Maczkowi szolteszkemu 
listowi myr dayali y zan ślubowały 1403 JA 
VI 208; Gdy ortel badzye layan..., yesthly do- 
szycz k themu, ysz przyszyasznyczy napysza ten 
layany ortel, ysz dadza zapyecząthany szwoy 
lysth, w kthorym pysza żałobą? OrtMac 67; 
Jako lista thego yederkoyego, kthory Jakub, 
oczecz gich, ranczyl podług rankogemstwa 
j podług xanzanczego lysta, capytule nye dały 
1461 ZapWarsz nr 1145; ~  dać na ręki, na
ręce 'dać do rak, dare in manus": Michał 

^ zodal y Paszka cobily na roky, a on mu yeg 
ne *chal dacz 1391 Leksz I nr 974; To swaczo, 
isz Stephanus Petra yczandzal, isze ot nego 
cradl, a on mv dayal poddlug prawa na ranky
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Potrowi woli, to ye wszol s prawem, *ma reki 
ye dayal 1398 HubeZb 73; Iaco to swadczimi, 
czso wzol Maczegewi Vocenecz kone na drodze, 
to ge dal na rocze pirzwego dna 1402 Piek VI 
93; Iacosmi bili posli do Grzimka ot Marcina, 
bi dal cone na ranki, an ne chczal dacz 1404 
Piek VI 229; Jacom bil posłem do Micolaya 
od Jacusza, bi mu dal cone yego czloweka na 
ranki, a on tego yczinicz ne chczal 1410 HubeZb 
52; Iacom poszlem bil oth Micolaya do krzan- 
dza cancleszowi dzedzyni do yego szoltisza, 
aby dal dwe szyekyrze na ranky, a vn mu gich 
ne *chsczal dacz 1413—8 JP XXXIII 390; 
~  dać (winnego) za rękę 'przekazać (win
nego) w ręce powoda, reum ad manus tradere': 
Bądzyelu (pro -ly) goscz gosczyowy albo gyn- 
nemu czlowyekowy, czo thu w thym prawye 
wynowath nye gesth, za raką dan, thedy woyth 
ma gy yemu dacz szchowacz thako długo, asz 
mv then dług zaplaczy OrtMac 93; Mayaly 
yusz powodowy tego dlusznyka dacz za rąką, 
aby gy dzyerzal za szwoy dług, albo muszy 
powod przyyacz rolą w zakladzye ? OrtMac 139; 
Vynny ma bycz dan za rąką dlvsznykowy 
Dział 8; Gdy badą przeparczy sądownye, mayą 
bycz dany za rąką (postquam convicti fuerint 
in iudicio, ad manus... ligati tradentur). Pak- 
nyaly z yączstwa vczekną, tegdy yvsz od yącz- 
stwa badą wyzwoleny, ale o dług nyczs ib.; 
~  dać w ręce, w rękę *in manus (in manibus) 
tradere, esse : Oni zaprawdo po proszniczi 
szukali so dusze moiey, wnydo w nyzcosczi 
zeme, dani bodo w rocze meczą, czosci liszek 
bodo (tradentur in manus gladii, partes vul- 
pium erunt) FI 62, 9, sim. Pul; Blogoslawyon 
Abram bogu nawisszemu... a blogoslawyon 
bog nawisszy, gegoz zasczyczyenym wrogo- 
wye w gego roce dany (quo protegente, hostes 
in manibus tuis sunt) BZ Gen 14,20; A gdisz 
pobyegnyecze do myast, poslo mor possrzood 
was a dani bodzecze w nyeprziiaczelske rocze 
(trademini in manibus hostium) BZ Lev 26, 25; 
Y movil pan kv Moyzeszovi: Nye boy syo 
gego, bo w roko twoyo dalesm *ge y *wszitstek 
lvd, y wszitki zemye gego (ne timeas eum, 
quia in manu tua tradidi illum et omnem popu- 
lum, ac terram eius) BZ Num 21, 34; Krolyowy 
israhelskemu dan gest (sc. Achas) w roce (ma
nibus... regis Israel traditus est), a pobyt 
wyelyko rano BZ II Par 28, 5; Byada <mnie>, 
iszem syo narodził, abich wydzal ydroczenye 
lyvda mego a *vdroczenye myasta swyotego, 
a syedzocz tu, gdisz dani biwayo swyote rzeczi 
w roce nyeprzyiaczol (cum datur in manibus
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inimicorum)? BZ I Mach 2,7; I dal ye (FI: 
y poddał ye) w ręczę poganow (et tradidit eos 
in manus gentium) y panowały gym, gysz 
nyenazrzely gich Puł 105, 39; K temu rzekł 
P iłat:... Twój lud, czuż s twego narodu, dali 
są ciebie w moje ręce i w moję moc Rozm 111; 
Po tern koronowaniu przynieśli treść morską 
tszczą i dali jemu w rękę miasto sceptrum 
Rozm 831.

5. * wydać z siebie, wydzielić, ferre, dare :
Y w zacone iego bodze mislicz we dne y w nocy.
A bodze iaco drzewo, iesz szczepono iest po
dług czekocych wod, iesz owocz swoy da w swoy 
czas (fructum suum dabit in tempore suo) 
FI 1,3, sim. Puł; Spowadaycze se tobe lud, 
bosze, spowadaycze se tobe lud wszistek: zema 
dala owocz swoy (terra dedit fructum suum) 
FI 66,5, sim. Pul] Glos... twego brata krwye ku 
mnye krzyczy z zemye, przeto bodzesz prze- 
klyoti na szemy..., gdisz bodzesz yo dzalacz, 
nye dacz swego vzytka (cum operatus fueris 
eam, non dabit tibi fructus suos) BZ Gen 4, 12; 
Dałam ovocz slotcosczi vonyey fructificavi 
suayitatem odoris 1461—7 Serm 442 v; Alye 
ya, yako ylywa (pro olywa) dayocza owocz 
(FI: owoczaiocza) w domu bozem (ego autem, 
sicut oliva fructifera in domo dei), pwal yesm 
w myloszyerdze boże na wyeky Puł 51, 8; 
Z owocza dzyal twoych nasyczona będze 
zyemya, dayocz szyano wardęgam (producens 
fenum iumentis, FI: wy wodzy syano skotu), 
a zyelye sluszbye lyudzke Puł 103, 15; A gdisz 
bilo slunce za goro zaslo, y vczyny szyo mro- 
kowa czma, a blask syo zyawy a *szwyatle 
ognyowe y da iskri a czyoszczy rozdzelone 
ognya (lampas ignis transiens inter divisiones 
illas) BZ  Gen 15, 17; Sicut cynamomum et 
balsamum aromatizans, wona dayocz, odorem 
de<d>i (Ecclus 24, 20) XV med. GIWroc 
105 v; Redolere est bonum odorem emittere 
dącz vonnoscz ca 1500 Er z 12; ~  ewymioto
wać, eructare’: Dacz eructare ca 1428 P F l 485.

6. 'przemieścić, skierować, ponere, imponere, 
tradere5: a. *umieścić, ponere, imponere’: To 
swaczo, isz Jan *dayl tego czloweka f twirdzao, 
czho gy Mykolay menyl slodzeya 1397 Leksz I 
nr 2456; Wisluszay, gospodne, glos moyey 
prośby..., bi po społu ne dal s grzesznimi (ne 
simul trahas me cum peccatoribus), a s czino- 
czimi lichoto ne zgubay me FI 27, 3, sim. Pul;
Y dal w *ioczstwo czescz gich (et tradidit in 
captivitatem yirtutem eorum) FI 77, 67, sim. 
Puł; O completney godzinę czalo grobu dano, 
ot milostnich priyaczol mirrą pomazano ca 1420 
R XXV 229; A ya gesm gey zawyeszyl naysznycze

na okrassenye gey twarzi a dal gesm gey za- 
ponyce na roce (armillas posui in manibus eius) 
BZ  Gen 24,47; Jan Szelgen dal pyenadze 
szchowacz na gedno myesczye thv, gdze tha pany 
kazała dacz szwey dzyewcze OrtBr VI 362, 
sim. OrtMac 71; Pochwalono bandz Yesu- 
cristhowo yyerne czyalo..., gdy twe czlowye- 
czensthwo prze nasz grzeschne na krzyz dano 
(immolatum in cruce pro homine) Naw 95; 
Przydzie pan onego sługi... i odejmie r<z>ądy 
jego, a da cześć ('część5) jego s licemiernrki 
(partem eius ponęt cum hypocritis Mat 24, 51) 
Rozm 487; Matka boża... rzekła: Pannam była 
w domu ojca mego..., a potem byłam dana ku 
kościołowi Rozm 527.

b. *dostarczyć, przysłać, odstawić, mit tere, 
tradere, deferre': Sziin boszy gestcy on nam 
byl dzan Gn 3a; F ten tho czasz bylicz szo 
[kjkroleue sly, allecz nasz Xt miły szafszecz 
gest gim on dobrego cloueka dal byl Gn 11 a; 
A tako vocz gdiscy szo gest gim bil szin naro
dził, tedy vocz ony szocz gy biły do skoly dały 
Gn 184a; Szaky do szkoły dayą XV in. Cyz- 
Płoc; Yakosmy bili poszli od pana Mycolaya 
do burgrabye pana Przedpelcowego, abi dal 
trzi kmecze na panskye skaszanye, a on gych 
dacz nye chczal 1423—6 RocznHist XV 69; 
Kriste, przez twe rani racz nam dacz kapłani, 
gizzby... nas k tobie prziwiedli Gałka w. 67; 
Wszitko, czso przislusze k sluszbye boga nye- 
byeskego, s pylnoscyo bodz dano do domv 
bożego (tribuatur diligenter in domo dei coeli) 
BZ I Esdr 7, 23; Gdyby kto drwa rąbyl w lesye 
gynszego pana, ma pozbycz syekyri. Aczlyby 
ten, kto byerze syekyry, podług prawa gych 
nye myal gdze chowacz, tedy do blyszszego 
dwory naszego ma ge dacz (si pignorans ea 
servandi ius non habuerit, deferre ea ad pro- 
prium iudicem teneatur) Dział 56; Jacob 
z Yan[y]a lup wsyal, a do ksyasthwa nye dal 
1480 Czrs s. LXXXVII; Pan Chyniek... vkazal 
kon strzyelczy dobry na tho myescze, kthory 
dal kv dwory 1495 GórsJaz 278; Maria..., 
prósz sza namy szyna thwego, by nam dal 
ducha szwyąthego De nativ w. 48; Vyeszyelcze 
szyą krzesczyyany, bo sza wamy prószy pany 
Jesu Crysta,... by wam dal ducha szwyąthego 
ca 1500 SprTNW  V 14; ~  dać tyłem *odwrócić, 
zmusić do ucieczki, fugare5: I neprzyaczele moie 
dal ies (Pul: dalesz) mne tilem (inimicos me- 
os dedisti mihi dorsum), y nenawidzocze mne 
zagładził ies FI 17, 44; ~  'skierować sprawę
do wyższej instancji, rem ad magistratum maio- 
rem deferre5: Propter hoc te pęto, dilecte domi- 
ne iudex, aby my ty dal do panów 1414 Tym-
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Sąd 165; Tedi *szi żałoba stała ot pana 
sandczego,... eszbicho nan prziechali gwał
tem ... Tedi yest pan starosta *voslisaw thi 
rzeczy, dal yest do crola XV in. Maik 119; 
Jaco mi Bartel dal na pithanye o zemski vclath 
do nabliszszego sandu 1428 ZapWarsz nr 2877; 
Domina subiudicissa dixit: Nye chczą szą 
othprzecz, essze panu memw dano wączsze rze
czy do xadza do roka, y o tho *othklodam 
do xądza et nos iudicio presidentes dedimus 
hoc ad dominum capitaneum per duas septima- 
nas 1443 Tym Proc 344; Rzecze: Panye woycze, 
day my na poradzenye. A przyszedwszy s po- 
radzenya rzecze: Panye woycze, ia thego nye 
przymvyą sza prawo Ort Kał 197; ~  *polegać
na wiarygodności osób zaprzysiężonych, iura- 
torum fide niti : Wysczye przyszyagaly kv praw 
{leg. ku prawu), ya tho dayą w vaszą przyszyagą 
OrtMac 65.

II. *czynić, facere : 1. ?uczynić, sprawić, zda
rzyć, efficere, dare, ferre’: a. w użyciu samodziel
nym: Day czy podług sercza twego (tribuat tibi 
secundum cór tuum) FI 19,4, sim. Pul; Day 
gim podług scutcow gich (da illis secundum 
opera eorum) y podług lichoti nalezena gich 
FI 27, 5, sim. Pul; Panno Maria, da ut sim pro- 
sper in via, thako day bog miły, alleluia 1436 
R XXIII 270; Dzeyiczo panno Maria, bąndz 
nam wsch<y>thkym mylosczyya, *thago day 
bog nam XV med. KatOssol nr 278; A gęstły 
syo wam złe widzi, abyscye slvzili panv, wolnye 
wam dano gest: zwolcye szobye dzysz, czso 
wam lyvbo gest (optio vobis datur: eligite 
hodie, quod placet) BZ Jos 24,15; Która cyo 
zemya przymye ymarlo, w teysze y ia vmro, 
a tu yczinyo sobye myasto pogrzebne. To my 
bosze day (haec mihi faciat dominus) BZ Ruth 
1, 17; ~  'amen: Prze Ihesu Crista... gest to- 
bye, bogu oczczu... welka czescz y chwała na 
weky wekom albo przes wyeka, day {Msza
I. VIII: szaprawda, IV. VI: stan szo, VII: 
amen) 1424 Msza III s. 63.

b. w użyciu niesamodzielnym: aa. dopełnie
niem rzeczownik lub zaimek: Ktokolwie tobie 
da błogosławienie, *temu będzie zbawienie 
wiekuiste miał Rozm 495; Dal yesz blogosla- 
wyenstwo, miły panye, zyemy thwey (benedi- 
xisti, domine, terram tuam, FI 84, 1: błogosła
wił ies, gospodne, zemo twoio, sim. Pul) M W  
68a; Gdze c svoy glos meva, syiklem pysmem 
cało tak da Park 413; Angely *veszelocz szo 
biły stopoualy {leg. zstępowali), a tho dagocz 
chualo królu nebeszkemu Gn la ;  A vocz tedy 
vol y oszel szocz ony biły miłego Xa posznaly 
a *pocloknofszy oni na sfa kolana pred nim
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szocz mu ony biły chualo dały Gn 3b; Gebal... 
yelikiim gloszem gest bila bogu chualo dala 
Gn 4a; A pres to ne dagcze vy chualy ginse- 
mu bogu nisly mne Gn 175a; Daimi *chwalo 
Marziei ca 1400 CyzWroc; Jusz nam czasz... 
grzechów szy {pro szą) kayaczy, bogu chwała 
daczy Bogur C—F; Gdysz wecz<e>rzaal..., 
kelych..., tobye falą dayącz (tibi gratias agens, 
Msza I. IV. VIII: dząky czynyącz, VI: chwała 
daya), przesz<e)gnaal, roszdaal uczennikom 
swym 1424 Msza III s. 57; Dalasta chwało 
bogu (benedixerunt dominum) Raguel a Anna, 
zona gego, rzekocz: Chwało wzdawami tobye 
(benedicimus te), boże israhelski BZ Tob 8, 16; 
Padschy na sve kolana dały szą yemv [mv] 
chvalą (quem adoraverunt) Rozm 77; Vschytek 
lud... dal yest chwalą bogv yschechmogącze- 
mv (dedit laudem deo Luc 18, 43) Rozm 405; 
Uźrawszy to Żydowie, iże znamię na chorą
gwiach swe oblicze skłania głowy i dąło chwałę 
...Jesucristowi, jeszcze więcej zawołali przeciw 
chorążam Rozm 755; Gospodne, w woli twoiey 
dal ies crase moiey czescz (in voluntate tua 
praestitisti decori meo yirtutem) FI 29, 8, sim. 
Pul; Racz nam dacz dokonanye dobre XV 
med. Zab 521; I pogrzmal iest z neba gospodzin 
y wszech naywiszszi dal iest {Pul: dal) glos 
swoy (dedit vocem suam), grad y wogle ognowe 
FI 17,15, sim. FI i Pul 45,6; Bosze, widzeli so 
cze wodi y bali so se y zamoczili so se *globo- 
cosci. Mnoszstwo zwoka wod, glos dali so 
{Pul: dały) obloczi (yocem dederunt nubes) 
FI 16, 16; Nad nymy ptaczy neb[y]a bydlycz 
bodo, sposrzod opok dadzo glossy (de medio 
petrarum dabunt voces) FI 103, 13, sim. Pul; 
Patrzy obecada meego... Boc y nyem kaszde 
slovko thobe pissmem rośni glos da v ssobe 
Park 413; Dala glębokoszcz glos swoy (dedit 
abyssus vocem suam Hab 3, 10), wyssokoszcz 
ręczę swoye podzwygla Pul Hab 16; Ale gdze- 
koly kląthwa papyesska bądze dana (ubi autem 
sententia sedis apostolicae fuerit) Dział 5; 
V malszenystyye nye danem in thoro illegiti- 
mo ca 1500 JA X 385; Ilesz tu maal slych lubo- 
szcz<^>, telecz tam daczo mok y szylnych 
przeczywnoszczy ca 1450 P F IV 570; Nasz miły 
mistrz ję t... Nie wimy, gdzie ji nam wie
dziono,... jednośmy widzieli przez łąkę Jozef 
bijąc, pchając... rozmaitą jemu mękę dając 
Rozm 694; Onym, panye, y wsz<y>thkym 
othpoczyyayaczim myeszcza *othpoczynyenye, 
szwathloszczy y pokoya aby dal (ipsis, domine, 
et omnibus in Christo quiescentibus, locum 
refrigerii, lucis et pacis ut indulgeas, Msza III: 
odpusczyl, VI: odpusczyl, yszyczyl, VIII: uzy-
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czyi) 14 f3— 4 Msza I s. 262, sim. IV. VII; Angyol 
thedy, myły panye, moczny nyechay sthanye 
przy mnye, zęby mye sthrzegl, a pothem dal 
myescze myedzy sprawyedlywymy Naw 182; 
A takosch przepvsczenym bożym odstąpyly 
anyely od Yesucrystha y dały yemv (sc. diabłu) 
myescze, yschby mógł volno skvszycz y przy- 
stąpycz Rozm 195; Panw bogw thwemu dasz 
modło (dominum deum tuum adorabis Mat 
4, 10) ca 1420 R XXIV 83; Tako lvovye modlyą 
dały dzyeczyączyy Iesuszovy (quod leones ado- 
raverunt Jesum) Rozm 137; Dayemi (Msza 
I. VII: damy, I II : obyatuyemi) swathley chwale 

'thwey albo szwyathlemu wyelmoschthw sz 
thwich darów y dawanya (Msza III: danych) 
(offerimus praeclarae maiestati tuae de tuis 
donis ac datis) obyatho czysto 1426 Msza IV 
s. 315; Kthoro thobye obyatho dal albo 
obyetowal napyrzwy albo wyrzchny kapłan 
(sacrificium... quod tibi obtulit summus sacer- 
dos) ib.\ Day bogu obyetnyczę chwały (im- 
mola deo sacrificium laudis, FI: oferuy bogu 
offero chwali) Pm/ 49, 15; A wydzoodz opyocz 
ffarao, ysze mu bilo dano otpoczynyenye (quod 
data esset requies), obczyoszy szercze swe BZ 
Ex 8, 15; Odpoczynyenye yyeczne day gym, 
panye boże 1484 Reg 720; Ale Jesus odpowie
dzenia jemu nie dał Rozm 843; A gdisz o tern 
na miszly przemislyal, długo nye daio otpo- 
wyedzi proszocemv (et cum nutaret et non 
daret petenti ullum responsum), rzecze gemv 
angyol BZ  Tob 7,11; I rzekły mv: Chto- 
ry yestesz, yszebysmy odpovyedz dały thym, 
chthorzy posłały nas (quis es, ut responsum 
demus his, qui miserunt nos Jo, 1, 22)? EwZam 
299; Thy othpuszthy racz wam dacz miły pan 
bog waszim duszam na szbawene ca 1420 
R XXIV 81; Iacom przi tern bił, gdy Staszek 
szandal odpusczena v Warpansza, a on mu dal 
1403 Piek VI 175; O Jesu,... przes thve szwyąthe 
narodzenye day nam grzechom odpusczenye De 
nativ w. 56; Dziewica M arja... obróciła sie 
ku Żydom i poczęła wołać:... Nie udręczajcie 
syna mego,... on wam był gotow dać odpusz
czenie grzechów, ktoremuż wy dajecie mękę 
trudnych biczów Rozm 741; Bo bi bil chczal 
offaro, dalbich bil (si yoluisses sacrificium, 
dedissem, Pul: wzdalbych byl) FI 50, 17, sim. 
KartŚwidz; Ci inszy wielcy chwatając kwapili, 
aby tego dnia dano nań osądzenie Rozm 745; 
Boszicze,... dacz raczi, gegosz prosimi, a na 
swecze zbozni pobith, po sziwocze *raski p<rze>- 
bith Bogur AC—F ; A wiskocziw przecyw gemv 
Thobyas, tu sobye prziiaznywe poczalowanye 
dalasta (osculati sunt se inyicem) BZ Tob 9, 8;

Anno szwyątha, przesz poczyecha, kthorąsz 
oyczom dala, vczyn nam przeszpyecznoszcz 
naszego zbawyenya M W  96b; Blogoslawyona 
zyemya, Anna swyatha, kthora zbawyenyy na- 
szemv początek dala M W  57a; <K>to leży 
w grzesze, daje pomnożenie grzechom Rozm 690; 
Thąsz tesz yyną kaszdy slachczicz, czsokole 
gych thedy s nym bądze, dayącz pomocz ky 
szabyczy slachczicza (quilibet nobilium, qui 
tunc fuerint cum eodem praebentes auxilium 
ad occidendum militem)... zaplaczicz ma Sul 69; 
Gospodzyn da yemu pomocz (dominus opem 
ferat illi, FI: pomocz przines) na loże bolye- 
szczy yego Pul 40, 3; Szedmkrocz bodze pomsta 
dana Kaynowy (septuplum ultio dabitur de 
Cain) BZ Gen 4,24; Boże, yenze my dayesz 
pomsty (qui das yindictas mihi, FI: iensze 
*musczisz me) y poddawasz lyud pod myę 
Pul 17,51; O thą zyemyą, Jesusze myły, wzy- 
czczy thwey mylosczy, prószymy. Day thu 
szluszne poszy<e)dlenye XV ex. MacDod 141; 
Dagye mv possob ('kształt5) figurat (lignum 
curvum et yorticibus plenum sculpat diligenter 
per yacuitatem suam, et per scientiam suae 
artis figuret illud Sap 13,13) 1471 MPKJ V 76; 
Christe,... Maczyey-czy geszm grzyeschny, racz 
my dacz przebytek w nyebye yczyeschny 1467 
Zab 447; Ode wszech lichot mogich witargn me, 
przecoro szalonemu dal ies me (opprobrium 
insipienti dedisti me, Pul: dalesz mye) FI 38,12; 
Y vderzil neprzyaczele swoie w posladky, prze- 
coro wekuio dal gim (opprobrium sempiter- 
num dedit illis) FI 77,72, sim. Pul; O mog oc- 
cze, twórcze myloscyyy, dag dvszy *przezegne- 
ne a dyabelske othpadzene (SkargaPłoc w. 83: 
roszprosz dyable obstapyenye, day duszyczy 
przeszegnanye) SkargaWroc w. 53; Przikazi, 
panie, dacz przeżegnanie M W  17b; Przebi- 
wacze tego myascza przysząngą, iako wyno- 
waczcza yąncz nye mogli any gemv prziczini 
yczeczenya dały (nec occasionem effugiendi de- 
derunt, Dział 4 : nye były przyczyncze smyerczy 
żaby tego) Sul 4; Cristus zmartwichwstal yest, 
ludu prziclad dal gest, ezz nam zmartwich- 
wstaczi, z boghem krolewaczi XV p. pr. R XXII 
344, sim. 1466 R XXV 138; Ale to pokuszenye 
prze to bog bil nayn przepuscyl, abi bodocim 
bil dan prziklad gego cyrpyedlywoscy (ut po- 
steris daretur exemplum patientiae eius) BZ 
Tob 2,12; Słuchowi memu dasz radoscz y we
sele (dabis gaudium et laetitiam) y radowacz 
se bodo cosci ysmerzone FI 50, 9, sim. Pul, 
KartŚwidz; Bqg nyebyeski day tobye radoscz 
(dominus coeli det tibi gaudium) BZ  Tob 7, 20; 
Mikolay Konarzewsky dal mi dwe ranye 1400—3
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BiblWarsz 1861 III 24; Tako gim bog pomossy, 
isse se o thi rani vgćdnali, a ginich potem na 
{pro ne) dali 1405 III 195; Iaco Gotprzid 
ymal Betko do smerczi chowacz..., a dawszi gey 
pancznaczcze ran, z domu wibil 1407 HubeZb 87; 
Swathczymi, yse thczo są dani czthirzy rani 
Andrzeyoui sz Gardzynicz, thy ne so dani Jana 
Clonowskego rado 1427 MPKJ II 305; Thu 
są rosbili dom moczą gwałtem, dwoye drzwy- 
rzi wibili,... thu są dali Janowy dzesyancz 
ran 1427 BiblWarsz 1861 III 40; Ministerialis 
vidit... Katherinam... habere unum vulnus 
lividum al. syną raną sibi per... Wnuczek illa- 
tam al. daną 1466 AGZ XV 44; (Judaszu), 
synowi memu dajesz całowanie zdradzenia, 
a sercu memu dajesz ranę śmierci i udręczenia 
Rozm 621; Glos czerekwye skargę dayoczey 
o zdradnych bratoch Pul 119 arg.; Racz nąm 
dobre dacz zkonanye XV ex. MacDod 137; 
Daycze sławo bogu Israhel (datę gloriam deo 
super Israel) FI 67, 37, sim. Pul; Bodze mnimal 
szluszbo podacz albo dacz bogw ca 1420 R XXIV 
84; Boże, czemusz myą opusczyl? Yusz raczy 
dacz zpomozenye, nye day daley ną mączenye 
XV ex. R XIX 89; Jacom sza ya ne pothgyal po 
Boruczinem wygechanu xyadzu staczigey *dat 
1437 ZapWarsz nr 688; Odpowiedział jemu miły 
Jesus, chcąc jemu dać strach o nieprzezpiecz- 
ność zbawienia: NTe umyjęli cie ninie, jedno 
na nogach, nie będziesz mieć części se mną 
Rozm 537; O skodzye daney. Pozyczaw konya 
v przyiaczelya, ochromyegely w nyego, ma gy 
chowacz za dwye nyedzely Sul 12; Prorok 
Dauid, uznamonaw o gego silnem vbostue, iesc 
suadecstuo dal, reca: Exiuit homo Kśw cr24; 
Tako s tego myasta yyelye ych wyerzylo ven 
prze słowo oney nyevyasty, któreś rzekła, da- 
yączy syyadecztwa oney (pro o niem?, propter 
yerbum mulieris testimonium perhibentis) Rozm 
249; K temu jestem przyszedł na ten świat..., 
abych świadectwo dał prawdzie (ut testimonium 
perhibeam yeritati Jo 18, 37) Rozm 784, sim. 795; 
O stworziczielu szlonycza,... szpomny na [najszwe 
odkupyenye, day czlowyeku laszkawe wyslu- 
chanye M W  65b; Slotky y prawi gospodzin, 
przeto zakon da zostaioczim na drodze (propter 
hoc legem dabit delinąuentibus in via)F/24, 9, 
sim. Pul; Gdze skazanye stolcza papyeszkego 
bi bilo, gemvsz mi zakony albo obelszenya dacz 
nye mozemi (cui nos legem dictare non pos- 
sumus, Dział 5: my moczy dacz rozgrzeszenya 
nye mamy), chczemi, abi forma przekazanya 
w lysczecłi położona pylnye c&owana Sul 5; 
Ezdras przyial z Babylona, a bil modrzecz, 
a nauczoni w zakonye Moyzesowye, gen dan

od boga Israhelowy mowycz y czinycz (inge- 
niosus in lege Moysi, quae data est a domino deo 
Israel docere et facere) BZ II Esdr 8,3; Kto / 
da z Syon zbawene Israhel (quis dabit ex Sion V 
salutare Israel)? Fl 13, 11, sim. Pul; Gensze ^  
dagesz zbawene krolom (qui das salutem regi- 
bus)..., od meczą zlosczywego wytargny mo 
Fl 143, 11, sim. Pul; Dacz znak designare ca 1500 kS 
Erz 12; Dal znak designayit ib.\ A tocz ga vam  ̂
sza sznamo dago, ysze vy nadzecze f gaslach 
leszocz *dzeczothko Gn 176b; Dały szo znamo 
(annuerunt sociis, qui erant in alia navi, ut l 
yenirent et adiuvarent eos Luc 5, 7) ca 1420 
R XXIV 84; Nyemnodzy yego braczyey zna- 
myo Yezvkrystowy moky przes Domyenyka 
swyotego gym dane (per sanctum Dominicum 
eis datum) gydo, a mnodzy gydo po znamyenyy 
wrzazanya przes dyabla gym danem (per dia- 
bolum eis oblatum) XV med. MPKJ V 433;
Dayta my giste znamyo (detisque mihi verum 
signum), abyscze sbavili otcza mego BZ Jós J)  
2,12; Tegodla dał to jemu znamię kinienim \J 
głową, nie mową, Symon Piotr (innuit ergo 
huic Simon Petrus Jo 13, 24) Rozm 551; ~  nie
które użycia specjalne: dać jutro, lato, wieczór: 
Lokacz syo bodzes we dnye y w noczi, a nye 
ywyerzisz ziwoty twemv. S yvtra rzeczes: kto 
mi da wyeczor? A z wyeczora: kto mi da yvtro 
(manę dices: quis mihi det yesperum? Et ves- 
pere: quis mihi det manę)? BZ Deut 28, 67;
Nowe Lato day, Sweczki, Chrczini Boże prissli 
nam, nas boże ca 1400 CyzWroc; Racz nam 
dobre latho daczy, myr y pokoy szgednaczy XV 
p . post. R XXV 226; ~  dać liczbę * złożyć
wyrachowanie, sprawozdanie, reddere radonem*:
Thi yesth pany Anna swiatha, kthora wszyt- 
ky czasszy szwego zywotha panv bogu offye- 
rowala, abi laczwyą lyczbą sz nych data 
M W  62a; O stworziczielu,... day, byszmy 
then dzyen thobye offyerowaly, sz nyego lyczdbą J 
laczwyą dały M W  65 b; Thamoch nye mogła L 
nycz w szobye zosthawycz, s czego bych mogła 
lyczba dacz, wspomynawschy na okruthna maka 
twa y nawyszscha sprawyedlywoscz Naw 89; 
Przykasze daczy lytczbą faciet racionem XV ex. 
PamLit XXVIII 307; Wschelkye slova próżne, 
ktoresz bądą lyydzye movycz, y mayą od nyego ^  
lyczba dacz bogv (reddent rationem de eo in 
die iudicii Mat 12, 36) Rozm 329; ~  dać list, 
pozew, wypis *wygotować, sporządzić list, po
zew, wypis, epistolam dare, lit ter is in ius vocare, 
excerpta facere*: Jacom ya nye myal Broni- 
sszowi lista na* zastawo dacz ani cztirzech 
copp penodzi wroczicz 1427 ZapWarsz nr 2692;
Then lysth, bulla y reguła dana w Reathe
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V,

(data Reatae) 1484 Reg 724; A *megy lystha 
*thecho dopusczamy a pothwirczamy yyeczne... 
Dan y pyszan w *Zyathorzye v *nyecyelą 
(1487)1498 SKJ III 335; Dano w Sszamothu- 
lech we ysszrodę ca 1428 PF I 481; Sandze, 
prócz pewnego namyenyonego powody..., po
zwów dacz ny mayą Sul 9; laco czo kaszal 
Marszelewsky we xangy pysacz y sz xzang vy- 
pisz dacz w rzeczy medzi xzandzem... a medzi 
Spitkem 1414 AKH  III 219; ~  nic nie dać na 
czymś nic sobie z czegoś nie robić, aliąuid minimi 
putare': Mnodzy na tem nyczsz ne dadzo, szo- 
dze, gdze go ne poszadzo Słota w. 39; ~  dać
pokoj, mir 'uczynić pokój, pacem dare5: Day... 
pokoy w czaszyech naszych (da... pacem in 
diebus nostris) 1424 Msza III s. 63, sim. VI— 
VIII; Pokoy moy dayą (Msza VI: dayam) 
waam, pokoy moy ostawyam wam (pacem do 
vobis, pacem meam relinquo yobis) ib. s. 64; 
Myły boże, daj pokoy, myr 1460 PrzBibl I 187; 
Dam pokoy waszych (leg. w waszych) stronach 
(dabo pacem in finibus yestris Lev 26, 6)..., 
a nykth wasz szastraszy XV p.post. Kalużn 287; 
Mir wam zostawiając, mir moj wam dając, nie ta- 
koć wam daję, jako ten świat daje (pacem relin- 
quo vobis, pacem meam do vobis, non quomodo 
mundus dat, ego do vobis Jo 14, 27) Rozm 565;
~  dać pokoj, mir, milczenie *zostawić w spo
koju, pozostać bezczynnym, dać gwarancję bez
pieczeństwa, missum, tutum facere : Bogusław 
vmouil sz Jaffrosko, ysz mu mała w Karnine 
dacz pokoy, a temu trzi lata ne 1393 Leksz II 
nr 1546; Ma mu dacz yeczni pocoy hy weczne 
milczenie o wsithky rzeczi, czos bo (pro by) mai 
k nemu gdi mowicz XV in. Małk 118; Thy, 
który czczysz, poprawyay, yestly ymyesz. Jestly 
nye vmyesz, day pokoy, ale tak, yako napy- 
szano, nyech stoy Ort Mac 145; Y byeszely thv 
szlvdzy przeczyw gemv, wzyawyayącz mv sdro- 
wye szyna, abi on yvsz dal pokoy Xowi XV 
ex. MPKJ II 320; Otha ne wszanl grziwni oth 
Sandziuoya za to, bi dal yego rocoymam mil- 
czenye o ffszitky godi 1409 Piek VI 387; Gdyby 
który czlowyek vpewnyon, szlowye dano mu 
myr przydz, odydz, szwe szprawycz y przedacz 
wolno, a gdyby nye... foldrowal szwego... 
gymyenya,... czy, czo oszyedly yego domy,... 
mogaly ony tho odzyerzecz? Ort Mac 141, sim. 
Ort Br VII 562; ~  dać policzek, po licu,
pięścią 'alapas incutere*: laco kedi Budziwoy 
prziszedl zodacz prawa na slodzeya, tedi Mi- 
colay prziszedw sze dwemanaczema panyczoma 
a sze dwemadzeszthoma kmeczoma y dal mu 
policzek y rano tylczem 1398 Leksz II nr 2112; 
Jacosmi przi tem byli, gdze Maczek dal Lenar-
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towey dwa policzki 1399 StPPP VIII nr 8436; 
Katusza ne sla na lasków dom, ani Hańcze 
dala trzech policzków 1407 KsMaz I nr 950; 
Jacom ya nye dala Dorothce dw (leg. dwu) 
policzkv siło 1427 ZapWarsz nr 2764; Jeden 
sługa... dał wieliki policzek Jesucristowi (dedit 
alapam Jesu Jo 18, 22) Rozm 682; Anim mu 
łupu wszol, ani mu iego pomocznik po liczu 
dal 1407 KsMaz I nr 1055;'lakom ya nye szbyl 
Mikolaya... gwalthem a nye dałem yemu za- 
sschya pyasczya 1477 AKPr VIII a 58; ~  dać
prośbę, żądzę, potrzebiznę espełnić prośbę, fa
cere, quod aliąuisfieri voluif: Kochay se w bodze, 
a dacz prośby sercza twoiego (et dabit tibi 
petitiones cordis tui) FI 36, 4, sim. Pul\ Y dal 
gym prośbo gich (et dedit eis petitionem ipsorum), 
y posiał nasyczenye w dvsze gych FI 105, 16, 
sim. Pul; *Szodzo sercza iego dal ies iemu 
(desiderium cordis eius tribuisti ei), a woley 
iego warg ne zdradził ies iego FI 20, 2, sim. 
Pul; Mówi święty Augustyn, aby myto krwie 
zbawiciela naszego nie grzesznym dało potrze
biznę, ale pielgrzymom odpoczynienie gotowało 
Rozm 763; ~  dajać przykre słowa, kurwema-
cierze syny, kurwy syny fprzezywać obelżywie, 
contumeliose vocare \ Czsom ya vczinil łanowy, 
tom ya vczinil za yego poczanthkem, kędy my 
dayal kurwemaczerze siny y meczem na mo 
sekl 1405 KsMaz I nr 520; Czom vczinil Paw
iowi, tho za gego poczunthkem, kyedy my droga 
zagyal hy curwi syny dayal 1438 ZapWarsz 
nr 865; Dziewica błogosławiona... była... sro
motnie wypędzona a rzekąc: I ty jeś mać tego 
swodnika i tego łotra, który już jęt. A takoż 
dziewica błogosławiona na drodze stojęcy barzo 
gorzko płakała...: Za naukę, zbawienie dajecie 
przykre słowa Rozm 740; ~  dać sumę 'zliczyć, ^ 
annumerare : Y movil iest pan kv Moyzeszovi, 
rzekoocz: Pokolena Levi nye licz any *dacz 
svmi gich s sinmi israelskimi (neque pones 
summam eorum cum filiis Jsrael) BZ Num 1, 49;
~  dać winę 'oskarżyć, wnieść skargę przeciw 
komuś, accusare, in ius vocare>: Czso Andrz<ych> 
dal voytovi vino o dwadzescza grziven, o swey 
mat<ki> poszak, to gest Micosz viplaczil 1398 
Leksz II nr 1164; O gos mi *kobilo Moczina 
vino dagę, o to yesm gemu praw 1399 TPaw IV 
nr 568; Ocz Ozep dal vino Symanowi s My- 
colayem, to ony po prawdze posnaly 1410 
KsMaz I nr 1440; Preco dixit Johanni: Das 
sibi culpam vlg. dayess mu vino primo, 2°, 
3°? Tunc Johannes dixit: Ne dayo mu viny 
1417 Czrs 184; Jako tha bar<c>z, o kthoro 
mi dano vino, tha gest rozdzelona za naszich 
oczczow y poloszona sz vrzandem 1424 Zap-
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Warsz nr 95; O które *granycza dana my wyna, 
tychem ya ne rambyl medzy Grochowem 
a medzy Goszslawem 1444 Zap Warsz nr 735; 
Gdi on, któremu bi vyna dana o manzo- 
boystwo (cui aliąua culpa pro homicidio data 
et ascripta fuerit), rzecze: thom yczinyl s yego 
począntku, thego ma doswyathczicz Sul 93; 
Gdy komu dadzą wyną o krzywoprzyszyasz- 
thwo... Gdy stharzy raycze dałyby wyna komu, 
yszby byl krzywoprzyszyaszcza yawny, czo 
yesth za prawo? Ort Mac 39; Czo on mnye 
wyną daye, w themem ya nye wynyen ib. 138, 
sim. Ort Br VI 390; <G>dy trze abo wiączey 
byliby pomowieny o maszoboystwo..., vsta- 
wiamy, aby gednemv dano winą (statuimus, 
quod unus... condemnetur) Dział 30; Acz- 
lyby szenysczyzna potwarzala kogo y powo- 
lawala, a na nyey znakv gwaltv nye nalesyono, 
tedy ten, komv winą dadzą, ma odydz szesczą 
swiathkow takych, iako sam (is, quem accu- 
savit, cum sex suae conditionis hominibus se 
expurgabit) Dział 56; Piłat wyszedszy k nim 
i spytał ich rzekąc: Którą winę dajecie temu 
człowieku (quam accusationem affertis adver- 
sus hominem hunc Jo 18, 29)? Rozm 748; 
~  dać wwiązanie ' wprowadzić w posiadanie, 
in possessionem inducere’ : Intromittere sive dacz 
wwozanie in molendinum 1379—404 Biecz I 
108; Yze Elzbyetha... jezdzila do Sczepana 
w dom, aby yey spełnił pyenandze podług 
zapysu... albo wwązane dal, a on wszego ne 
spełnił 1423 AKPr VIII a 162; Jacom ya ne 
orał they roley gwałtem, w ktoram dał wyazane 
Micolayewy przesz wosznego 1449 Zap Warsz 
nr 593; Tegdy... powodowy... ma bycz dano... 
w dzedziną wwyązanye... Tedi sądzą ma przy- 
sądzicz wszystko, czso gest zastawiono powo
dowy, y dacz wwyązanye Dział 20; Intromis- 
sionem dedit al. wyąszanye dal 1463 Kod- 
Wiel 28; ~  dać zdrowie epozdrowić, salutare : 
Gyenze kyedy k thobye schedl, przymowyl szye 
k thobye takym przymowyenym, dayancz zdro- 
wye Naw 52.

bb. dopełnieniem bezokolicznik: Anno szwya- 
tha, wszythkych cznoth napelnyona, day nam 
Yeszusza naszladowacz, w yego myloszczy 
sye kochacz M W  79b; Zwyastvycye, sliszecz 
daycye (auditum facite) a ogloszcye to asz 
na krage szemye BZ Is 48, 20, sim. 1471 MPKJ 
V 94; Maria, czista dzewicze, da nam vidzecz 
bosze liczę! XV in. R XXV 218; Franciszka 
Marek wipchal, by tho wedzecz dal Jad<widze> 
XV in. CyzPłoc; <G)ospodne, da my tho we
dzecz, bych mógł o them czszo powedzecz, 

* o chlebowem stole Słota w. 1; Dalischmy vye-

dzecz suggessimus (dixistique servis tuis: Ad- 
ducite eum ad me et ponam oculos meos super 
illum. Suggessimus domino meo: Non potest 
puer relinquere patrem suum Gen 44, 22) 1471 
MPKJ V 14; lako to dadzą yyedzyecz onego 
rodzynye (postquam autem fama venit ad mor- 
tui parentes), poskoczą krzyczacz yschysczy _  
Rozm 131; Chczalczy crolowy szluszyczy, szwa <  
choragyew myeczy, a o chłopy pogambeli dały 
gy zabyczy, w koszczelecz y zabyly Tęcz w. 7; 
Znamyenyem dal znacz innuit XV p. post. 
Kałużn 274.

cc. dopełnieniem zdanie: Dag nam, nasz miły 
pane bosze, abicz ona nasiim duszam na 
szbauene była Gn 177a; Amen, tako bog day, 
bichom szły swyczczy w ray Bogur B—F ; 
Day (Msza III. VI: racz dacz)..., byszmy bosz- 
kymy przyyemnosczamy nyebyeszkymy y my- 
loszczamy <napelnyeny bychom były) (ut... 
omni benedictione coelesti et gratia repleamur) 
1413—4 Msza I s. 262, sim. IV. VII; Tako 
bog day, bychom yszyczy poszły v raj ca 
1455 Dóbr 323; Panie boże, daj tho, aby 
*wsystych Turków pobitho XV p. post. Mac- 
Pam II 352; Then, kthory thą pyosznką yesth 
zlozyl..., day mu, aby w krolesthwe thwem 
byl XV ex. MacDod 141; Dziewica Marja 
poczęła... narzekać:... Kto mi to nędznej da, 
abych jeszcze uźrała me miłe dziecię? Rozm 
696; Kto mi to może dać, iżbych za cię umarła 
twą męką? Rozm 697.

2. * wyznaczyć, statuere, attribuere5: Nomine 
Sandkonis subcamerarii Czechonowiensis, quem 
dominus dux Boleslaus deputhavit in iusticia- 
rium vlg. prawidnikiem dal 1432 ZapMaz 2; 
Herman... o nyekthore mlyna[na]rzowy dowy- 
nyenya przeth szandzą danym alybo obranym 
(coram iudice dato vel electo) obyczayem do
brym rzeczonego młynarza sząndzicz przykazał 
Sul 40; Mykolay pozyczil Maczeyewy dzeszączy 
grzywyen, a za thy Wawrzyncza dal gemv rąkoy- \j 
myą (Nicolaus Mathiae mutuavit decem marcas, 
pro quibus Laurentium sibi dedit fideiussorem) 
Sul 51; *Cchowal szyrothy i wdowy, dal gym 
oszobne trzi stoły Aleksy w. 20; Y rzeki gest 
Adam: Zona yoszesz my dal towarzyszko (mu- 
lier, quam dedisti mihi sociam), dala my owocza 
s drzewa BZ Gen 3, 12; łączem dal wam braczo 
wasze slvgi kosczolovi (ego dedi vobis fratres 
yestros Levitas) s posrzotka synów israelskich, 
a dalczem dar bogv, abi slvzili w slvsbye stanv 
gego BZ  Num 18,6; Bog dal cyo kapłanem 
myasto Ioiady, kapłana (dominus dedit te sa- 
cerdotem pro Joiada, sacerdote) BZ Jer 29, 26; 
Tedy woyth sz rad[z]ą przyyaczol tych dzyeczy...
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\J inr. daczy po awycz gym *opyekaldnyką OrtBr 
VrJ 385, sini. JrtMac 127; Dano gey sz prawa 
dwa przyszasznyky OrtKał 208; <U)stawiamy, 
ys/ my a bo starosta, abo woyewoda, abo sadza, 

I abo podsądck, abo woźny sluszebnyka mayą 
v dacz kv pozwanyv (habeant facultatem dandi 

•ninisierialem ad citandum) Dział 49; Pomozi, 
...hosze,abich...przyiala błogosławionego anyo- 
!a mego, borisz my ies ku strozi dal M W  
131 b; Ale cally mv pan szoną (sin autem 
dominus dederit illi uxorem Ex 21, 4), a myal 
sz nyą dzyeczy, tedy zoną y dzeczy yego 
bandą pana gego XV p. post. Kalużn 282; Za - 
szmoczoną rnathką zwogya w trzeczem szlo- 
wye poczyesszyl gya, myąstho szyebye Janą 
gyey dal, aby gya thamo opatrzal XV ex. R XIX 
89; Cz!ovyeka, ktoregosz nam dal tovarzyscha 
kv mace (hominem, quem socium supplicii de- 

sti), tego nynye gvaltem chczesch odyącz 
Rozm 218; ^  dać rok, dzień 'wyznaczyć ter
min, zgodzić się na termin, dzień, terminum 
datuere, asz siarę': Iaco Sandziwog daw Jacu- 
owy rok i odbył gy oth prawa 1394 HubeZb 69 ; 

Symon, Potrkow szin, obszalowal Przibignewa 
Borowskego o młyn, o Dokoffsky, an mu ne 
*chchal otpoweczecz presz czoteky presz stryge,
> dano mu rog do welikich rocow 1399 Leksz I 

3017; Iaco łan dayal dwa roki Hance 1400 
;K  VI 25' Iaco wemi i swathezim, eze dal 

P • ezslaowi do pantku roku 1402 
beZb 101 ‘ acomyaprzi them byl, essze Mro- 

* oku dai Chrczonowy do Swanthek thym 
penandzom, o kthore nan szalował 1417 Czrs 
174, :dm. 1426 KsMaz II nr 1974; Włodarz 
: i na Wrzes/yenskego dal rok Vitewy za yego 
obslanim M23—6 RocznHist XV 212; Jaco 
mnye Jan dai rokv penodzom po pirwey vmowe 
d tego dna 1427 ZapWarsz nr 2766; A ban- 
d-'ely zza-oba o dzedzyną..., pospolythi rok,

- f rzęch nyedzeel, przes sandzą gym 
iliidw bąncz (communis terminus trium septi- 
manarum per iudicem eidem assignetur, Dział 
15: ma bycz elan) Sul 27; Bądze trzemy raźmy 
przez woźnego... przypozwań, dayącz gemv 
pewny rok y nyesczcze (ad certum locum et 
terminum deb bit citari, Sul 29: na pewni rok 
y myescze myaan pozwan bycz) Dział 17; Gdy 

to ma bycz pozwan listem przez sluszebnyka, 
a U ten to pozywa abo slvgą swym, dawszy 

v rok (certo termino comparendi), przed 
cym stacz a kyedy ib. 49; Jaco ginego dnya 
nye dayal ieno vmowyoni, terminus ad terminos 

r omos colloąuii generalis tempore autumpni 
StPPP VIII nr 7373; Prze krzechkoscz 

■ \rodzony i wdowam szescz lath w dawnoscz

i

dany bączcze (viduis vero sex anni *pro j Her 
fragilitatem sexus in praescriptione oppe mtur, 
Dział 46 : dla krechkosczy pannyeyskyey wdowa 
ma myecz dawnoscz za szescz lath) Sńl 54

3. *pozwolić, sinere, pati': a. dopełnieniem 
bezokolicznik: Jaco Anka zabiła Maczegewi 
*weprcz i na wangrodze mv ne dala pas z 1395 
Leksz II nr 467; Nigednecz czy ('czci’) any 
chualy szobe czynicz gest on bil ne dal Gn 2b, 
sim. 5a; Prosczye pana boga za nyewyasthy 
płodem obczyązone vedlug stadia m ensz- 
kyego, abyem (leg. aby jem) pan bog raczył dacz 
porodzycz przesz grzechy y przesz nyemoczy 
Gn ap. Ib; Day, boże, szywoth na tern swecze 
tako wyesczy Dek III 18; Czebye dla, czbwecze, 
dal bog przeklocz szobe rancze, nodze obe 
Bogur B—F; Iaco Nitarth ne dal trzech lat 
spocoyno yitrzimacz Coslowskich oczczu q poi 
Nalku 1407 Piek VI 337; Yze Micolay o trzy 
grziwny rankoiemstwa zasziwal wsczasz (leg. 
zażywał w czas), ne dadza dawnosczy vynidz 
1420 AKPr VIII a 150; Yze Bystram wzal eon 
za dzesancz grziwen... po Michale, bracze gego 
*rodzoney, a o [t]to poswal ne dadzan rokowy 
wynidz ib. ; Jaco mnye Jan nye dal oken wy- 
rabycz any drzvi czynycz, alyszbi ischba bila 
gothowa 1429 Czrs s. LXXXI; Jvszesćzye m  
czisczi prze mową albo prze słowo,... tasz nyc 
da prosznowacz w tą to fila XV med. R XXII 
241; Nye chczyalesz my dacz mich dzewek 
a mich wnokow poczalowacz (non es passus, 
ut oscularer filios meos et filias) BZ Gen 31, 28 : 
Gdiszbi uszrzal krew na *swyrznych proc a 
y na obu podwoyu, mynyecz dzwyrze domowe 
a nye da byyoczemu wnydz (et non sine; per- 
cussorem ingredi) w wasze domi, a uraszyez 
BZ Ex 12,23; Y uczynyly soo podptp . ■ 
chleb prazny, bo nye mogły ukwaszycv an 
ge nokaly Egipsczy, abi precz wiszly a nye da- 
dzoodz gym vczynycz nyszadnego omyesjzk t ya 
(et nullam facere sinentibus moram) lBZ Ex 
12, 39; Notarius invenit terminos, ubi nihil 
fecit dominus Choczymyrzsky, primo, seeundo 
et tercio sese seąuentibus nil fecit et terminu n 
obmisit al. dal rokowy prepelznącz 148 • AG Z  
XIX 247; Y day szye wyesszyelycz wszy n 
(FI: i weselicz se bodo wszitczy), gysz \ y< 
nadzeyę mayo (et laetentur omnes, qui i a 
in te) Pul 5,13; Day my vydzyecz łyczko V v oye 
nakraszche Naw 74, sim. SprTNW  V 16* Racz 
bycz sz namy czaszy thego, nye day yyjdzyeez 
wrogv szlego XV p. post. S K J I 147; Chrj 
o thwey milosczy day spyewacz, thwego gnyewu 
nye day daley poznacz XV ex. Mac Do a i 38; 
Rogetur dominum..., v t... compescat istos
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paganos a dacz ye nam svycyasycz XV ex. 
S K J I 148; Gospodnye, nye maszotho pyeczey, 
yze syostra moya da mnye samey sluzycz 
(reliąuit me solam ministrare Luc 10, 40)? 
Rozm 334; Ale to wiedzcie, iżeby wiedział 
ociec czeladny, której godziny złodziej ma 
przydź, czułby zaprawdę a nie dałby podkopać 
domu swego (et non sineret perfodi domum 
suam Mat 24, 43) Rozm 486; Dziewica M arja... 
wielekroć padając omdlała, ależ ją ty siostry, 
który były s nią..., i ine święte żony ty ją dzier- 
żały, iże jej nie dały na ziemię paść Rozm 698; 
~  On czesarsz... ne dalcy szo gest on bil cze- 
szarzem svacz Gn 5b; Te.cy velebna cystota 
te to defky była gest, yscy ona any bogadstvem, 
any *groso ne dala so gest przemouicz Gn 
gl. 70b; Czsom ya vczinil Philipovy, tom vczinil 
za yego poczanthkem, kędy my lanko secl, an 
mi sso ne dal lupicz 1405 KsMaz I nr 605; 
Wytay mego twórcza czalo, yzesz mi so vidzecz 
dało..., i swota ery racz zawytacz,... s tego 
czala dalas so... lacz ca 1440 R XXV 220; 
Nolens in penis succumbere al. nye chczacz 
szą wjnami dacz porazicz 1447 BiblWarsz 1857 
II 801; Ad id est commune proverbium: mowa 
szyą da movycz, a chleb yescz 1449 JA XV 475; 
Stokrocz y thyszączkrocz dałaby sze na kąssy 
zrzazacz cencies, millesies permitteres le in frusta 
discerpi XV med. SKJ V 264; Opyekalnyk then 
może dlugy placzycz, o kthorych wye, sz gy- 
myenyą thych tho dzyeczy, a o kthorych nye 
wye, może szye dacz ypomynacz (se dabit in- 
formare) OrtVrtel 117, sim. OrtRp 14; Chczem 
do czyebye poczthy noszycz, aby szya dala 
przeproszycz De mor te w. 150; A yesthlyby.. 
braczya nye chczyeli sye polepszycz, a nye daliby 
sye karaczy (qui si se corrigere non curaverint), 
thvży... mayą byczi yypądzeny z pospolzthva 
thego braczthva 1484 Reg 722; Drugi potem 
przybieżąc uderzył ji w ciemię i rzekł: O Je
susie..., takeś omdlał, jakoby nie miał boga 
ojca, ba pochtt^ir* ale nie daj sie sromocić! 
Rozm 731. 'V

b. dopełnieniĄ Sine, ut ego etiam
molam, hoc^ęstan *** :<a: Day, *ut iapobru-
sa, a ti poziwai,, ca-A27fk JCsHenr 24 r; Dalczy 
my tho wszećhmogadzjy,, bych morzyła luth zy- 
yyanczy De morte w. 229; ~  Ale jako powieda 
dziewica błogosławiona swej dostojnej słudze, 
świętej Brygidzie, rzekący, iże jemu nie dano 
tako wiele, czuż iżby sie mógł oblec, ale jedwo 
wrzucił na sie suknię, aże ji poczęli ciągnąć, ależ 
potem wzdział swoje ręce w rękawy Rozm 826.

4. 'kazać, iubere, mandare’: a. dopełnieniem 
bezokolicznik: Jaco Potrek ne dal ykrascz
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I Maczcoui dwu volu ani gich yszithca ma 1391 
Leksz I nr 1066; *Choyensczi ne przecz [ie] 
sabil Waldowskego, yeno prze to, ysz mu dal 
brata obesicz 1404 Piek VI 230; Pany Staskowy 
dna (leg. dnia) roboth... nigdy nye zastawała..., 
any dla zastawy dala robycz kmeczom 1421 
AKPr VIII a 155; Sodza daal ge sgymacz chczocz 
ge przimocycz, aby sye gych bałwanom modliły 
(mulieres [...] tenentur et ad deorum sacrificium 
compelluntur) Błaż 321; W myesczyech, gdze 
szą ranny, lekarze thym to dayą... przed pra
wem powiedacz, yakye tho ramy (pro rany) 
były Ort Br VI 345, sim. Ort Mac 22; Sze- 
braly szye... na wyethnycza y dały nathych- 
myasth wolacz na wszythky myesczany..., aby 
kaszdy przyszedł k wyednyczy OrtMac 35; Jusz 
odethchny, nyeborakv, mow sze mnv, vbogy 
zakv, nye boy szya dzysz moyey scoly, nye 
dam czy czyszcz epistoły De morte w. 88; Dal- 
bych dobry colacz ypyecz, bych mogl przeth 
tobv vczyecz ib. w. 151; Pan chethman dal 
popysshacz swe konye 1495 GórsJaz 277; Ten 
psalm wypowyada, ysz Kristus w pyeczu 
pkyelnym strawycz da swe nyeprzyaczyoly Puł 
20 arg.; Skujmyż ji twardymi przekowami, daj
myż jemu uczynić tako długo cirpieć, ażci 
umrze Rozm 588; Piłat rzekł ku starszym bis
kupom żydowskim: Wybierzecie wy mężów lep
szych a mocniejszych dwanaście, dajcież im 
dzierżeć chorągwie Rozm 756.

b. dopełnieniem zdanie: A yako bądzyeczye 
podany, nye myslyczye, czo bysczye movyIy, : 
bocz vam bądzye dano v thą godzyną nathych- 
myast, czo bądzyeczye movycz (dabitur enim 
vobis in illa hora, quid loquami*ni Mat 10, 19) 
Rozm 310; Piłat rzekł natychmiast jemu: Sc 
mną nie mówisz i co mi s tobą uczynić? Od
powiedział miły Cristus...: Uczyń tako, jako 
tobie dano Rozm 845.

Cf. Dodać, Nadać, Oddać, Odewzdać, Podać,j 
Poddać, Przedać, Przydać, Rozdać, Udać 
Wdać, Wydać, Wzdąć, Zadać, Zdać, Da
wać, Dodawać, Oddawać, Podawać, Podda
wać, Przedawać, Przydawać, Rozdawać, Wy 
dawać, Wzdawać, Zadawać, Zdawać /

2. Dać się 'dziać się, fieri : A ia kroi Darius 
przepylnyem vstauil, podle tego abi syo dało 
(ego Darius rex decreyi, quam diligentissime 
secundum haec fieri, Biblia Zamojskich: A pro- 
toż buoch,... zahlad każdeho krale y nan < 
genżby swu ruku wztahl ne dada dielati doinv 
bożieho toho, genż gest w Ieruzalemie. A a  
kral Darius prepiline sem ystauil, podle to
ho aby se dało) BZ 11 Esdr 6,34. ~  Bohc- 
mizm.
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Daj 'bodaj, oby, utinam' : Sibi dixit coram 
iudicio: Day thy sbledzal na powroze 1446 
ZapWarsz nr 780; Mała imprecantes, dicentes 
vlg. daybich zabith, day mi macz curwa XV 
rned. Zab 516; Imprecantes poclynayącz, yako 
rzekacz: dayczy tha rana albo ową (Gen 24, 
60) M P K jy  10. -  Cf. Bodaj.

Dajać cf. Dać
Dajby 'bodajby, oby, utinam : Mała imprecan

tes dicentes vlg. daybich zabith, day mi macz 
curwa XV med. Zab 516; Dicentes daybych 
zabyth, dayby mi macz currwa ib. 517.

(Daktyl) Daktyl bot. 'Phoenix dactylifera L .': 
Dactil dactilus Romanus 1419 Rost nr 5233; 
Dactily dactilus dulcis 1472 Rost nr 158; Dac- 
tilli dactilli 1475 Rost nr 3163.

Daktyl cf. Daktyl
Dal fodległość, spatium : Przikazvyo tobye, 

aby trzy myasta w rowney dały od syebye ros- 
dzelil (praecipio tibi, ut tres civitates aeąualis 
inter se spatii dividas) BZ Deut 19,7; Na dalv 
(leg. na dalą, war. lub.: na dąlyą) in spacio 
(ibant ipsa die in castellum, quod erat in spa- 
tio stadiorum sexaginta ab Jerusalem, nomine 
Emmaus Luc 24, 13) 1471 MPKJ V 124; Dal 
(leg. dal czy dał?) Park 408. ~  Cf. Nadal,
Obdal, Opodal, Podał, Wzdal.

Od daleka 'z daleka, e longinąuo': Bo wysoky 
pan, a smerna ogloda, a wysoka od daleka znage 
(altą a longe cognoscit) FI 137, 7, sim. Pul, 
M W  137 a.

Z daleka 'e longinąuo, procul': Vrozumal ges 
misly mogę z daleka (intellexisti cogitationes 
meas de longe) FI 138, 2, sim. Pul; Z dalecą 
a longe (cum ingrederetur quoddam castellum, 
occurrerunt ei... leprosi, qui steterunt a longe 
Luc 17, 12) XV in. R XXIV 75; Et perterriti 
ac pavore concussi steterunt procul z daleka 
(Ex 20, 18) XV p. pr. SKJ I 302; Y stal gest 
z dalyeka lud (stetitque populus de longe), 
alye Moyszesz przystopyl ku czyemnoszczy, 
w ktorey bil bog BZ Ex 20,21; Bodz myedzi 
wami a myedzi skrzynyo dwa tysyocza wzdal 
lokyet, bo z daleka nye moglibyscze vidzecz 
ani poznacz, ktoro drogo wessli (ut procul 
videre possitis, et nosse, per quam viam ingre- 
diamini) BZ Jos 3, 4; A gdisz odidze Dauid 
w strono, stal na wyrzchu gori z daleka (stetisset 
in vertice montis de longe) BZ  I Reg 26, 13; 
Oczyecz tego ystnego dzyeczączya byezal z da
leka za lwem krzyczącz (pater a longe sequens 
eiulavit) Rozm 160; Vzryal Abrama z daleka 
a Łazarza na yego lonye szyedzącz (vidit Abra
ham a longe et Lazarum in sinu eius Luc 16, 
23) Rozm 395.

Daleki fo rm y: n. sg. m. daleki OrtCel 1, 
ca 1500 Erz 12;/. daleka Gn gl. 61 b; ~  g. sg .f. 
dalekiej BZ II Par 6, 36; neutr. daleka cf. Od 
daleka, Z daleka; ~  ac. sg. f .  daleką Sul 59; 
neutr. dalekie Rozm 407; ~  i. sg. f .  daleką 
XV med. SKJ V 268; ~  n. pl. m. dalecy Sul 
18. 53, Dział 45; ~  g .p l . f  dalekich Gn 2a, XV 
med. SKJ W 266, BZ  Deut 29,22; ~  ac. pl. f .  
dalekie Rozm 386; ~  /. pl. f .  (w) dalekich Sul 29, 
Ort Mac 104.

Comparat. n. sg. m. dalszy Gn gl. 153b, BZ 
Jos 6,5; / .  dalsza BZ  Deut 19,6; ~ g .  sg. m. 
dalszego 1418 TPaw VII nr 400, OrtBr VI 378, 
OrtMac 42. 60. 120; ^  d. sg. m. dalszemu 1467 
StPPP IX nr 627; ~  ac. sg. m. dalszy OrtMac 
106. 130; ~  /. sg. m. (na) dalszem 1449 StPPP 
IX nr 471; ~  n. pl. m. dalszy Sul 49, Dział 40; 
~  ac. pl. m. dalsze Sul 26.

Znaczenia: 1. o miejscu: a. 'odległy, remotus, 
longinąuus, qui longe abest': A tedy... tho bilo... 
tako othpouedzano, isczy... mili Xt s dalekich- 
cy stron on prydzecz Gn 2a; Et quo castior 
homo in hoc mundo, tanto propinquior deo et 
quanto immundior, tanto [...] deo remocior 
a dalsi Gn gl. 153b ; Kedi ktho... w sząndze 
obrzęka, ysz Iaan alybo Pyotr w stronaach 
dalyekych ssą bąndący (in partibus remotis est 
constitutus)..., a przetho myeeni szą nyee myeecz 
o thą tho dzedzyna othpowyedzecz Sul 29; 
Vstawyamy, ysz kędy ktho mayącz łasz alybo 
dąbrową oth szebye dalyeką (mericam a se dis- 
tantem), wyeprze swoye... przes gymyenye 
czvdze... pądzicz bądze chczal..., aby tego nye 
mogl vczynycz Sul 59; S dalekych de longinquis 
partibus XV med. SKJ V 266; Podroszni, kto- 
rzysz to z dalekich stron przydo (peregrini, qui 
de longe yenerint), ysrzo rany zemye tey BZ 
Deut 29, 22; Gestlybi zgrzeszil<i> przecyw to
bye... y podalbi ge nyeprzyiacyelyom, tozebi ge 
wyedly iote do zemye dalekey alba blyskey 
(et captiyos duxeriat eos in terror long’nquam, 
yel certe quae iuxta s*> &ż ii Par 6, 36; 
Rzeki nasz myesczr ^ye yescze yednego
w gynnych daldkyv *, ^ .  ach OrtMac 104; 
Przesz thwe długie* -Rtlyekye ode mnye,
myły [...], <żało)s&£ wyelka y bolesz<ć> mam 
w szwogyem szercż.y ^ynye’1447—62 Zab 544; 
Dalyeky longinquus ca 1500 Erz 12; Starszy 
zebrawszy wszytko imienie i poszedł w dalekie 
strony (peregre profectus est in regionem longin- 
quam Luc 15, 13) Rozm 386; Człowiek jeden 
wielebny poszedł w dalekie krolewstwo (homo 
quidam nobilis abiit in regionem longinquam 
Luc 19, 12) Rozm 407; ~  daleki przychodzień 
*obcokrajowiec, peregrinus : Czydzozemyecz
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20 DALEKI DALEKO

uel daleky przychodzen aligenigena OrtCel 1; 
~  b. 'długi, longuś': Daleka droga hoc spacium 
Gn gl. 61 b; Aby *snad bliszni onego, gegosz 
iest krew przelana..., goniłby gego..., bilaliby 
d[y]alsza droga, zabillibi dvszo gego (ne for- 
sitan proximus eius, cuius effusus est sanguis..., 
perseąuatur et apprehendat eum, si longior 
via fiierit, et percutiat animam eius) BZ Deut 
19, 6; A daleką drogą per magnam distanciam 
XV med. SKJ V 268.

2. o czasie {tylko comparat.) : a. dalszy 'dłuż
szy, longior : Gdysz zabrzni zwyok trobny dal
szy (cumąue insonuerit vox tubae longior), 
...wzvola wszistek lvd BZ Jos 6,5; ~  b. *póź
niejszy, posterior : Jakom tim kmeczom, za 
gesch pan Moscicz ranczil, ne dawał dalschego 
roku nisz ten, na ktori mi pan Mosticz ranczil 
1418 TPaw VII nr 400; Prosszę, ut michi 
iuxta promissum sine ulteriori prze<z> dalsego 
dilacione... illud, quod vestre et promissa ve- 
stra sonant et affirmant, teneatis ca 1428 PF I 
483.

3. (w terminologii prawniczej): dalszy dzień, 
rok ' termin sześciotygodniowy, a specjalnie 
ostatni dzień tego terminu, dicitur a iuris 
peritis de sex hebdomadum termino, imprimis 
de postremo huius ter mini die’: Actor... obli- 
gatus est al. zobowyazal sze gest ponere priuile- 
gium et non posuit na dalszem dnyv infra sex 
septimanis 1449 StPPP IX nr 471; Chczemi..., 
abi przes tho pozwanye kthorymkolye obycza- 
yem nye wczązany a nye kolathany (sc. kmiecie), 
rozvmney ('rozumiej5) na dalsze roki Sul 26; 
Ony szwa rzecz straczyly y *ny mogą dalszego 
dnya myecz albo drugyego vkazanya przynyescz 
OrtMac 60, sim. ib. 42; Gyeden czlowyek... zapo- 
wyedzyal... szwemu dlusznykowy wszyszthko ye- 
go gymyenye... a dzyen zaplaczenya yeszcze byl 
nye przyszedł, szlowye yescze myal dalszy rok ib. 
106; A k thym szwyathkom może myecz dzyen 
trzy dwe nyedzyely wyyawszy o dzyedzyczthwo 
y o goracze rzeczy, w thych dalszego roku nye 
ma ib. 120, sim. OrtBr VI 378; Mogaly czy 
rąkoymye myecz dalszy dzyen, szlowye oza- 
lowanego postawycz ku praw {leg. prawu) na 
drugy albo na trzeczy sząd? ib. 130; Aduersus 
actorem satisfecit dyey longiori al. dny[ny]ewy 
dalschemv 1467 StPPP IX nr 627; Ego hic com- 
pareo tanąuam pars respondens... et procura- 
torem non habeo, nec possum habere propter 
diluwium..., ideo quero in iure, utrum pos
sum habere procuratorem ac diem longiorem 
scilicet sex ebdomadas al. *dulschy dzyen ad 
importandum ortilegium iuris supremi 1491 
AGZ XVI 412.

4. w pokrewieństwie 'niebliski, remotiore eon- 
iunctus c o g n a tio n e Sząly od szebye rodnye 
dalyeczi (si autem sunt distantes), nye gynszą, 
iano trzech lyath dawnosczy bandze mocz od- 
bicz obwynyoni Sul 18; W them gymyenyy... 
gynszy przyrodzeny alybo dalszy w rodzayy 
{Dział 40: albo dzeczy, gynszy przyaczele acz- 
kole dalszy) odzirzą namyasthnoscz (alii con- 
sanguinei, licet remotiores in linea, obtinent 
successionem) Sul 49; Vstawyamy..., aby... 
bracza abo przyaczele, przyrodzeny abo daleczy 
(fratres vel amici, consanguinei vel remoti, 
Dział 45: blyszszy abo daleczy) w rodzayy 
oboyga oth szebye rosdzeleny... bądącz, a w 
them dzale abo rosdzelenyy stały przes trzy lya- 
tha..., thaczy bądą othdaleny Sul 53.

Daleko fo rm y: comparat. dale Gn 2a. 172a, 
Gn gl. 61 a, 1404 Piek VI 229, 1405 KsMaz I 
nr 641; dalej 1398 HubeZb 74, 1399 StPPP VII I 
nr 8230, FI 38, 18. 50, 3, FI i Pul 73, 10. 82, 4. 
Moys 21, 1402 KsMaz I nr 242a, 1405 HubeZb 
112, etc. etc.

Superlat. nadelej 1408 Piek VI 355. 
Znaczenia: 1. o miejscu 'longe, procul, late : 

Przecz ies, gospodne, odszedł daleco (ut quid, 
domine, recessisti longe) FI 9, 21, sim. Pul; 
Wisluchay nas, bosze, zbawiczelu nasz, nadzeia 
wszech conczow zeme y w morzu daleco (spes 
omnium finium terrae et in mari longe) FI 64, 6, 
sim. Pul; Daleko procul 1434 PF V 31; 
Vstawiliśmy, abi do bliszszego castellaniey alybo 
grodstwa dwory... thi tho swyerzepycze czirz- 
pyączi skodą dopądzenya mocz ymyal, le thako 
ysz... w domy wlostnem... przes nocz, gdiby 
daleko byl dwór, chowacz może Sul 39; Ktori- 
kole yrzandnik... przissyangayąnczego... nay- 
czicz ma, abi swoyan przissyangąn przewyodl 
w yczinek, rzekancz tako: Poydzi daley (pro- 
cede ulterius) Sul 99; Vcladal sze daley finxit 
se longius ire (Luc 24, 28) ca 1450 PF IV 573; 
Myły Yesus... odszedł od thych trzy aposto
łów thako daleko, y<akoby mog>l małym ka- 
menyem rzuczycz rako 1451 Mac Dod 105, 
sim. Rozm 596; Ya puszczoo was, abyszczye 
offyerowaly... bogu waszemu na puszczy, alye 
daley nye choczczye (longius ne abeatis) BZ 
Ex 8,28; Brzok trooby z nyenagla rozl wyoczey 
a dalyey sze czyognol (sonitus buccinae... pro- 
lixius tendebatur) BZ Ex 19, 19; Przikazanye 
to to, ges to ya dzysz przikazyyo tobye, nye 
iest nad tobo ani daleko położono (non supra 
te est neque procul positum), ani na nyebye po- 
stawyono BZ Deut 30, 11; Gdisz byeszal pa
chołek na to myasto, gdze bil strzelyl Ionatas, 
za pacholkem rzekocz: Owa tu nye strzali,
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ale daley przed tobo gest (ecce ibi est sagitta 
porro ultra te) BZ I Reg 20, 37; Roznyoslo 
sy0 gymy0 gego daleko (egressumąue est no
men eius procul) BZ II Par 26,15; Kyedy bą- 
dzye kthory czlowyek obzalowan o roszboy 
albo o pożogą blyszko albo daleko, thego mogą 
zalowacz kv praw (leg. prawu)..., gdzye yesth 
obzalowan za goracza OrtMac 56, sim. Ort- 
BrRp 46, 4; Opodal, daleko procul (melior est 
yicinus iuxta, quam frater procul Prov 27, 10) 
1471 M PKJY  69; Anyolem stróżem mym daleko 
odpandz wszitko nyepodobyenstwo nyeprzy- 
iacziela M W  128 b; Ylozyl sza daley gydz finxit 
se longius ire (Luc 24, 28) XV p . post. R XXV 
199; Nye chcza czya, yzby myę daliey prowa
dził nolo te longius comitem esse XV ex. PF 
III 178; Jako dalej poszła (sc. Maria), nie
wiasty... poczęły k niej mówić Rozm 747; 
~  z przyimkiem od: Daleko od grzesznich 
zbawene (longe a peccatoribus salus), esze pra- 
wot twogych ne szvkaly FI 118,155, sim. Pul; 
Aczkoliczem ya oth czebye daleko ca 1428 
PF I 481; Gdy ten, czso namowy, y tesz namo- 
wyony bądą od syebie daleko (si... actor et 
reus sunt distantes), tedy gynsza dawnoscz na- 
mowyonemv nye mosze bycz gedno trzy lata 
Dział 46; Alye kako dalyeko Ihus bil od nyego 
XV ex. MPKJ II 319; Ten lud vsty myą czczy, 
alye ych sercze daleko yest ode mnye (cor autem 
eorum longe est a me Mat 15,8) Rozm 355; 
~  dalej 'na stronę Nye rozvmyeczye, yze 
wschytko, które ydzye wsta (leg. w usta), 
ynydzye w brzuch, a potem bądzye dalyey 
vypvsczono (non intelligitis, quia omne, quod 
in os intrat, in yentrem vadit et in secessum 
emittitur Mat 15,17)? Rozm 356; ~  uczynić
daleko *uczynić dalekim, separare, semovere’: 
Daleco yczinil ies znane moie ote mne (longe 
fecisti notos meos a me) FI 87,8, sim. Pul; 
Gelyko gest wschód od zapada, daleko yczynyl 
od nas lychoty nasze (longe fecit a nobis ini- 
quitates nostras) FI 102,12, sim. Pul; Ps<alm> 
Dauidow za lyud, yen od szwyętich dalyeko 
yczynyon iest (pro populo, qui a sanctis longe 
factus est) Pul 55 arg.; ~  dalej z gen. comp.: 
Yasz daley pisku ne wydzy non videt nisi quan- 
tum rostrum eius se protendit 1466 R  XXV 140; 
^  ze spójnikiem jedno: łan ne ranczil za kmecza 
niczsz daley, yedno do Buku 1408 Piek VI 
358.

2. o czasie a. 'długo, dłużej, diu, deinde, ultra, 
amplius5: Jaco dersza dzedzina XVIII lat y da
ley de (pro do) poszwu s pokoyem 1*399 StPPP 
VIII nr 8230; Poszodali szo... priscza gego 
a rzekocz tako, isze przydzy thy k nam, nasz

miły pane bosze, aby thy dale ne moskal Gn 2a; 
Odpuści mi, bich se ochłodził drzewey, nisz 
odydo, a daley ne bodo (amplius non ero, 
Pul: wyęczey nye będę) FI 38, 18; Znamon 
naskich ne widzeli iesmi, iusz ne iest prorok, 
a nas ne pozna daley (nos non cognoscet 
amplius) FI 73, 10, sim. Pul; Rozproszimi ie 
z luda, a ne bodze wzpomenono ymo Israhel 
daley (non memoretur nomen Israel ultra) FI 
82,4, sim. Pul; Gospodzyn krolewal na weky 
y daley (dominus regnabit in aeternum et ultra 
Ex 15,18) Fl Moys 21, sim. Pul; O chtore sze- 
dlisko zalowal na mo Ondrzey, o tom i a sial 
do nego, bi mo pusczil, a on mo daley schował 
1402 KsMaz I nr 242a; Kadim szedł, tho ya 
dirszo daley oth lath w pokoyu 1426 AKPr 
VIII a 48; Dzyuisch wydzersal zemsko dawnoscz 
pothnacze lath y daley do poswu Micolayowa 
1427 AKPr VIII a 169; Theliko do yednego 
byegu roka, et non ultra valiturum a daley ssza 
godzycz ne mą ca 1428 PF I 480; Na wcząncye 
thego obiczayy slosczyvego a yego dalyey 
dzirzzeecz nye chcząncz..., ystawyami (eam am
plius seryare nolentes... statuimus) Sul 22; Slv- 
za ystawycz, aby zadny Zyth [daley] kthoremy 
chrzesczyanynowy w krolewstwye naszem mye- 
szkayącemv daley swych penyądzy na lysthy 
zastawne nye poszyczal any borgowal (ut nul- 
lus Judaeus amplius alicui Christiano... suas 
pecunias... praestet aut mutuet), alye tylko 
na zaklath dostateczny pozyczycz może Sul 61, 
sim. Dział 65; Tedi rzeki Iakob: Dalekoly gest 
geszce do wyeczyora (adhuc multum diei su- 
perest) a nye gest godzyna gnacz stad do chle
wów BZ  Gen 29,7, sim. 1471 MPKJ V 11; 
Navczczye nasz, gęstły then powod doszycz 
ykazal swymy przyszasznymy ludzymy y ta- 
kym... tramów... w mvrze osz[y]ądzenym da
leko przesz rok y dzyen przesze wszey odmowy 
Ort BrRp 92, 2, sim. OrtMac 126; Mayąly gyny 
przysząsznyczy daley othychmyąsth szyedzecz 
na prawye? OrtKal 293; Acz yemu tho nasz 
oczyecz przepu<sz)czal przyaczyelszky, ale my 
daley tego nye chczemy przepusczycz Ort
Mac 101; Gdyby kthory czlowyek w dalekych 
czudzych szyemyach byl a przyszyedlby daleko 
po rocze y po dnyv ib. 105; Nye chczyal... 
*myloszyerdzie daley oddały acz swego M W  59 b; 
Thwego gnyewu nye day daley poznacz XV 
ex. MacDod 138; Yusz raczy dacz zpomozenye, 
nye day daley ną mączenye XV ex. R XIX 89; 
A zmovywschy to anyol nye dal szye daley 
yydzyeczy Rozm 39; Odpovyedzyely, yze... 
myśmy stacz nye mogły any smyely, any tuta 
daley bycz mozem Rozm 93; Nykt nye mogl
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22 DALEKO DALEKO

odpovyedzyecz na *to slova any kto smyal 
od tego dnya daley yego pytacz (neąue ausus 
fuit quisquam ex illa die eum amplius interro- 
gare Mat 22,46) Rozm 416; Miły Jesus... 
ustawicznie jął powiedać przybliżenie swoje 
śmierci i swej męki i przedłużał to powiedanie 
aże daleko w noc Rozm 519; ~  z gen. comp.: 
Jacom ya nye ranczyl daley zapusth Hyn- 
dzychowy za Pyotra yano ten rok, czszo 
myal bycz na zapusth 1439 ZapWarsz nr 535; 
~  b. 'później, potem, następnie, postea, deinceps, 
deinde, ultra': Tesczy nasz tutha dale naucza, 
abichom nasz szyuoth czystho y tesze f svo- 
toscy *chwoualy Gn 172a; Tescy tuta dale 
mouo Gn gl. 61 a; Iura zmówił so Nemerzi dacz 
osmdzeszanth grziwen... nadeley czwartego dna 
1408 Piek VI 355; G di... xanząn nyektorego 
czlowyeka... obyynilbi..., thedi yemu rok na
przód za schescz nyedzyel, a i daley na wthorąn 
schescz nyedzyel... ma bicz dan (tunc eidem 
terminus... iterum ad alias sex septimanas... 
assignetur) Sul 87; Ten isti slyachczicz... pyr- 
wischemu panu przerzeczonego kmyecza ma 
przypandzicz a daley swoya prawa s ostatków, 
acz które kmyecz ma, vicząngnąncz ma (idem 
nobilis... principali domino kmethonem prae- 
dictum compellat et demum sua iura... exigat) 
Sul 100; Przeto mowy daley (sc. Chrystus) 
XV med. R XXII 240; Spocoyny sluną, gisch 
napyrwey w swem syerczu, daley myedzi bra- 
cziczą rostarszoną czinyą pocoy ib. 242; Nam 
deinceps bocz daley XV med. SKJ V 275; 
Pyta daley: Mogaly tako stoyącz strofowacz 
ortela? OrtKał 197; Gdyby syą kto Szydowy 
lystem zobowyązal na pyenyadze lychwą pla- 
czycz, a gdyby Szyd swą chytrosczą zamylczal 
y zadzerszal do dw (leg. dwu) lath a nye przy- 
pozywal gysczcza o mzdą przed sąd, tedy lychwa 
od dw (leg. dwu) lath ma straczycz, a daley 
telko mzdą a znów lychwą początą ma 
myecz (extunc ipso facto usuram accres- 
centem ulterius post duos annos amittere 
debent, tantum de principali sorte et usura 
iam aucta infra praedictum tempus sint con- 
tenti, Sul 47: tedy thim tho vczynkem lyphą 
przyrosłą daley po dwv lathv straczycz mayą), 
a on lyst zapysny nygedney moczy daley myecz 
nye mosze Dział 38; Yvz tham dalyey chlyeba 
nye, kyedy kapłan thy szlowa movy, nyzly 
czalo szamo prawego boga Naw 79; Daley 
v trzechdzyeszyad lyat prawdą zakona pelnyl 
(infra per XXX annos iustitiam legis adimple- 
verat) Rozm 187; Gdyż było o połnocy albo 
dalej, mieni sie, iże święty Jan dwoję rzecz 
uczynił Rozm 734; Dalej rzekł Herod: Jesusie,

wiedz, iżem ci barzo rad Rozm 799; ~  z gen. 
comp.: Lyata nasza yako payok pomyszlyony 
będo..., ale acz w mocznych oszmdzyeszot 
lyat a daley (FI: potem) gych trud y bolyeszcz 
(amplius eorum labor et dolor) Pul 89, 11.

3. w określeniu miary: a. z użyciem pozytiwu 
daleko jako przysłówka stopnia przy przymiotniku 
w pozytiwie i komparatiwie 'wiele, bardzo, mul
tum, multo': Paknyąly powod a sząpyerzs szą 
oth szebye daleko roszdny (sin... actor et reus 
sunt distantes), tedy nye gynsza dawnoscz obrze- 
czona powoda zalvyączego o slodzeysthwo 
othpądza, nysz tylko trzechlethna Sul 53; Cum 
eciam ad guttulas longe inferioris deuocionis 
czvyącz małe kropye daleko mneyschego [...] 
XV med. SKJ V 279; A on ym odpovyedzyal 
rzekącz: A który czlovyek myedzy vamy, 
który by myal yedną ovczą, aby yemv vpadia 
w doi v ssobotą, azalyby yą dzyersącz a nye 
podnyosl? A wsako daleko lepsy yest czlovyek 
nysly ovcza (quanto magis melior est homo 
ove Mat 12, 12) Rozm 326; ~  daleko więcej
'o wiele więcej, multo plus, multo magis': Myeskal 
tamo myły Yesus dwa dny, a dalyeko vyeczey 
ven wyerzylo, slyschacz yego movą yyelebną 
Rozm 249; A gdyżci oni mogli sie zwać syny 
bożemi, daleko więcej syn boga wszechmogącego 
przyrodzony nie u włóczył czci boskiej, acz sie 
bogiem mienił Rozm 839; ~  tako daleko jako 
'w tym stopniu jak, prout': Przyszasznyczy tako 
mayą przyszagacz ku prawu, ku kthoremy 
ony szą wybrany: ysz my ortele woythowy 
myesczkyemy y ludzom prawe ortele naydcz 
chczemy y dzyerzescz przyszaszny stolecz yako 
my prawo vmyemy, tako daleko, yako k t[w]emv 
mamy wolnoscz OrtBrRp 52, 4; Ja przyszą- 
gam... sprawydlywosczy yszyczacz... w tern 
to prawe, a tego ne opuszczycz... prze sza- 
dny dar, *tago daleko, yako ya sz mich pyączy 
smislow yrosumecz mogą XV p. post. Zab 539; 
~  b. z użyciem komparatiwu 'dłużej, więcej, 
ponad, diutius, ultra': Daley (amplius, Pul: 
szyrzey) omiy me od lychoti moiey y od grzecha 
mego oczisci me FI 50, 3; ~  z gen. comp.:
Bogusław dzerszi Jacubowo czoscz daley po- 
czinaczsze lath w pokoyu 1398 HubeZb 74, 
sim. 1405 ib. 112; Iaco to swatczimi, czso Grzim- 
ko *pocasala czascz, to trzimal moy oczecz dale 
trzidesancz lat 1404 Piek VI 229; O chtoro 
scdzo zalowal Siman na mo, to ya chodzo 
daley trzech lat 1406 KsMaz I nr 771; O ktori 
jasz szalował na mo Vith, ten ja biyo daley trzech 
lath 1407 Czrs 8; Po ta znamy ona, yądim ya 
yachal, tandy moy namyastek dzirszal daley 
trzech lath 1426 ZapWarsz nr 170; Vstawylismi,
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DALEKO DANTE 23

abi... sząndza dla rzeczoney placzey przysząth 
(leg. przysąd) daley czthirzech groszy nye szmyal 
viczągacz (ultra ąuattuor grossos exigere et reci- 
pere non praesumat) Sul 38; Przyszloly tho 
dzyeczą ku szwym lathom, tho gest daley dwa- 
naczye lath, tedy to gymyenye ono może... 
swey matcze dacz Ort Kał 294; Gosczyem yesth 
taky, czo daley *gedenyasczye myl myeszka od 
tego szadv OrtMac 93, sim. OrtBr VII 565; 
Chczem, aby... gdi my w którą zemyą przerze- 
czoną wgedzemy, tedi sądzą y podsadek tego 
powiaty na naszem dworze mayą bycz ystawycz- 
nye, mocz sądów y rzeczy przed namy wyzna- 
wayąncz, a o rzeczy dzedzynne daley trzech 
nyedzel rokv nye mayą dacz (yolumus, quod 
iudex et subiudex... terminos ultra tres septi- 
manas non possint nec valeant assignare) Dział 
11; Ya thą oszdnyczą od sbudowanya przeth 
poszwem dzyrschą daley trzech lad w pokoyu 
1469 Czrs s. LXXXV; ~  ze spójnikiem niż, 
niżli: O yosz czanscz na mo Marczin... zaluye 
w Kamonkach, ta ya dzirszo dale nisz trzi latha 
weczne 1405 KsMaz I nr 641; Staw... daley nisly 
od pyanczynacz lath gest wdzersen s dzada 
y s ocza 1423 MPKJ II 302; Y padnye Abram 
przed bogem... a rzecze...: *Dal nyz we szczye 
leczyech ya mogo syna myeczy (putasne cente- 
nario nascetur filius, Biblia ołomuniecka: yzdali 
ya ve stu letech mohu syna mieti)? BZ Gen 
17,17.

Dalekość 1. 'odległość, distantia': Dla vsta- 
wyenya dalekosczy propter situs distanciam 
ca 1418 JA XIV 512; Cum tanta est distantia 
dalekoszcz secundi adventus (sc. Christi) a pri
mo, ąuare tunc ecclesia ambos coniunxit vici- 
nitate officii? XV p.post. R XXV 175.

2. fróżnica, dijferentia : Synowye, ktorzis
dzysz dobrzi y zli nye wyedzoci dalekosci (qui 
hodie boni ac mali ignorant distantiam), oni wni- 
do a gim dam zemyo BZ  Deut 1, 39; Dalekoscz 
distancia (non vidit solem neque cognovit dis
tantiam boni et mali Eccles 6, 5) 1471 MPKJ 
V 71.

Dalibóg *zaprawdę, oczywiście, certe, qui- 
dem : My, dalibóg, gothowysmy szye oczisczycz 
thrzemy slachcziczi y dwyema kaplanoma, czso 
s namy ten czali dzen bili..., yszesmy tego... 
nie uczinili 1427 BiblWarsz 1861 III 40; Do- 
mine iudex..., Allexandra tetigerunt al. ru- 
schono: hoc dante domino al. dalibóg non 
nocet iuri capitis Maczoschini 1457 AGZ XV 
13; Mathias Goldacz coadiutores non interce- 
dit, a dalybog, czom ya zdał od Maczeya, iuste 
condempnavi 1473 AGZ XV 163; Bo... dobrze 
Byenya i^ye, czo o mnye mo^yl y layal, czego,

dalybog, garlem svem nye dowye<dzie> XV 
ex. SlArch I pril. 20.

Dalić się 'oddalać się, recedere*: Civitas Je- 
rusalem ab ipso Christo recedebat dalilo szo 
usque ad partes inferni XV in. R XXIV 66. 
~  Cf. Oddalić, Powzdalić się, Oddalać.

Dalit *tlenek żelaza, colcothaC: Dalit atra- 
mentum rubeum 1419 Rost nr 5022. ~  Cf.
Dolet.

Damaszek 'adamaszek, pannus Damasceni ope- 
ris5: Item ornatum rubei et nigri colorum cum 
suis attinencijs, dedit Schorembrant, quem de 
camcha, de damaschka 1419 SprKHS IV 66. 
~  Cf. Adamaszek.

Damaszko wy 'adamaszkowy, de panno Da- 
mascenó*: Mathias sartor... exibuit tunicam 
nigram damaszcową cum strich wspanski sub- 
ductam 1429 StPPP II nr 2249. -  C f Ada
maszkowy.

Danie fo r m y : n. sg. danie 1437 Wisi nr 228, 
s. 87, 1438 R XXII 353, Sul 17, ca 1455 JA 
XIV 491, 1466 AGZ XV 45, 1471 MPKJ V 126, 
ca 1500 Er z 12; ~  g. sg. dania XV med. SKJ 
V 280, OrtMac 133; ~  d. sg. daniu EwZam 290; 
~  ac. sg. danie 1426 Msza IV s. 315, XV 
p.pr. Msza IX s. 258, Ort Kai 301, OrtMac 83. 
131, 1471 MPKJ V 100; — l. sg. (po) daniu 
1435 ZapWarsz nr 464. 465, Sul 23. 30, Ort Kai 
328, OrtMac 83; ~  ac. pl. dania XV p. post. 
Msza VII s. 50; ~  /. pl. (o) daniach Sul 62.

Znaczenia: 1. 'akt, czynność przekazania, 
użyczenia, wyznaczenia komuś czegoś, datio, 
assignatio alicui alicuius rei’: Danye possagy 
gothowimy pyenyąnczmy przed przyiaczelmy 
*opprawyene mocz ymaa (assignatio dotis in 
parata pecunia et in praesentia amicorum va- 
let) Sul 17; O danyv panyaam rzecznykoom 
(pro rzecznykoow) Sul 23; Paknyą w danyv 
przerzeczonych cząązzeb a w dosziczwczynyenyv 
za wyni przesszle biły lscziwy a knąąbrzny (si 
in dandis pignoribus praedictis... de poenis 
praemissis fuerint dolosi et rebelles),... *sla- 
zv.yemi, aby wyną... rzeczona szedmnadzescza... 
biły skaszneny Sul 30; O danyaach a testamen- 
czech, aby wyekvystą mocz myaly Sul 62; 
Przyszła gedna nyewyasta przed gayony szand, 
yest swe gymyenye y szwa rzecz wszdala y vsta- 
nowyla, y to zapyszano, y vczynyla szwego 
bratha opyekadlnyka kv dokonanyy gey wszda- 
nyv..., a gdy yvsze tha nyewyasta yczynyla tho 
danye (OrtMac 26: szdanye), poszła za masz 
y~vmarla OrtKał 301; De imposicione vadij 
hospes hospitial. o danyy OrtKał 328; Gdy ten 
ymarly czlowyek szdrow stal przed gaynym 
szadem y dopytał szye pyerwey ortelem, moze-
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24 DANTE DANNY

ly szwe zarobyone gymyenye dacz, komu chcze, 
...ten czlowyek wymyenyl tho danye przed gay- 
nym szadem szwem dzyeczyom..., ma<ją>ly thy 
dzyeczy przy szwego oycza danyv ostacz czyly 
nye maya? Ort Mac 83; Mozely tha pany odzye- 
rzecz szwe pyrzwsze danye wyana (OrtBr VII 
566: danye wyano)..., czyly nye ma myecz pyrz- 
wszego wyana prze wtóre danye y zapyszanye 
ib. 131; A s ta moczą, czo szobye zostawyl 
panszthwo szwego gymyenya, za zywotha, nye 
wyecznye go oddal, a thego mnye danya przed 
gaynym szadem nygdy nye odmowyl ib. 133; 
~  A thy dzyeczyą prorokyem navysszego bą- 
dzyesz vezvan, aboyem *vprzeydzysz przed obly- 
czym pana gothovacz drogy yego kv danyv 
navky zbayyenya lyvdv yego (praeibis enim 
antę faciem domini parare vias eius ad dandam 
scientiam salutis plebi eius Luc 1, 77) na odpu- 
szczenye grzechów EwZam 290; ~  Rank danye 
stipulaciones (accepi librum possessionis signa
tum et stipulationes, et rata, et signa forinsecus 
Jer 32,11) 1471 M PKJY  100; — Zaduszne danye 
legacio 1437 Wisi nr 228, s. 87; Zaduszne danye 
legale ca 1455 JA XIV 491; ~  Jaco ya tho
wem, eze Okancze bilo Gotarthowo, a syadlo 
po danyv prawa na Rakowye 1435 ZapWarsz 
nr 464; Jako ya tho wem, eze *Sluszewca Wolya 
bila Gotarthowa, a syadla po danyy prawa 
na Sluszewe ib. nr 465; Zakona danye (war. 
lub.: zakon dany) legislacio (qui sunt Israeli- 
tae, ąuorum adoptio est filiorum et gloria, 
et testamentum, et legislatio Rom 9,4) 1471 j 
M PK JY  126; ~  danie ślubu 'connubii iunctw : 
Albertus... est de... clenodio Lasząky... j po
czął szya p<o> dany<u> j po branyu *sluby, 
j urodzyl szyą nye v poi roka v czasz jako od 
branyą *sluby, et est verus heres et non spurio 
1490 MiesHer XIV 161; ~  Mathias... fuit
datus... Dobeslao... ad faciendum al. na lyczo- 
wanye et ad terminum prestandum al. na rok 
danye provido Horzusz Bohdan Armeno pro 
eo, quia ipse transgressus est theoloneum al. 
kolowrotne mytho 1466 AGZ XV 45.

2. fdar, ofiara, donum, oblatum : Dayemi... 
obyatho nyepokalano, chleb swanthy..., nad 
ktłioresch tho danye, panye,... yasznym obliczym 
yeyrzecz raczy (offerimus... hostiam..., supra 
quae propitio ac sereno vultu respicere digneris) 
1426 Msza IV s. 315; Wyelkye danye omne da- 
tum (omne datum optimum et omne donum 
perfectum desursum est Jac 1, 17) 1438 R XXII 
353; Modlimy scha y thesz prosimi, aby przye- 
mnye malby y przezegnay tho danye (Msza VII: 
thy danya, X: thy danye), thy dary (uti accepta 
habeas et benedicas haec dona, haec munera)

XV p. pr. Msza IX s. 258; Danya donacionis 
XV med. SKJ V 280; Dąnye collatio ca 1500 
Erz 12.

Daniec 'dawca, dator': Datorum proprieta- 
tem danczow wlostnoosch XV med. R XXIV 
48.

Danina fo r m y : n. sg. danina Sul 52. 62; 
~  ac. sg. daninę 1425 AGZ XI 23; ~  /. sg. 
(o) daninie Sul 17; ~  n. pl. daniny Sul 62.

Znaczenia: 1. ' akt nadania mienia lub upraw
nień, datio bonorum vel iuris ac potestatis datw : 
Nos Petrus Kynel viceadvocatus... una cum 
scabinis... recognoscimus, quia nobilis dominus 
Iohannes Dolinsky inscribit et reformat sibi 
daciam al. danyną regie maiestatis super ad- 
yocacia in Trzesnyow cum omnibus attinen- 
ciis et adyentibus, yidelicet agris, pratis, obszary, 
campis, silyis 1425 AGZ XI 23; O danyaach 
a testamenczech... Thim ystawyenym wyekvy- 
stą mocz ymayączym wykładami skazyyącz, 
aby danyni nyeporvszne a moczne szstacz 
myali (donationes fixae et firmae debeant per- 
manere), any gym tho wadzicz ma, yszby przy- 
wylyey na nye nye byl vidan, gdibi tylko szmyer- 
czą dawcze alybo gego, cziya danyna była (vel 
eius, cui donatio fuerit facta), poczwirdzyli 
szą. A nawyącey thym, którzy sz namy alybo 
sz naszymy namyasthky bądączy na woynye 
mązzne boyyyącz zabyczi, danyna ma wzzącz 
mocz wyekyystą (donatio perpetuam recipiat 
firmitatem) Sul 62.

2. emienie darowane tytułem wiana lub posa
gu, dos, donatio*: O wyenye a danynye. Zzo- 
na, gdi maazz vmrze, przy wyenye a danynye 
ostacz yma (uxor marito mortuo circa donatio- 
nem et dotem remanebit) Sul 17; Gdi nyektora 
panna mąszv bywa oddawana, poszak, alybo 
danyna pyenyądzmy gothowimy oprawyony do- 
szycz czyny (dos seu donatio in pecunia pa- 
rata sufficiat), kdy przeth przyaczolmy bądze 
dan Sul 52.

Dannica ‘jakaś miara miodu, modus ąuidam 
mellis: Ego Henricus... in introitu filiae meae 
in claustrum Trebniz contuli beato Bartholo- 
maeo ejusdem loci patrono LX dannizas mel
lis 1224 Haeus 61; Praedictis autem mellificibus 
indulsi partem pensionis, solvet autem, qui 
quatuor boves habet, VIII dannizas et qui duos 
habet, quatuor. Istud vero mel... cedat ad 
potum dominarum ib. 62.

Danny 1. 'czynszowy, vectigalis*: Pyenyądz 
danny (war. lub.: pyenyacz dany, leg. dani?,
a. szchosz) numisma (ostendite mihi numisma 
census. At illi obtulerunt ei denarium Mat 22, 
19) 1471 MPKJ V 119.
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2. *urzędnik książęcy, prawdopodobnie pod
komorzy, magistratus ąuidam ducis5: Actum 
publice in Cracouia... presentibus hiis: comite 
Sulcone pincerna Cracouiensi..., comite Ni- 
colao tezaurario Cracouiensi, comite Goluchone 
danny (1279) 1336 MiesHer XV 116. -  Cf.
(1263) MMAe III 79: Presentibus... Virchozlao 
Goluh subcamerario ducisse, (1276) MMAe IX 
139: Goluch, qui habet dignitatem, que may 
populariter nuncupatur.

Dań fo r m y : n. sg. dań 1251 KodWP I 264, 
1256 PPom 138, (1261) 1795 KodWP I 347, 
1280 AKH  IV 357, 1288 KodWP II 12, 1293 
KodWP II 81, 1388 JusPol 192, 1455 AGZ XI 
405, etc,; ~  g. sg. dani 1430 TymProc 314, 
Sul 57. 81, BZ Lev 23, 36. I Esdr 7,24; ~  d. 
sg. dani BZ  Gen 49,15; ~  ac. sg. dań Gn 3 a, 
Gn gl. 151 a, 1425 KsMaz II nr 1775, XV p. pr. 
R XVI 339, BZ Neh 5,4, 1471 MPKJ V 
32, 1478 AGZ XIX 33, Rozm 372. 456. 775; ~  
i. sg. danią 1413 KsMaz I nr 2016; ~  n. pl. 
dani (ca 1360) 1554 KodWP III 89, XV 
med. R XXIV 363; danie XV med. LubPodk 
124, 1488 AGZ XIX 70, ca 1500 Erz 12; ~  
ac. pl. dani Rozm 328. 752; danie XV med. 
Msza X s. 77; ~  i. pl. daniami ca 1500 JA 
X 385.

Z n a czen ia : 1. fdanina, czynsz, podatek, 
tributum, yectigal, merces rei conductae, multa : 
Item nullus palatinus aut capitaneus debent 
aliquos proventus al. poplathky et contribu- 
ciones dany, apud Iudeos excipere, nisi quo 
eas ipsi Iudei de sua voluntate donaverint 
(ca 1360) 1554 III 89; Absolyimus...
et liberamus omnes... kmethones ab omnibus 
solutionibus, contributionibus, exactionibus..., 
frumentorum donationibus, sep, dan vlg. dictis 
1388 JusPol 192; Yaco mne Troyan ymal copo 
grossy poth dano po sswantem Petrze we thww 
nedzelu zaplaczicz 1413 KsMaz I nr 2016; 
lako v mne łan prziyol ogroth na dan a vczeckl 
prawa my ne zaplacziw 1425 KsMaz II nr 1775; 
Jacom ya myal szedzecz v Micolaye za pancz 
lath nyenye (leg. nijenej) dany nye placzancz 
any robothy, alysz bi my pyancz cop zaplaczyl 
1430 TymProc 314; Rocznw (leg. roczną) dan 
annuale tributum XV p. pr. R XVI 339; Omnes 
et singulos proventus, obvenciones al. poczthy 
i danye XV med. LubPodk 124; Poplatky, dany, 
szoschy publica vectigalia XV med. R  XXIV 
363; In iure postulatum est ab Dan solucionem 
pascuarum vlg. dany et nulla alia culpa super 
eundem Dan in iudicio fuit edita et promulgata 
1455 AGZ XI 405; Iacobo cessit... medietas 
fluviorum, silvarum, lacuum, dacionum al. da-
Słownik staropolski II
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nye, wkupy 1488 AGZ XIX 70; Exactiones in- 
solite dąnye nyezvyczayne ca 1500 Erz 12; 
Exactionibus danyamy, szoszmy ca 1500 JA 
X 385; ~  A tako vocz gescy on to bil prikasal, 
abycz fszeliky clouek... do Bethlehem pprzysetl 
bil a szobo (leg. z sobą) tho to dan przynosi bil, 
gąszczy gest ona rzimskemv czeszarzeyy dacz 
była mana Gn 3a; Tributa, dan eciam sibi 
debentibus magnam partem dimisit Gn gl. 151 a; 
Izachar... wydzal gest pokoy, ysz gest dobri, 
a szyemyo, ysz gest bila przedobra, y podyol 
ramyenyem swym ku nyeszenyu y uczynyon 
gest sługa dany (et supposuit humerum suum 
ad portandum factusque est tributis serviens) 
BZ Gen 49,15; Przeto wam davami na swyado- 
mye ze wszech kapłanów y nauczonich... y sług 
tego bożego domv, abi nye myely moczi bracz 
mita any dany, any vrokow na nych (notum 
facimus..., ut yectigal et tributum, et annonas 
non habeatis potestatem imponendi super eos) 
BZ I Esdr 7, 24; Weszmyem na dług pyenyodzy 
na dan krolyowo (mutuo sumamus pecunias 
in tributa regis), a darni dzedzini nasze y domi, 
y yynnyce BZ Neh 5,4; Daan dawayączy tri- 
butarius (habitavitque Chananaeus in medio 
Ephraim usque in diem hanc tributarius Jos 
16,10) 1471 MPKJ V 32; Daan, wrok multam, 
multa enim dicitur yindicta (vinxitque eum 
pharao..., ne regnaret in Jerusalem, et impo- 
suit mulgtam terrae, centum talentis argenti 
et talento auri IV Reg 23, 33) ib. 47; On ych 
począl[llll] pytacz rzekącz: Czyy to pyenyądz, 
a czyy obraz na nym? A ony rzekły, yze cze- 
szarzow. Tegodlya davayczye yego dany y yego 
piaty, a czo yest boże, bogv Rozm 328; Czocz 
szye vydzy, Symonye, krolyeyye zyemsczy od 
kogo byorą dan albo czynsche (reges terrae 
a quibus accipiunt tributum yel censum Mat 
17, 24), od szynow czyly od opczych? Rozm 372; 
Jestli podobno dawać dań albo czynsz cesa
rzowi, czyli nie (licet censum dare Caesari, 
an non Mat 22,17)? Rozm 456; Ten istny ry
cerz... rzekł: Królu miłościwy, kiedyś mię był 
posłał do Jerusalem..., bychmy dani brali 
w mieściech, tedym widział... Jesusa Rozm 
752; Piłat... słyszał, kiedy byli pytali o ce
sarską dań, iże rzekł: Dajcie cesarzowi, co na 
cesarza przysłusza, a bogu, co boże jest Rozm 
775.

2. f danina w miodzie, mel, quod tributi loco pen- 
ditur : Homines predictarum yillarum ab omni 
iure Polonicali liberi essent et exempti yidelicet 
a povos, ab omni prewot, stróża, a dan, naraz, 
potvoroye 1251 Kod W}i I 264: Absolyimus... 
a dan 1256 PPom 138; Absolyimus omnes ho-
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26 DAŃ DAR

mines... a pouoz, ab omni prewod, a stróża, 
a dan, a naraz, podvoroue, targove, mostne 
1280 AKH  IV 357, sim. (1261) 1795 AorfWP I 
347, 1288 7MIEP II 12, 1293 KodWP II 81; 
Barczy na pusczach albo w gymyenyy gynszego 
pana kmyecze trzymayącz albo prawem dze- 
dzynnym mayącz a poth ginszim bydlącz, dany 
sz myodv mayą dacz (mellificia... tenentes... 
de tributis al. dany seu melle respondere tenean- 
tur), gysz gdyby w zaplaczenyv they tho dany 
były szmvdny (si in solutione tardi exstiterint) 
albo placzycz by othmawyaly, tedy rzeczony pan 
może ge o czynsz swoy sądzicz y cządzacz Sul 
81; Gregorius, sancte Marie ecclesie Rutheni- 
calis wladica, pro pensione medonis al. dany, 
que sibi et sue ecclesie a temporibus antiąuis 
dabatur..., testes... produxit 1456 AkChełm 
XIX 2; Pensionem al. dany medonis apud 
Andruskonem... 12 urnas... wladicae... adiu- 
dicant (1456) XVI in. Matr III nr 160; Si ali- 
quis homo vendiderit agrum et exierit, et te- 
nuerit mellificia contribucione al. dany, extunc 
domina potens erit hominem suum debitorem, 
ubicunque ipsum retinuerit, potens erit de eo 
suam contribucionem exigere cum laboribus 
1458 AGZ XIX 2; Successores eorum... tri- 
butum melis al. dayn myodowa dare et solvere 
tenebuntur... nec eciam ipsorum tributariorum 
amplius a modo augmentari <numerus> debet 
1478 AGZ XIX 33; Quecunque silve spectant 
ad prefatas villas, de omnibus debet habere 
medietatem tribucionis mellis al. dany *myodo- 
wye 1485 AGZ XVIII 268.

3 .  edobrowolna ofiara, sacrificium voluntarium :
<Czyebe> proszymi..., blogoszlaw thy danye 
(Msza VII: thy danya, IX: tho danye), thy dary 
(te... rogamus..., u ti... benedicas haec dona, 
haec munera) XV med. Msza X s. 77; ~  du-
bium: Bodzecze offyerowacz obyato zapalno 
panv, bocz iest szbor<u> a dani (et offeretis 
holocaustum domino: est enim coetus atque 
collectae) BZ  Lev 23, 36.

4. 'akt nadania mienia, datio bonorum : 
Oczczecz za zywotha swego dzewkam swogym 
może gymyenye kvpyone alybo tesz sz krolew- 
skey dany od[r]zirzane (bona emptaNseu etiam 
ex regia donatione obtenta)... poleczicz Sul 57.

Daport cf. Deport
Dar fo r m y : n. sg. dar Gn 171 b, ca 1400 

PF IV 753, 1472 Rost nr 318, ca 1500 Er z 12; 
~  g. sg. dara Gn 12a; daru Gn lb. 172a, 
1423 Zab 209, 1424 Msza III s. 67, sim. VI, 
BZ  Lev 5,13, OrtMac 59, Rozm 401; ~  d. sg. 
daru Naw 106; ~  ac. sg. dar Gn 171 b, FI 
i Pul 34, 8. 38, 9. 15. 68, 5. 119, 6?FI 88, 46,

etc. etc.; ~  v. sg. dar 1423 Zab 209; ~  i. sg. 
darem 1423 Zab 209, 1444 PF V 37, 1444 
R XXIII 309, etc.; ~  l. sg. (o) darze Gn 171 b; 
-  n. pl. dary Gn gl. 70b, XV med. R XXV 153, 
1471 M P K jy  39. 127, XV p.post. WilkKrak 47, 
ca 1500 Er z 12; ~ g .p l .  darów FI i Pul 25, 10, 
1424 Msza III s. 59, sim. IV. VI—VIII, Sul 58, 
etc.; ~  d. pl. darom BZ Ex 35, 22, 1471 MPKJ 
V 26; ~  ac. pl. dary Kśw cv 31. 33. dr 4. dv 1, 
Gn 171 b. 172a, FI i Pul 67, 19. 32. 71,10. 75, 
11, etc.; ~  i. pl. dary Gn 2b, BZ I Mach 2, 18, 
Naw 50, Rozm 23. 76. 95; ~  l. pl. (w) darzech 
BZ Ex 38, 24, Pul 44,14; (w) daroch FI 44,14; 
(w) darach BZ  Gen 49, 3.

Z n a czen ia : 1. 'dar, podarunek, ofiara, do- 
num, oblatum*: a. dobra materialne: Nics ne me- 
skaioch, <gdy gwiazdę) uzrely, nagle dary: złoto, 
cacydlo a mirro <wzdać m u ...) pospesily..., 
pred nim poclo<k)ly..., <d>ary iemu vsdaly 
Kśw cv 30—3; <Jako trze króle, człowiek 
syna bożego zło>tem, to ie skuthkem *mi- 
losirdim, cadidlem, to ie naboznim modlenim, 
mirro, to ie chała udrocenim bodę darouach 
y pres ti dari milosc sina deuicego może otri- 

l mach Kśw dr 4; Do miłego Xa szocz ony 
s yelikimy dary biły przygachaly Gn 2b; Allecz 
moua vasa a dary vase so my gako proch, 
grosa gako ogzen na scene napysani Gn gl. 
70b; W gichsze roku lichoti so, prawicza gich 
napelnona iest darów (dextera eorum repleta 
est muneribus) FI 25,10, sim. Pul; Wstopil ies 
na wisocoscz, iol ies ioczstwo, wzol ies dari na 
ludzoch (accepisti dona in hominibus) FI 67,19, 
sim. Pul; Od cosczola twego, iensze iest w Ieru- 
salem, tobe offerowacz bodo crolowe dari (tibi of- 
ferent reges munera) FI 67, 32, sim. Pul; Crolowe 
arabszczi y Saba dari prziwodo (reges Arabum 
et Saba dona adducent) FI 71,10, sim. Pul; 
Obeczuycze y napelnaycze gospodnu bogu wa
szemu wszitczi, gisz ocolo iego nosycze dari 
(qui in circuitu eius affertis munera) FI 75,11, 
sim. Pul; Obyatuyemi przeszwyatley dostoy- 
nosczy wyelebnosczy twoyey s swych darów y 
teesz danych obyato czysto (offerimus praeclarae 
maiestati tuae de tuis donis ac datis hostiam 
puram) 1424 Msza III s. 59, sim. IV. VI—VIII; 
Prziyothe ymeecz raczył yesz obyato, dari, 
offyari dzeczancza twego (accepta habere di- 
gnatus es munera pueri tui) ib. s. 60, sim. IV. 
VI—VIII; Yeesz czyalo vsty przyyolysmi, pane, 
czysto misio y duschszo przymymi, a z daru 
czassznego bąndz naam lekarstwo wyeczne 
(de munere temporali fiat nobis remedium 
sempiternum) ib. s. 67, sim. VI; Panno myła, 
thobye sza klanam y na thwe zdrowe thim
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listhem pytham, a szwe powedam... Gyma 
moye thim darem thobye dawam wedzecz 1444 
PF V 37; V sprawyedlivich sząndzy nye m a... 
laska przewaszycz..., alye... sprawyedlywye 
skazanye kasdemy mayą y czyny cz..., by nye... 
przes laską abo przes dari czso czynyli stronye 
drygey na ycząszenye (ne... per gratiam aut 
per sordes quidquam faciant partis in grayamine) 
Sul 55; Nygenych tesz darów w odzenyy abo 
w ginszich rzeczach oth nasz owszeyky posczy- 
gną (nullaque donaria in yestibus aut aliis re
bus a nobis penitus consequatur) Sul 58, sim. 
Dział 56; Poslalczy gest dari panu swemu 
Ezau (munera misit domino meo Esau) BZ 
Gen 32,18; Ryben, pyrzworodny moy syn,... 
ti gesz pyrwy w darach, a wyoczszy w przyka- 
zanyu (prior in donis, maior in imperio) BZ 
Gen 49,3; Kaszdi ssood zloty darom boszym 
wiloczono gest (omne vas aureum in donaria 
domini separatum est) BZ Ex 35, 22; Offerowacz 
bodze za grzech swoy byalo czyoszcz dzesyoto 
ephi... Kapłan, gensze nabyerze gey garszcz 
pełno y seszsze yo na ołtarzy..., a ostateczno 
r<z)ecz bodzye myecz myasto darv (reliquam 
vero partem ipse habebit in munere) BZ Lev 
5, 13; Ale grodzy bodo Aaronowy y synom 
gego, ale prawe piece s pokoynich obyet do- 
stanye syo za pyrwe dary kaplanowy (armus 
quoque dexter de pacificorum hostiis cedet in 
primitias sacerdotis) BZ Lev 7, 32; łączem dal 
wam braczo wasze slvgi kosczoloyi s posrzotka 
synów israelskich, a dalczem dar bogv (tra- 
didi donum domino), abi slyzili w slysbye stany 
gego BZ Num 18, 6; A bodzesz ti... myedzi 
przyiacyelmy krolyowimy, a wzbogaczon srze- 
brem a zlotem, a dari wyelykymy (amplificatus 
auro et argento, et muneribus multis) BZ  I 
Mach 2,18; Jsz m y... prawe ortele nadz 
chczemy... thako daleko, yako k themu mamy 
yolnoscz, thego nye chczemy nyzadney rze
czy dla darów, rodu, przyyaszny opusczycz 
OrtMac 64; Poządayączy darem cupidus 1466 
R XXII 10; Szandza*.., czo *przewradzal szady 
yyerne, byerzuncz vyny nyeymyernye, byerzacz 
oth szloszthnykow dary, szprayyayancz gych 
nyeyyery, tho wszythko bandze wszyanyono 
(pro wszyauyono) De morte w. 339; Kv darom 
in donaria (omnia, quae offeretis ex decimis 
et in donaria domini separabitis, optima et 
electa erunt Num 18, 29) 1471 MPKJ V 26; 
Swadziebnych darów sponsalia (I Reg 18, 25) 
ib. 37; Swadziebne dary sponsalia ib. 39; W dari 
in daciones (quotquot ergo circa loca habitant, 
adiuvent eos... in auro et argento, in dationi- 
bus cum equis et iumentis III Esdr 2,7) ib.

53; Przyszągam bogu... * sprawy dlywosczy vszy- 
czacz... 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; A odvorzyvszy skarby svoye, offaro- 
valy yemv dary: szlotho, kadzydlo y mirrą 
(obtulerunt ei munera: aurum, thus et myrrham 
Mat 2, 11) EwZam 294; Dary, datky XV p. post. 
Wilk Krak 47; Dawayacy swąthy dar sacrum 
dans 1460 PF IV 623; Dar donum ca 1500 
Erz 12; Oddane dary relatiua dona ib.; Za yego 
gyyazda przyschłyśmy k nyemv z dary modlycz 
szye yemv (eum adorare nos cum munere ve- 
nimus) Rozm 76; Tocz yest ono dzyeczyatko, 
o nym szą nam povyedaly ony krolyovye, czo 
schły przez eypska zyemye schvkayącz yego 
z dary Rozm 95; Nyeszyesly dar tvoy albo 
tvoyą offyarą kv oltarzovy,... ostaw thvoy dar 
albo offyarą przed ołtarzem (si ergo offers 
munus tuum ad altare..., relinque ibi munus 
tuum antę altare Mat 5, 23—4), ydz, vpokorz 
szye bratv tvemv Rozm 267.

b. dobra niematerialne: [...]abinas pres ti dary 
crola nebeskego domescily Kśw dv 1; Chemily 
czynicz volo naszego othcza..., tedy... mamy 
chouacz thy to dary, chosz szo darmo dany 
Gn 171 b; Ga vam o gednem d[z]arze pouem, 
chocz gest nam dan, a thocz gest swothy kresth, V 
a tenczy tho dar gest kalsdemv clouekoui dan \j 
ib.; Alle kako my ten tho boszy dar chouamy, 
gdis szo smerthnego grzecha dopusczamy? ib.; 
Patrszmy tego dobrze, abichom tego boszego 
daru ne straczyly Gn 172a; Ne masz thy tego 
yczynicz tegodla, ysze ktoricz clouek thy to 
dary gest straczil, szukagsze gych mylosczyue..., 
a tako vocz ge thy nadzesz presz svotho spo- 
uecz ib.; Laskauym darem benigno dono 1444 
R XXIII 309; Emissiones tue dary poszlane 
XV med. R XXV 153; Prze dar proroczstwa 
a dono prophecie XV med. SKJ V 262; Aby, 
myły Yesu Kriste, szercze moye poruschyl... * 
y moya duscha yczyeschyl wnąthrznym vesze- 
lym przeczywko thwemv bozemv daru Naw 106; 
Day my... konyecz dobry zywotha mego, kthory 
yest na<d> nawysschy dar (quod est super omne 
donum) Naw 181; Diabolus naturę sue dona 
non amisit darów urodzonych nye *postradzal 
XV ex. R XXV 146; Grzesznyczy,... na mathką 
bożą patrzaycze, tacz darów *bożych iesth pełna 
ca 1500 SprTNW  V 9; Szbawyczyelu luczsky, 
proszą czyebye, czlowyek grzeszny, day my V 
dar szwyąthei boyaszny ib. 18; Nade wschytko 
poyyschyl czyą nadobnosczyą y wschemy dary 
przyrodzenymy ybogaczyl czyą barzo twego 
czyala Rozm 23; Vschakosch to dobrze vy-
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dzyal, yze then stary mąsz y yego zona Elzbyetha 
prz<ez>dzyatkyny osobnym darem w sve sta- 
rosczy przeczyyo wschemv przyrodzenyy vye- 
lyebny y przeslayny plod przyaly Rozm 46; 
Tedy dwa braczyncza... navczyly sa swa matką, 
aby prószyła daru (sugesserunt matri suae, ut 
peteret ab eo munus) przes ymyenya, a gdyby 
yey namyenyl, yszby prószyła, by yey szynoyye 
szyedzyely yeden na prayyczy, a drugy na lye- 
yyczy Rozm 401; Odpowiedział Piłat...: 
Zawżdy wasz lud był niewdzięczny darów bo
żych Rozm 810; ~  dar ducha świętego:
Chemly... my greszny łudzę do tego tho yeszela 
krolefstwa nebeskego prycz, tegocz... ne mo- 
szemiy dostopicz, a tho presz daru ducha syotego 
Gn lb ; Chemly takesz bycz thamo pouiszeniy, 
tego my szamy *szobo dostathcicz ne moszemy, 
a tho pres dara ducha *svotego Gn 12a; Dar 
ducha *swothego *bocz s wami, se wssymi 
1423 Zab 209; Sauitay ku nam bosza moczy, 
a darem ducha swothego nasza sircza ossweczy 
ib.; Pop<r>ossimi Mariey..., asz nam gho- 
t<o)wa v ssina swego yprossicz daru ducha 
swenthego ib. ; Dary ducha swyantego carisma 
(aemulamini autem charismata meliora I Cor 
12,31) 1471 MPKJ V 127; Radvy szye, dzye- 
wycze naczyszczscha..., yaz szwyatha troycza 
w zywoczye mathczynym oczysczyla y oszwyan- 
czyla, y dary dvcha szwyanthego obdarowała 
Naw 50; Szethmy darów szwyątego ducha 
myala w szobye boża mathka ca 1500 Spr- 
TNW  V 9; ~  dubium: Gracia dar (Jesus...
accepit panem et gratias agens fregit et dixit 
I Cor 11,24) ca 1400 PF IV 753.

2. wyrażenia ze znaczeniem przysłówkowym: 
a. w darzech, w daroch: I czori tirske w daroch 
(Puł: w darzech) oblicze twe chwalicz bodo 
(et filiae Tyri in muneribus vultum tuum de- 
precabuntur) FI 44,14; Wsziczko złoto, czsosz 
go gest strawyono na roboczye szwyotego prze- 
bitku, a czso offyerowano w daęzech (quod 
oblatum est in donariis), cztyrdzeszczy libr bilo 
BZ  Ex 38,24.

b. darem 'w darze, za darmo, sine mercede, 
g r a t i s Y mowil iest pan kv Moyzeszovi rze- 
koocz:... Dasz darem slvgy kosczelne (dabis- 
ąue dono Levitas) Aaronowi a synom iego, 
gimze od<d)ani so od synów israelskich BZ 
Num 3,9; Bhilbich radh yako thathcze my- 
strzewi, gdi przigyedzye, azaz darem czo przi- 
wedze, bo pyenyądzi nye sthalo 1464 Wisi 
nr 783.

c. za dar aa. * za darmo, sine mercede, gratis5: 
lako czyrpyely duszę moyę, za dar {FI: za niczs) 
zbawyony vczynysz ye (pro nihilo salvos fa-

cies illos) Puł 55,7; Za daresczye vzyaly, za 
dar dayczye (gratis accepistis, gratis datę) Rozm 
308; ~  bb. 'na próżno, frustra, in cassum : Ale 
zaprawdo w obrazę przeszedł czlowek, a za 
dar se troszczę (frustra conturbatur) FI 38,9, 
sim. Puł; A wszacosz za dar troszczę se wszeliky 
czlowek (yerumtamen vane conturbatur omnis 
homo) FI 38, 15, sim. Puł; Azawem zaprawdo 
za dar (Puł: darmo) vstawil ies wszistki sini 
ludzske (numąuid enim vane constituisti omnes 
filios hominum)? F/88,46; Zavyerne, zavyerne 
vam povyedam, za dar mye schukaczye (Jo 
6, 26) Rozm 353; Ten lud vsty myą czczy, alye 
ych sercze daleko yest ode mnye, a przetho 
za dar mye czczyą (in vanum autem colunt 
me) Rozm 355; Marja, kogo czekasz, i twego 
syna wrócenia czekasz? Nadzieję sie, iże za 
dar czekasz, a wim pewno, iżci sie nigdy k tobie 
nie wróci Rozm 589; ~  cc. 'bez przyczyny, bez
podstawnie, sine causa, immerito: Bo za dar 
scrili so mi spadnene sidła swoiego (gra
tis absconderunt mihi interitum laąuei sui), 
na prosznoscz sromoczily so duszo moio FI 
34,8, sim. Puł; Rozmnoszili se so nad włosy 
głowi moiey, gisz me nenawidzeli za dar (mul- 
tiplicati sunt super capillos capitis mei, qui 
oderunt me gratis) FI 68, 5, sim. Puł; Boyowaly 
preczywo mne darmo albo za dar (impugna- 
bant me gratis, Puł: przekazały my za dar) 
FI 119,6; W nienawiści są mnie mi<e>li za 
dar (odio habuerunt me gratis) Rozm 570; 
~  nie za dar: Tegodla, miły panie Jesucriste, 
nie za dar była smętna dusza twoja, dokądeś 
twą śmiercią grzesznych nie wykupił Rozm 595; 
To wyciężstwo, które uczynił miły Jesus, nie 
za dar sie stało, ale aby sie popełniły pisma 
prorockie Rozm 624; Ta ista dwa świadki 
krzywa nie za dar przepuszczono mówić od 
boga..., bo był miły Cristus rzekł...: Złomcie 
ten kościoł Rozm 719; Herod wzgardził mi- 
łem Jesucristem... Oblekł ji w białe odzienie... 
O, mówi święty *Augustym, nie za dar białym 
odzienim obleczon, bo ukazował *niepokalanie 
znamiona, czuż niewinności swej męki Rozm 
802.

3. 'darowizna, donatw : Dwa thowarzysza... 
zawyazaly szye thako: kthory... pyrwey vmrze, 
thego rzeczy y gymyenye ma oszthacz themu, 
czo zosthanye zyw... Pothym... drugyemu szye 
nyemocz przydała..., thedy rzeki...: Znam 
mego daru zawyazanye s thobą Ort Mac 59.

4. boży dar bot. 'szczawik zajęczy, Oxalis 
Acetosella L ż : Boży dar, zaioczi sczaw panis 
cuculi 1472 Rost nr 318.

Darek 'drobny podarunek, munus culum :
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DAREK DARMO 29

A czso to so za plugowye, czso myo so podkaly? 
Otpowyedzal Iacob: Tobye gesm posiał..., 
węszmy darek moy (accipe munusculum de ma- 
nibus meis)..., przy my s poszegnanym BZ 
Gen 33, 10; Darkowye mały xenia, id est dona 
parva (xenia et dona excaecant oculos iudicum 
Ecclus 20, 31) 1471 MPKJ V 81; — Darek
benediccionem (ąuapropter suscipe benedictio- 
nem hanc, quam attulit ancilla tua tibi domino 
meo I Reg 25, 27) 1471 MPKJ V 38.

Daremnie 'bez przyczyny, bez potrzeby, sine 
necessitate : To tesz prawo a vstawyenye gest 
yvsz yiszszey oprawyono..., a przetho yvsz 
stogy tuta proszne, darempnye, yeno przetho, 
aby wszdy staroscz wyedzana Sul 70. ~  Cf.
Nadaremnie.

Daremno 'bez przyczyny, sine causa : Vyerz 
v boga genego, nye byerzi daremno (Dek I 1. 
III 14. 15. V 1: nadaremno, VII 4: nadarem- 
nye, I 2. 3. 6. 7. II 3. III 30. V 2. 3. VII 3. 
BZ Ex 20, 7: na darmo, Dek I 4. I I 1. VII 1: dar
mo, II 2: na darme, I 8. VII 5: proszno, VII 2: 
w prosnoscz) gymyenya gego (non assumes no
men domini dei tui in vanum) Dek I 5. III 8. 26. 
V 4. ~  Cf. Nadaremno.

Daremny ' inanis, sine fructu : N e... dolor 
frustretur (by boleść) daremna nye była XV 
med. SKJ V 281.

Darmie $  'bez przyczyny, sine causa’: Xpus 
nysze mowil, vsta swa otworzil, bo gim gich 
nigdi darmye nye otwarz<ał>, nam na nauką, 
bichom, podług s. Jacuba, cząsczye słuchały, 
nysze mówili XV med. R XXII 235; ~  na 
darmie: Nye myey boga gyennego, nye byerzy na 
darme {Dek I 2. 3. 6. 7. II 3. III 30. V 2. 3. VII 3. 
BZ Ex 20, 7: na darmo, Dek I 4. II 1. VII 1: 
darmo, I 5. III 8. 26. V 4: daremno, I 1. III 
14. 15. V 1: nadaremno, VII 4: nadaremnye, 
1 8. VII 5: proszno, VII 2: w prosnoscz) 
gymyenya gyego (non assumes nomen domini 
dei tui in vanum) Dek II 2.

Darmo 1. 'bez zapłaty, gratis, sine pretw : 
Mamy chouacz thy to dary, chosz szo nam 
darmo dany Gn 171 b; Iacom tegy lanky 
w s<a)staw0 v Sodziwoga ne prziyanl..., ale 
mi yo darmo dal 1403 Piek VI 169; Odpuszczyl 
darmo (sicut et dominus donavit vobis, ita et 
vos Col 3,13) 1449 R XXV 164; Prziyaczyele... 
mogąn obrażonemu... zaplaczicz... Ten..., acz 
chcze, może thego manzoboyczan darmo pus- 
czicz (si vult ipsum interfectorem dimittere, 
dimittet) Sul 93; Przetoly my darmo bodzesz 
sluszycz, yzesz brat moy (num quia frater meus 
es, gratis servies mihi)? BZ  Gen 29,15; Ku- 
pyszly Szyda, szeszcz lyat sluszycz bodzye to

bye, a szyodmego lyata winydzye wolen darmo 
(egredietur liber gratis, Kalużn 282: wynydze 
darmo wolen) BZ Ex 21, 2; Przyprawy dzewcze 
('służebnicy’) sfadzboo y rucha, y wyana... 
Aczbi troyga tego nye uczynyl, wynydze darmo 
przes pyenyodzy (gratis absque pecunia) BZ  
Ex 21,11; Darmo gratis (Rom 3,24) 1471 
MPKJ V 125; ~  darmo pożyczyć *pożyczyć bez 
oprocentowania, pecuniam credere sine fenore \ 
Darmo pozyczycz indulgere ca 1455 JA XIV 
492; Darmo proszycz {pro poszyczycz ?) in
dulgere XV ex. PF V 21.

2. 'na próżno, frustra, vane, in cassum' :
Darmo podnossy swe oko na wydzenye boga, 
gen gescze sam syebye poznacz a wydzecz nye 
umyege XV med. R XXII 244; Darmo bodzecze 
szaacz szemyo wasze (frustra seretis semen tern) 
BZ Lev 26,16; Nye so wam darmo przikazana 
(non in cassum praecepta sunt vobis), ale aby 
wszitczi byli gimi zivi BZ Deut 32,47; Darmo 
poszyvasz lybyeszczka, yusz czy sgothowana 
deszczką De morte w. 317; Ivszem czy naostrzyła 
kosza, a darmo gyey nye pothnosza ib. w. 365; 
Wspomyen, czo yest moye bycze, azazes darmo 
{Fl: za dar) ystawil wszystky syny lyudzke 
(vane constituisti omnes filios hominum) ? Pul 
88, 46; Strawyona bandze darmo robotha waszą 
(consumetur in cassum labor vester Lev 26, 20), 
zyemyą nye przynyesze az {pro any) naszyenya, 
any drzewa owoczy dadzą XV p. post. Kalużn 
287; Darmo yanum est XV ex. MPKJ W 325; 
Darmo my groszysch frustra mihi machinaris 
ca 1500 Er z 12; Ukazał, iże Piłat darmo pytał, 
kiedy widząc jego niewinność nie wybawił jego 
s męki Rozm 844; ~  na darmo: Sgynye na
darmo yszile wasze (consumetur in cassum 
labor yester), nye wida zemya plodv swego any 
iablon iablek BZ Lev 26, 20.

3. 'bez przyczyny, niesłusznie, immerito, sine
causa': Bosze ymo f sv[g]oga vstha darmo ne 
berszcze Gn 175a; Wyersz w boga gednego, 
nye byerzy darmo {Dek I 2. 3. 6. 7. II 3. III 
30. V 2. 3. VII 3. BZ  Ex 20, 7: na darmo, 
Dek II 2: na darme, I 5. 111 8. 26. V 4: da
remno, I 1. III 14. 15. V 1: nadaremno, VII 
4: nadaremnye, I 8. VII 5: proszno, VII 
2: w prosnoscz) ymyenya yego (non assumes 
nomen domini dei tui in vanum) Dek I 4. II
1. VII 1; S *cymy, gysz so nanazrzely {pro ne- 
nazrzely) pokoya, byl gesm pokogen, gdy 
molwych gym, wywoyowaly... preczywo mne 
darmo albo za dar (gratis, Pul: za dar)
Fl 119, 6; Ne darmo non immerito 1444 PF 
IV 590; Przecz oblycze twe smotno?... Nye 
gest to darmo (non est hoc frustra) BZ Neh
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30 DARMO DAROWAĆ

2,2; Kszyozęta przeszlyadowaly mye darmo 
(principes persecuti sunt me gratis, FI: za dar), 
a od slow twoych straszyło sze iest szyercze 
moye Pul 118, 161; ~  na darmo: Thczy boga 
yednego, nye byerzy na darmo (Dek I 4. II
1. VII 1: darmo, II 2: na darme, I 5. 
III 8. 26. V 4: daremno, I 1. III 14. 15. V I :  
nadaremno, VII 4: nadaremnye, I 8. VII 5: 
proszno, VII 2: w prosnoscz) gymyenya gyego 
(non assumes nomen domini dei tui in vanum) 
Dek I 2. 3. 6. 7. II 3. III 30. V 2. 3. VII 3, 
sim. BZ Ex 20, 7; Gen nye wząl na darmo 
swogey dusche (qui non accepit in vano ani- 
mam suam Psal 23, 4, Fl: w prosznoscz, Pul: 
w prosnoszcz)..., ten... wezmye przesegnanye ot 
pana XV med. R XXII 244.

Darmochód 'włóczęga, vagus': Darmochodom 
vagis, blasznom histrionibus XV p. post. R 
XXV 173.

Darmoleg 'wielki futrzany kołnierz, collare 
pelliceum : Kvną v thorlopą vel darmolegą, vel 
kvny darmoleg collarium ca 1500 Erz 12.

Darmy 1. fbez nagrody, frustra, sine praemw : 
Eze tho mylossyerdze, sye ('jeśli’) nye biwa 
czisto ot marney fali, a prosczye prze bog a ku 
boszey fale, tegda gest darmo XV med. R XXII 
241.

2. 'daremny, bezskuteczny, inanis, \anus’ : 
Darma, mystrzv, thwoya mowa, thegom czy 
yczynycz nye gothowa De mor te w. 103.

Darń cf. Darń
Darnie cf. Darń
(Darń) Darń, Darnie 'odcięty kawał trawnika 

a. trawnik, caespes’: Za darne in Łubom 2 gr. 
1496 WarschPozn I 427; Cespis est terra cum 
herbis auulsa... darń albo rythwyn ca 1500 
Erz 12; Gleba est durus cespes cum herba vel 
argilla wal glyny albo darń ib.; ~  Arrare ter-
ram al. darń 1456 AGZ XII 242.

Darować fo rm y: praes. ind. 2. sg. darujesz 
XV p. pr. JA XV 536; 3. pl. darują 1466 
R XXII 25; ~  imper. 2. pl. darujcie Rozm 807; 
~  inf. darować(i) 1484 Reg 710; darować 1426 
Msza IV s. 315, ca 1455 JA XIV 492, Ort- 
Mac 91, Rozm 558; ~  fut. 3. sg. będzie darować 
Kśw dr 3; ~  praet. 1. sg. m. -m darował OrtMac 
60; 3. sg. m. darował 1436 ZapWarsz nr 669, 
Ort Br VI 360, OrtMac 59, 1469 AGZ XII 330, 
Naw 71, ca 1500 SprTNW  V 12, Rozm 9. 200;
3. du. m. darowałasta OrtMac 59; ~  pląperf. 
3. sg. m. jest był darował był Gn 180b; ~  condit.
3. sg. m. -by darował Aleksy w. 30; ~  part. 
praet. act. darowawszy Rozm 800; ~ part. praet. 
pass. n. sg. m. darowan XV in. R XXIV 61; 
/ .  darowana BZ Lev 19,20; ac. pl. neutr.

darowane 1471 MPKJ V 42; ~  fut. pass.
3. sg. f .  będzie darowana OrtMac 55.

Znaczenie: 'podarować, obdarować, donare, 
gratis vel dono, vel praemio dare’ : Darovan 
premiabitur XV in. R XXIV 61; Darovacz 
ca 1455 JA XIV 492; Darvyą stipendiunt 1466 
R XXII 25; Darowane gratuita (cui respondens 
rex ait: Nequaquam ut vis, sed emam pretio 
a te et non offeram domino deo meo holo- 
causta gratuita. Emit ergo David aream et 
boves, argenti siclis quinquaginta II Reg 24,
24) 1471 MPKJ V 42; — a. absolute: Thedy rzeki 
then żywy tho warzysz: Yam szye sz nym za- 
wyazal, zapyszal y darował thako, yako myedzy 
namy zapyszano yawnym pyszmem, przetho 
nasze darowanye ma sthacz OrtMac 60; ^  
czegoś: Naam takyesch grzeschnym slugam... 
thwym... thovarzyschthwa darovacz (Msza III.
VI—VIII: dacz) raczy sz thwymy swanthymy 
zwolenyky (nobis quoque peccatoribus famulis 
tuis... societatem donare digneris cum tuis 
sanctis apostolis) 1426 Msza IV s. 315; ~  coś: 
Tegodla za smvczenye vlasne rzeczon baranek, 
yze on tamo napyrve daroval myr Rozm 200;
~  komuś coś: Iohannes Cola... centum marcas 
nobili Margarethe et generose consorti sue 
donavit et muneravit al. darował 1469 AGZ XII 
330; Vylam albo kuglarzom... nye mayą nycz 
davaczi an<i teże) darovaczi (histrionibus... 
nihil dent et ne quidquam illis donetur) 1484 
Reg 710; ~  kogoś: Piłat... zawołał rzekąc:...
Nie chcecieli jego puścić jako niewinnego, ale 
puśćcie albo darujcie świętemu dniu już ku 
śmierci osądzonego Rozm 807; ~  darować ko
goś 'obdarzyć, dać komuś coś’: Dwa thowarzy- 
sza albo zaky vczona... darował yeden dru- 
gyego sz dobrey wolyey y sz myszla szawyazal 
szye. Y zawyazaly szye thako: Kthory myedzy 
gymy pyrwey vmrze, thego rzeczy y gymyenye 
ma oszthacz themu, czo zosthanye zyw Ort- ^  
Mac 59, sim. OrtBr VI 360; Mathka posządala, 
by apostholy wydzyala..., Crystówą mathką 
darował, angyyel palmą rayszką yey dal ca 1500 
SprTNW  V 12; Królowie pogańscy panują so
bie, czuż podane mocą uśmierzają, a ich moc 
mają darować, dobrodziej o wie słowa (leg.it Al 
słową 'nazywają się), czuż dobrze czyniący 
(reges gentium dominantur eorum, et qui po- 
testatem habent super eos, benefici vocantur 
Luc 22,25) Rozm 558; Dalej rzekł Herod: 
Jesusie,... jeszcze cie chcę w mem domu chować 
a dawać tobie wszytki potrzeby albo cię daro
wawszy i puszczę z ich mocy Rozm 800; ~  ko
goś czymś: <Człowiek syna bożego zło)tem, 
to ie skuthkem milosirdim, cadidlem, to ie
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DAROWAĆ DAWAĆ 31

naboznim modlenim, mirro, to ie chała udroce- 
nim bodę darouach Kśw dr 3; Xpc syotego 
Gana... gestcy gy on byl svim nauothsiim skar
bem daroual bil Gn 180b; O który kaptur 
Sczepan na mya szalował, tim ma darował 
1436 ZapWarsz nr 669; Vitay ty krwi *blogusla- 
wona..., zbawenim nasz wżdy daruyesz XV 
p. pr. JA XV 536; Byl wyszokyego rodv, nye 
myal po szobye *zadnyego plodv. Wyąnczczi 
yąly bogą proschicz, aby gye thim darował, 
aby gym *gydno plemyą dal Aleksy w. 30; Da- 
rowa<ła)sztha szye dwa thowarzysza szwem 
gymyenyem po szmyerczy, kthory by pyrwey 
vmarl sz nych Ort Mac 59; Darował czye darem 
dzywnym, szwogym mylym yedynaczkyem Naw 
71; ~  czymś: Czlowyek aczbi spal z zon[y]a 
sloczenim szemyenya, gesz to bi bila dzewka 
y takesz *slachczonka, ale wiplato nye *vipla- 
czono any wiszwolenim darowana (quae sit 
ancilla etiam nubilis et tamen pretio non re- 
demta nec libertate donata), bita bodzeta oba, 
ale nye vmrzeta BZ Lev 19, 20; Tedy bog vlyal 
dvsche svyątą v to czyalo... y przyłączył k temv 
czyalv svyątemv, y daroyal dary rozmaytymy 
Rozm 9; ~  na czymś: Czlowyek... może szwey 
zenye dacz, czo chcze, wyano albo wyanowacz, 
albo darowacz na szvem stoyaczym albo nye- 
stoyaczym gymyenyy Ort Mac 91; ~  Gdy bą- 
dzye newyasztha darowana... od ('przez’) szwe- 
go maza, tho nye ma bycz lyczono w dzyal any 
za nyewyeszczkye rzeczy..., czo gyey przydzye, 
k themu szluszą, nye ma thego daru dla gyey 
odbycz podług prawa OrtMac 55. ~  Cf. Ob- 
darować/jJJdarować.

Darowanie fo r m y : n. sg. darowanie OrtBr 
VI 360, OrtMac 60; ~  g. sg. darowania Ort
Mac 59. 68; ~  d. sg. darowaniu BZ Gen 32, 
13; ~  ac. sg. darowanie OrtMac 59. 68; ~  /. sg. 
(c) darowaniu OrtMac 109.
MZ n a czen ia : 1. 'darowanie, donatw : Wibral 

s tego, czso gymyal, ku darowany u brata swego 
Ezau kooz dwyessczye, kozlow dwadzeszczya 
(separavit de his, quae habebat, munera Esau 
fratri suo capras ducentas, hircos viginti)... 
y posiał posli swogymy BZ Gen 32, 13; ~  'pra
wny akt darowizny, donatw : Dwa thowarzy
sza... zawyazaly szye thako: Kthory myedzy 
gymy pyrwey vmrze, thego rzeczy y gymyenye 
ma oszthacz themu, czo zosthanye zyw..., 
y pothwerdzyly tho zawyazanye y darowa- 
nye myedzy szoba *yawnyem pyszarzem... 
y szwyathky... Pothym... drugyemu szye nye- 
mocz przydała, thedy then szdrowy *thowarysz 
wszyal szobą {leg. z sobą) raczcze... y opythal 
yego..., znały szye yescze thego dcj^rowanya

y zawyązanya... Thedy rzeki then nyemoczny 
czlowyek: Znam mego daru zawyazanye
s thobą... Thako then nyemoczny vmarl. 
Thedy yego przyyaczyelye rzekły: Tho daro- 
wanye y szawyazanye nye sthalo szye przed 
gaynem szadem, yako gyeszth prawo Ort
Mac 59—60, sim. OrtBr VI 360; Gyedna nye- 
wyasztha przyszła przed gayny sząd szwem 
{leg. z swem) mazem rzekacz:... Wszdawam 
szwemu mazowy wszyczko, czokolwyek mam, 
bądź nyewyesczye rzeczy, szlowye gerade, bądź 
gynne rzeczy nyewyesczye, szlowye vngerade... 
Thako tha nyewyasztha vmarla, a zosthaly po 
nyey trzy rodzone szyosztry, a sz thych tho 
trzech szyosztr yedney maz przyszedł przed 
gayny szad y odwołań {pro odwołał) tho daro- 
wanye dla thych tho nyewyeszczych rzeczy 
OrtMac 68; Gdyby oddal stoyacze gymyenye..., 
przeczyw themu mogą bycz yego blysszy przy- 
rodzeny, acz o tern wyedzyely..., ale nye wye- 
dzyelyly o thym darowanyy albo nye było gym 
tham wolno przydz, tedy szye nye mogą za- 
mylczecz w rok y w dzyen OrtMac 109.

2. 'dar, donum : Then wmarley nyewyaszthy 
masz nye może myecz thego darowanya y they 
nyewyaszthy rzeczy, bo thy nyewyeszczye rze
czy szluszaya gyey blyszym..., szlowye zen- 
szkyey thwarzy OrtMac 68.

Darown e ' zwyczaj przyznający ubranie zabitego 
woźnym sądowym do niego wezwanym, ius quo 
ministris iudicialibus vestimenta occisi, ad quem 
vocarentur, attribui solebanf: Consuetudine ini- 
quissima ministerialium extitit fore obseryątum, 
quod dum ad aliquem occisum in yia yocaban- 
tur, ipsum yestibus, in quibus fuerat occisus, 
iure ipsorum, quod ipsi nominabant darowne 
{Sul 42: krwawyone, Dział 32: krwawne), ex- 
poliabant ca 1472 AKPr IV 127.

Darownie 'wdarze, gratis*: Darowne donatiue 
ca 1428 PF I 487; Darownye donatiue ca 1455 
JA XIV 496.

Darski cf. Dziarski 
Darsko cf. Dziarsko 
Darskość cf. Dziarskość 
Darznąć 'odważyć się, audere {?)': Darszoc 

presumptuose ca 1450 PF IV 570.
Darzyć cf. Nadarzyć, Obdarzyć, Odarzyć, 

Podarzyć, Zdarzyć, Obdarzać, Zdarzać
Datek 'mały dar, donum, munusculum : Dary, 

datky XV p. post. WilkKrak 47.
Dawać fo rm y: praes. ind. 1. sg. dawaję BZ 

Tob 4, 21, Rozm 47; dawam Spow 3. 4, 1444 
PF V 37, 1447 AGZ XI * 303, XV med. SKJ 
V 281, BZ Gen 9, 2—3. 23, 11. Num 25, 12, 
eter, 2. sg. dawasz 1418 TPaw IV nr 3187,
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1424 Msza III s. 63, sim. IV. VI. VII. IX, 1448
R XXIV 351, etc.; 3. sg. dawa FI 135, 26, XV 
med. R XXII 241, XV med. SKJ V 269, 1453 
R XXIII 298, etc; 1. pl. dawamy 1413—4 
Msza I s. 260, sim. IV, VIII, 1444 R XXIII 
307, BZ  I Esdr 7, 24, Dział 3; 2. pl. dawacie 
BZ  Lev 23, 38; 3. pl. dawają 1413—4 Msza I 
s. 260, sim. IV. VIII, 1424 Msza III s. 53, sim. 
VI. VII, etc.; ~  imper. 2. sg. dawaj FI i Pul 
26, 18. 73, 20. 118, 121, Dek II 3, BZ 
Lev 21, 15. Tob 4, 9, etc.; 2. pl. dawajcie BZ 
Gen 34, 9. IV Reg 22, 7. Jer 29, 6; ^  part. 
praes. act. adv. dawaję BZ  Tob 11, 7; dawając 
ca 1428 PF1419, 1442 R XIX 77, 1444 R  XXIII 
307, 1444 StPPP II nr 3195, Sul 52, XV med. 
SKJ V 259, BZ Gen 27, 23. Lev 5, 16, Dział 15; 
adi. n. sg. m. dawający BZ  Gen 49, 21, 1471 
MPKJ V 32, 1460 PF IV 623, / .  dawająca 
XV p. post. R XXV 179; -  inf. dawać® 1484 
Reg 710; dawać 1407 Piek VI 330, Sul 19, BZ I 
Par 19, 19, MPKJ V 120, XV e*. SKJ I 143, 
Rozm 193. 728. 789. 800; ~  praet. 1. sg. m.
dawałem 1446 ZapWarsz nr 775; sem dawał 
1441 StPPP II nr 2957; -m dawał 1405 KsMaz I 
nr 620, 1413 KsMaz I nr 1978, 1424 TPaw VII 
nr 3544, 1449 TymSąd 72, SkargaPłoc w. 33; ja 
dawał 1420 Czrs s. LXXXI; 2. sg. m. dawał jeś 
Pul 49, 21; 3. sg. m. dawał 1389 Leksz I nr 538,
1425 KsMaz II nr 1473, 1426 AKPr VIII a 166, 
etc.; f .  dawała 1421 AKPr VIII a 155, Ort Mac 70, 
1463 AKPr VIIIa 54, De nativ w. 28; 3. du. m. 
dawałasta BZ IV Reg 12, 11; 1. pl. m. -smy 
dawali 1441 StPPP II nr 2973; 3. pl. m. dawali 
BZ  II Par 27, 5, XV p. post. RozmPam 476, 
EwZam 307, XV ex. SKJ I 145, De nativ w. 76, 
Rozm 778. 802. ~  condit. 1. sg. m. -bych dawał 
M W  9b; 3. sg. f .  -by dawała BZ  I Par 18, 6;
1. pl. m. -bychom dawali BZ  Neh 10,30;
3. pl. m. -by dawali Sul 29, OrtMac 128; 
~  part. praet. pass. n. sg. f .  dawana 1457 
AGZ XV 11; neutr. dawano Aleksy w. 124, 
BZ Judith 7, 11, Rozm 699; ~  condit. pass. 
3. sg. neutr. bez verbum finitum -by dawano Ort
Mac 115, Rozm 133.

Z n a czen ia : I. 'dawać, dare*: 1. 'dawać, da
rować, użyczać, przekazywać na własność (do
browolnie i bez odpłaty), donare, praes tarę, 
tribuere, tradere, offerre : a. rzeczy konkretne: 
kogoś, coś: Chwalcze pana..., gen dawa (Pul: 
daye) karmo wszemv czalv (qui dat escam omni 
carni) FI 135, 26; Yacom ya Katussinego gy- 
mena ne dawał Yanne, ale szwe 1405 KsMaz I 
nr 620; Wszistka zawszdy dobraa tworzisz, 
swąnczysz, oszywyasz, szegnaasz y daavasz 
(Msza I. VIII: dayesz) naam (omnia, domine,

semper bona creas, sanctificas, vivificas, bene- 
dicis et praestas nobis) 1424 Msza III s. 63, 
sim. IV. VI. VII. IX; Sluchally ktho take dzy- 
wy, by trze krolowe przyely..., dawayocz dary^f 
yemu, tworczu swoyemu 1442 R XIX 77; Szą 
szwyąthego gy trzimano y wyele mv prze bog 
dawano Aleksy w. 124; I przyszły stroyoczy 
synów izrahelskich i wzwolaly ku ffaraonowy 
rzekocz: Przecz tak czynysz przeczy w slugam 
swym? Slomi nye dawayo nam, a czegel yako 
drzewyey potrzebuyo (paleae non dantur nobis 
et lateres similiter imperantur) BZ  Ex 5,16;
A to istoo skodo, czsosz gest vczynyla, nawroczy, 
a pyotoo czyoszcz nalosy nadto, dawayocz 
kaplanowy, gensze bodzye prosycz zayn (quin- 
tam partem ponęt supra, tradens sacerdoti, 
qui rogabit pro eo) BZ  Lev 5,16; Nye szmye- 
szay rodv swego any daway lvdv włości twey, 
abo ia pan, ienze swyoczo ge BZ Lev 21,15; 
Offyerowacz *bodzecze w nich offyery panv... 
prócz... darów waszich..., któreś dobrowolnye 
dawacze panv (quae sponte tribuetis domino) 
BZ  Lev 23,38; Przirodzeny gego nasmyewaly 
syo dobremv ziuotu gego rzekoc: Gdze gest 
twa nadzeia, prze nyosz to ialmuszni dawasz 
a martwe pochowawasz (pro qua eleemosynas 
et sepulturas faciebas)? BZ  Tob 2,16; Bodzeszly 
myecz vyele, sczedrze daway (si multum tibi 
fuerit, abundanter tribue), gęstły bodzesz myecz 
mało, takez mało rad ydzelyay prze bog BZ 
Tob 4, 9; Nye bilo we wszem myescye, otkod bi 
syo napyly do sitoscy za geden dzen, ale pod 
myaro dawano lyydzem vodo na koszdi dzen 
(quoniam ad mensuram dabatur populis aqua 
quotidie) BZ Judith 7,11; Pytham prawa: Nye 
mały ona dokazacz, ysz ona kluczow od szye- 
bye ne dawała? OrtMac 70; Vylam albo kugla
rzom... nye mayą nycz davaczi an<i teże) da- 
rovaczi, any tez mayą svoyey czeladzi dozva- 
laczi, by czo myely takym tho vylam davaczi (his- 
trionibus seu yanitatis intuitu nihil dent, et ne 
quidquam illis donetur a propria familia pro- 
hibere procurent) 1484 Reg 710; Ialmvsznym 
nacznem {leg. nędznem) nye daval Skarga
Płoc w. 33 Wyąnthszy tho giest przyaczyel, 
który szwe dawa, nyszly który szam szye 
zakazugye (maior est amicus, qui sua tribuit, 
quam qui se ipsum offert) XV p. post. R I 
s. XLIII; Teyczy davaya mego szyna yedynego, 
aby temv matka była, yemvsch yestem oczyecz 
Rozm 47; Dalej rzekł Herod: Jesusie,...
obiecuję tobie..., iże cie puszczę..., i jesz
cze cie chcę w mem domu chować a da
wać tobie wszytki potrzeby Rozm 800; ~
czegoś: Mam ya *manża puchnacza: ya mu
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davam grochu, a on chcze kołacza XV ex. 
PF V 372.

b. dobra niematerialne: Jan y Jęndrzey... 
vstavily... szwego... procuratora... dantes da- 
wayocz y *poleczayocz themv... procuratoro- 
wy *pelno kaszn et omnimodam potestatem 
y *wszelkuo mocz we wszytkych szwych rze
czach, kthore *ymayo albo hondo ymecz przeth 
kalysdym sszondzo ca 1428 PF I 479; Cząsto- 
krocz, gen nye ma scruschenya do spowyedzi. 
dawa mu scruschenye mili pan bog XV med. 
R XXII 241; Kto czszo komv tako wyelyką 
laska dawa quis quid quibus tam magnam gra- 
ciam largiatur 1453 R XXIII 298; A wyocey 
Syria nye radziła dawacz pomoci sinom Amo- 
nowim (noluitque ultra Syria auxilium praebere 
filiis Ammon) BZ I Par 19, 19; Ochłodą da-

V vayą XV p. post. R XXV 180; O sacrum, o 
celeste misterium, vlg. o swątha nyebyeszka 
thayemnycza kaplanyska. Sacrum dans dawa- 
yacy swąthy dar 1460 PF IV 623; Jesu, kthory 
szwyath oszwyeczasz a yaszne rosvmy dawasz, 
raczy my dacz roszvm dobry ca 1500 SprTNW  
V 18; Dzyvka navydza a czynyą ya matka, 
davayą yey ymyą: porodzyczyelką Rozm 47; 
Na tey pusczy myły Iesus svoyą mocz vkazo-

\i val, yze nyektorem sdrovye daval Rozm 160; 
Owa vypądzayą sle duchy, zdrovye davam

V dzysz y yvtro (sanitates perficio hodie et cras 
Luc 13, 32), a trzeczyego dnya skonam Rozm 
419.

2. fużyczać, dawać na zawsze lub na pewien 
czas (z obowiązku lub za odpłatą), płacić, tri* 
buere, dare, sofoere': a. jako wiano: Yako
u nasz nye yesth thako obyczay, aby wyano 
przed prawem dawano Ort Mac 115; Za- 
wyodlly ktho dzyewką..., then m a... poyacz 
yą w stadło malszyenskye. Nye chczye-ly yemv 
gey oczyecz dacz, tedy da gey wyano za szro- 
mota podług obyczayą, yako dawayą takym 
dzyewkam wyano (si pater yirginis dare noluerit, 
reddet pecuniam iuxta modum dotis, quam 
virgines accipere consueverunt Ex 22, 17) XV 
p. post. Kałużn 285; ~  b. jako daninę, czynsz itp.: 
laco to swatczo, iaco Stanisław mai smowo 
s Micolayem dawacz trzeczino w Przetoczne 
s Przetoczna 1407 Piek VI 330; Staszek o tho 
krziwdo oth Abrama wstał, eze gemv krowo 
wzol we dwnaczcye (leg. dwunaćcie) groszy 
cinszy, a on gemv zayvtra cinsz dawał, a on go 
nye chcyal wzocz ani krowi wroczicz 1428 
ZopWarsz nr 2808; Micolay Micolayewy wczas 
copą dawał, a on yey wzyoncz nye chczyal 
1437 Czrs s. LXXXII; Dauid... posadził rice- 
rze w Damasku, abi Syria takesz sluszila gemu
Słownik staropolski II

a dawała dari (ut Syria quoque serviret sibi 
et offerret munera) BZ  I Par 18, 6; On boiowal 
przecyw krolyoui sinow Amonouich a przemógł 
gy, a dały gemv w tern czasye sinowye Amonowy 
sto grziwyen srzebra a dzesyocz tysyoczow myar 
ioczmyenya a tilesz pszenyce: to gemy dawały 
sinowye Amonoui drugego lyata y trzecyego (de- 
deruntque ei filii Ammon in tempore illo cen- 
tum talenta argenti...:  haec ei praebuerunt filii 
Ammon in anno secundo et tertio) BZ II Par 
27, 5; Który uszytek mayą myecz *pryyszyaszny- 
czy od thego przyszyaszthwa..., aby nye szo- 
szowaly albo czo gynnego sz poszpolszthwem 
nye dawały, albo nye postąpowaly Ort Mac 128; 
Daan dawayączy tributarius (habitavitque Cha- 
nanaeus in medio Ephraim usque in diem 
hanc tributarius Jos 16, 10) 1471 MPKJ V 32; 
Davay dzieschanczyny sanctifica decimas (in 
omni dato hilarem fac vultum tuum et in exul- 
tatione sanctifica decimas tuas Ecclus 35, 11) 
ib. 83; Tegośmy naleźli odwracając lud nasz, 
zapowiedając cesarzowi dań dawać (hunc in- 
yenimus subvertentem gentem nostram et pro- 
hibentem tributa dare Caesari Luc 23, 2) Rozm 
789; r^c .jako  opłatę sądową lub karę: Jzesem 
wczasch dawał ocup: dwu wolu podluk sem- 
skego ocladu, a Micolay Suchorabsky ne chczal 
gego wsącz 1441 StPPP II nr 2957; Castellanus 
Sanocensis dixit:... Pono meum pamyethne 
et condempno al. dawam dominum episcopum 
Premisliensem et consules Brzosouienses, quia 
non steterunt cum liczę pro eo, prout ministeria- 
lis recognoyit 1447 AGZ XI 303; ~  d. jako po
życzkę: Yakokole... gest gim zapowyedzano, 
aby dawacz lvdzem pyenyądzy nye myely na 
listy a na zapiszy, ale tylko na zakłady, a wsza- 
kosz ony tego nye dbayącz pyenyądzy na lysthy 
a na zapyszy dawacz nye przestawały (quamvis... 
sit eis prohibitum, quod dare non debeant homi- 
nibus.... pecunias super litteras et inscriptiones, 
sed solum super vadia et pignora, tamen hoc 
ipsi minime advertentes pecunias super litteras 
et inscriptiones dare non cessabant) Sul 79; 
<Y>sze... slyachtą myedzy sobą spywszy syą ge- 
den drvgemv na kosthkach na zakład pyenyądzy 
dawa a zasyą zyskvge Dział 36; Nye daway 
na lichwą noli fenerari (noli foenerari homini 
fortiori te, quod si foeneraveris, quasi perditum 
habe Ecclus 8, 15) 1471 MPKJ V 79; ~  e. jako 
spłatę pożyczki a. zastawu: Jaco Jan daual 
Grziwcze ysczino wtenczas, kedi lichwa otpu- 
sczona 1389 Leksz I nr 538; Iacom ya przy tern 
był, kyedy Dorotka dawała *pyenyadza Myko- 
layowy, w ktorich gemu plascz zastawyla, a on 
gych nye chczal wzancz ani gey plascza wroczycz
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1463 AKPr VIII a 54; ~  f. pieniądze jako zapłatę 
za rzecz a. czynność: Jacosz pan starosta żało
wał oth krolya, yszebych ya wnosi pyenyądze 
falschowne w gego myasto Poznan..., kthoresz 
pyenyądze są gemu *wraczony, a on gynne 
dobre pyenyądze za nye dawał 1435 Pocz 283; 
Dauamy soluimus 1444 R XXIII 307; Raczcze 
nye mogą żadnego ortela wydacz..., ale mya- 
stha.. gdze tho szą przyszyasznyczy, czo prawo 
wydawayą, postawyono, ysz gym mało czo 
dawaya, yakoby ko {pro ku) szluszbye, przetho 
ysz ony szye musza troszkacz, aby taky ortel wy
dały, yakoby szwey przyszyadze doszycz vczy- 
nyly Ort Mac 101; Przeday, czso wyączey dawa, 
y wsszystko (totum autem vende plus offerenti) 
XV p. post. R I s. XLV.

3. 'dawać z przeznaczeniem lub w pewnym 
charakterze, przeznaczać, skazywać na coś, certo 
ąuodam consilio seu fine dare, tradere, praebere’: 
Straszliwy bodzczye nade wszym stworzenym 
na zemy..., y wszitky ribi morskye dawam tobye 
w mocz, y nade wszo twarzo na zemy. Czso 
żywo gest, tocz dawam na pokarm, y żele 
zelone, wszitkocz dawam (omnes pisces maris 
manui yestrae traditi sunt, et omne, quod mo- 
vetur et vivit, erit vobis in cibum, ąuasi olera 
virentia tradidi vobis omnia) BZ  Gen 9, 2—3; 
Ebron Abrahamowy otpowyedzal... rzek o cz .. 
Slisz, czsocz powyem: Dawam czy pole y s *to 
yaskynyo, *gesto w nem, przede wszemy łudźmy 
mimy, abi pogrzebl swego martwego (agrum 
trado tibi et speluncam..., sepeli mortuum tuum) 
BZ  Gen 23, 11; Dadzo ge (sc. pieniądze) dzel- 
nykom..., acz ge ony rozdzelyo myedzi ti, gisz 
dzalaio w koscyele boszem... Ale nye dawaycye 
gym w lyczbo srzebra, gesz byerzo, ale acz 
w swey moci maio a w wyerze (yerumtamen 
non supputetur eis argentum, quod accipiunt, 
sed in potestate habeant et in fide) BZ IV Reg 
22, 7; Picz dawa 1466 R XXII 16; Przesz plo- 
thy chlopye gonya szoravye y dropye. Sz ga- 
szy thesz yypadzam [...], pyerze davam na po- 
duszky De mor te w. 387; ~  'dostarczać do 
użytku : Jzesmy ykazaly konye *podwodowye, 
podwodniky takye, iakyesmy *myelye y da
wały, ale gich ne yczal {pro chczal) wsącz 1441 
StPPP II nr 2973; ~  'poddawać czyjejś mocy,
oddawać w czyjeś ręce, tradere in manus, in po- 
testatem alicuius*: Ne daway me w dusze za- 
moczaiocze me (ne tradideris me in animas tri- 
bulantium me), bo wstali so przeciwo mne 
swatcowe krzywi FI 26,18, sim. Puł; Ne daway 
zwerzom dusze spowadaioczey se tobe (ne tra- 
das bestiis animas confitentes tibi), a dusz vbo- 
gich twogich ne zapomynay do concza FI 73,20,

sim. Puł; Czynił gesm sod y prawoto, ne daway 
mo potwarzayoczym mo (non tradas me calum- 
niantibus me) FI 118,121, sim. Puł; ~  'dawać 
za mąż, in matrimonium dare5: Sgednaymi społu 
swadzbo a dawayczye nam wasze dzewky, 
a nasze sobye poymuyczye (iungamus yicissim 
connubia: filias yestras tradite nobis et filias 
nostras accipite) BZ Gen 34, 9; Abichom nye 
dawały dzewek swich lyvdu zemskemv (et ut 
non daremus filias nostras populo terrae) any 
gich dzewek snobycz za nasze sini BZ  Neh 10, 
30; Dawaycye sinom w<aszym żo)ni, a dzewki 
wasz<e> dawaycye <mę>szom (datę filiis yestris 
uxores, et filias yestras datę viris), acz rodzo 
sini a dzewki BZ  Jer 29, 6; Szyroty svych sy
nów... myloval yako swe dzyeczy i daval ye 
za wsche {leg. za swe) synovce y za sve szyestrze- 
nycze kv malzenystw {leg. małżeństwu, aliis 
nepotibus suis eos copulans in matrimonio) 
Rozm 105; ~  dawać się *oddawać się, se tra
dere*: Nie dawaj sie na taką wieliką mękę 
Rozm 498; ~  dawać się na miłość 'zdawać się 
na łaskę, veniam petere’ : Yesz thy szam moy 
myły mystrz y pan* kthora szye thobye na my- 
loscz dawam Naw 86.

4. 'dawać do rąk, wręczać, podawać, dare 
in manus, apponere*: A gdisz wydzely, ysz so 
wyelyke pyenyodze w chowatedlnyczi, wszedszi 
pysarz krolyow a biskup y wisipaly, y zlyczily 
pyenyodze, gesz to nalyazlasta w domv boszem 
y dawalasta ge w lydzbo a w my ar o tym w roce, 
gysz biły nad murarzmy domy boszego (et 
dabant eam iuxta numerum atque mensuram 
in manu eorum, qui praeerant caenientariis 
domus domini) BZ IV Reg 12,11; Vzovye ob- 
lybenycza szyrzecz y rzeki mv: Vszelkny ezlo- 
vyek napyryey dobre vino dava (omnis homo 
primum bonum yinum ponit Jo 2, 10), a gdy 
szyą spygya, thedy tho, czo podlyeysze yest 
EwZam 303; ^  fpoddawać czyjejś mocy, tra
dere in potestatem alicuius’: Slusznye, Chryste, 
na nąsz szą gnyewasz, w gnyewye thwogyem 
nasz grzesnych ludzy nye sznąsz, w pogansz- 
ką nasz rąka dawasch XV ex. MacDod 138.

5. 'wydawać z siebie, wydzielać, edere, ferre : 
Dobrą wonyą dawa bene redolet XV med. 
SKJ V 269; Nye dayayacza owoczy infructuo- 
sa XV p. post. R XXV 179; Brzmyenye organ, 
slotkye gloszy skrzypycze y gąsly rozmayte 
gloszy davaya (ibi sonant organa cum dulci 
melodia, cythare cum tibiis in suayi symphonia) 
Rozm 25.

II. 'czynić, facere’: 1. 'czynić, sprawiać, zda
rzać, efficere, dare, agere5: a. dopełnieniem rze
czownik lub zaimek: Chuala dauayancz canen-
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tes 1444 R XXIII 307; Raphael Thobyasza 
na drodze vczyl rzekocz: lako richlo w dom 
twoy wnydzes, natichmyast syo pomodlysz panu 
bogu twemv, a dzoki dawaio gemv, przistopisz 
ku occzu twemv (et gratias agens ei, accede ad 
patrem tuum) BZ Tob 11, 7; Thomislaus non 
est fur neque fures seruat, neque seruauit, 
neque fordrowal, neque fordrong dawał 
1447 Kozier I nr 32; Ganbą szobye da- 
wassz confunderis 1448 R XXIV 351; Gdy 
dzyeczyąthko gest płakało..., thedy mathka 
pokląknąla, dzyeczyąthku modlą davala De na- 
tiv w. 28; Thedy pastyrzovye byegly,... dzye
czyąthko w yaslkal (pro yaslkach) wydzyely 
a modlą gyemv davaly ib. w. 76; Pamyąthag, 
pane, <slug..., za> kthore thobye dawamy, 
offyeruemy (Msza III: obyatuyemi, VI: obya- 
thvymi, VII: obyethugemy, offyerugemy) albo 
<kthorzy thobye) dawayą, offyeruyą (Msza 
VII: offyeruyą, III. VI: obyatuya) <tha obyatha 
chwali za sza, za szwe wszythky) (memento, 
domine, famulorum..., pro quibus tibi offeri- 
mus vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis 
pro se suisque omnibus) 1413—4 Msza I s. 260, 
sim. IV. VIII; Tako chwała banda mowil gy- 
myonowi twemu na wieky wieków, abich dawał 

\j {FI i Pul: bych wroczil) obiati moie ze dnya 
w dzen (sic psalmum dicam nomini tuo in 
saeculum saeculi, ut reddam vota mea de die 
in diem Psal 60, 9) M W  9b; Rodzenye... 
wthluka wsdychanye..., zaganya, plącz dawa- 
yacz partus... incutit suspiria..., pellit luctus 
dans XV med. SKJ V 259; Poklonyenye, moy 

\ nade wszchy<t)ky namyleyschy, thobye da- 
wam 1447—62 Zab 544; Jaco ya ne gesdzil 

w na xądza za probosczem any gemu pomoczy 
• daval 1420 Czrs s. LXXXI; Poszdrovyenye gdy 

yey daval, *szmyernya sza sz nya gest roszma- 
vyal archanyol Gabryel 1453 R XXV 212; 
Jaszne Cristovo oblycze,... thobye dawam 

V posdrowyenye ca 1500 SprTNW  V 14; Szye- 
dzocz, przeczywo bratu twemu molwyl yes 
y *przeczywy <synowi> maczyerzy twoyey da
wał yes zly przykład (adversus filium matris 
tuae ponebas scandalum, FI: kładł ies szkodo) 
Pul 49, 21; Slvga panv swemv nye dawayącz 
przysągy, ma szą szesczą swyathky oczysczycz (fa- 
miliaris, domino suo non differendo iuramentum, 
teneatur se cum sex testibus expurgare) Sul 52; 
A bądzyeszly myadzy gymy sządzyą, richley 
daway skazanye za myeskyem (si autem inter 
gulam et bursam iudex existas, saepius sed non 
semper pro bursa sententiam feras) XV p. post. 
R I s. XLI; S nadzeyo zbawenya y zdrowya swe
go tobye *dawayo {Msza V: oddawaya, I. IV. V.

VIII: plączą) sluszbo swogo wecznemu bogu 
szywemu y prawemu (pro spe salutis et incolu- 
mitatis suae tibique reddunt vota sua aeterno 
deo vivo et vero) 1424 Msza III s. 53, sim. VI. 
VII; Marya myedzy kvyathy kvyat, szluszba 
yey dava wszyszthek szvyath 1453 R XXV 212; 
Finees, syn Eleazarow.., odwroczil iest gnyew 
moy od synów israelskich... Owa dawam gemv 
slvb mirv mego (ecce do ei pacem foederis mei) 
BZ  Num 25, 12; Nye daway {Dek II 1: nye 
mowy) swyadeczstwa *falsywyego (non loqueris 
contra proximum tuum falsum testimonium Ex 
20,16) Dek II 3; I począł movycz do nych... 
A wszyszczy szvyadeczthvo mu davaly, a dzy- 
vovaly szyą w slovach lasky (et omnes testimo
nium illi dabant et mirabantur in verbis gra- 
tiae Luc 4,22) EwZam 307; Swyaty Yan... 
yschlyschacz gloss boga oycza... począł svyą- 
decztvo davacz o Iesucrysczye (Jesu testimo
nium perhibens) Rozm 193; Szbawyczyelu..., 
thwe oblycze szmyercz odpądza, duszy yczyesze- 
nye dava ca 1500 SprTNW  V 17; Teth wykłada 
szye dobre albo wyczysznyenye, bo tu molwy
0 szmyerze, yaz wyczyska smętek y dawa
w troskach wyesszyelye (praestat in tribulatione 
etiam iucunditatem) Pul 118 arg. 5; Neptalym, 
geleyn wipuszczoni, dawayoczi wimowi kra- 
szy (cervus emissus, et dans eloquia pulch- 
ritudinis) BZ Gen 49,21; Ted! on dawayocz 
znamyo pozegnanya rzeki (benedicens ergo illi 
ait): Ty gesz moy syn Ezau? BZ  Gen 27, 23; 
~  niektóre użycia specjalne: pokój dawać 'czy
nić pokój, pacem dare : Panye I. Chriscze, yen- 
szesz rzeki apostołom twim: pokoy moy davam 
{Msza III: dayą) vam, pokoy ostawyam vam 
(pacem do vobis, pacem meam relinquo vobis), 
aby ny<e> patrzył na grzechi moye, ale na sze- 
branye czyrkwe twey 1456 Msza VI s. 263; 
Sdrady w szyerczv nye thrzymacz, pokoyv fal- 
schyvego nye davacz (pacem falsam non dare), 
ląsky od szyebye nye opuszczacz XV ex. SKJ I 
143; ~  policzki, poszyjki dawać 'alapas in-
cutere5: Na jego święte lice błotem miotano
1 plwano i policzki dawano wielikie Rozm 699;
Poczęli policzki jemu dawać (palmas in faciem 
eius dederunt Mat 26, 67) Rozm 728; Włodyki... 
dawali jemu wielikie policzki (dabant ei alapas 
Jo 19,3) Rozm 802; Oczy mu zaw<ią^zaly Zy- 
dowye okruthny, poszyky {leg. poszyjki) mu 
dawały, w lyczye yego były XV ex. SKJ I 145; 
~  dawać p^zew 'pozywać przed sąd, litteris 
in ius \ocare : Zapowyedayącz castellaanoom
y wszystkym sąndzaam y podsandkoom, aby 
potheem przes pewnego powody a wislowyoney 
rzecz<y> nye dawały {Dział 17: wydawały)
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kthorych pozwoow (quod... sine certo actore 
et causa expressa non dent aliąuas citationes) 
Sul 29; ~  dawać złe słowa, kurwie (macierze) 
syny, psy, szczekarze *przezywać obelżywie, vo- 
care contumeliose5: Czom vczinil Jacubowi, tho 
za gego poczanthkem, kedi mi sla słowa daual 
i myecza na myo dobił 1427 ZapWarsz nr 2715; 
Gdy my sla slova dawał od maczerze 1437 
RafPocz 12; Jako to wem, o które zbycze Jan 
na Yądrzycha zalowal, to on vczynil za gego 
poczatkem, kedi mu zla słowa dawał 1445 
PF VIII 18; Jakom ya Voyczechowy drzewa 
nye smarkowal any mv slich <s)łoph dawał 
siła 1449 TymSąd 72; Czo vczinil Iacusz Ambro- 
zemv, tho za yego poczanthkem, kedi yemu 
dawał kurwę syni 1425 KsMaz II nr 1473; 
Czszom vczynyl, thom vczynyl za Tworko- 
wym poczathkem, kędy my curwye maczerze 
szyny dawał y corda na myą dobył 1434 Zap
Warsz nr 624; Czsom vczinil Barthlomeyowi, 
tho za gego poczanthkem, kedi mi psi dawał... 
i thopora na myo dobił 1428 ib. nr 2906; 
Czsom vczinil Micolagoui, tho za gego po
czanthkem, kedi mi daval szczecarze (Raf
Pocz 11: szczecayze) 1426 KsMaz II nr 2353; 
Czsom vczinil Vocechowi, tho za yego po
czanthkem, kedi mi dawał sczecarze 1428 Zap
Warsz nr 2861; ~  dawać na świadomie *poda
wać do wiadomości’ : Przeto wam davami na 
swyadomye ze wszech kapłanów (notum facimus 
de universis sacerdotibus) y nauczonich..., abi 
nye myely moczi bracz m ita..., any vrokow 
na nych BZ  I Esdr 7,24; ~  dawać winę 

V 'oskarżać, wnosić skargę przeciw komuś, ac- 
cusare : Sczepy, czno (pro czszo) o ne Jacuseyy 
vino dauas, this thi dal,... a Jacusz w tich yest 
praw 1418 TPaw IV nr 3187; Mykolay wszyąl 
mych pyenadzy gedna y dwadzyesczya grzywyen 
y vczynyl my za nye dosycz, a nye dawam mv 
szadney winy Ort Kał 139; Datus est terminus... 
ad decernendum al. ku dokazanyu, quia nun- 
quam fuit inculpatus pro honore al. nye dawana 
gemu wina o czescz 1457 AGZ XV 11; A uzrzaw- 

yj szy to Pylat..., ysz yemu dawały wyną, aby 
czynyl przeczywko czeszarzowy, wzyąwszy wody 
y umywał szwe rącze XV p. post. RozmPam 
476; O myły synv, proschą czyebye..., vkrzeszy 
Y Qeg- jO> aby szye nykt nye pogorschyl vtey 
(pro tvey) nyeyynnosczy, a tesch by mnye vyną 
nye davaną (ne quis scandalizetur tuam in- 
nocentiam mihique culpa detur) Rozm 133; 
Miły Cristus... chciał, abychmy wiedzieli umysł, 
który mieli Żydowie o jego krolewstwie, aby 

\j sie on królem czynił, i dawali jemu o to winę 
Rozm 778; ~  dawać wwiązanie, wzdanie

'wprowadzać w posiadanie, in possessionem in- 
ducere5: Jacom ya roszdzelon sz sy[...] <da>- 
walem Jacubowy wyazane (leg. wwiązanie) i 
w th<o>, czso my sya dzalem dostało. Jacom 
ya roszdzelyl Marczina..., a on dawał Jacu
bowy wyaza<nie w to), czso sza mu dzalem ■/ 
dostało 1446 ZapWarsz nr 775; Yze pany Sta- 
skowy dna (leg. dnia) rpboth... nigdy nye za- V 
stawała any wz<d>ana dawała, any dla zastawy 
dala robycz kmeczom Staskowi 1421 AKPr 
VIII a 155; Yze Rogynsky, wybawyaią swe V 
rankoyme, dawał wz<d)anye w Rogynicze trze- 
czy dzen po swanthem *Micolayo sprawne 1426 
AKPr VIII a 166; udaw ać  się winien *oskar
żać się, se accusare*: Davam sya vynyen (Spow V 
2: kaio sse) bogv wszechmogocemv sz dzye- 
syaczyorga przykazanya *bozogo Spow 3. 4; 
Davam szya vynyen bogv wszechmogocenw 
s pyączy szmyslow czyala mego ib.; Tesz 
sya davam vynyen (Spow 1: szpowadami szo) 
deo omnipotenti ze dvanascye czlongow vyary 
svyateg krzescyanskyey Spow 3; Dawam sche 
tysche vynna, ychem grzechyla szyerczem, 
uszthy, vczynkyem Spow 4; Dawam sche tysche 
vynna (Spow 1: szpowadami szo, 2: kaio sse), 
ychem *scheydmy wczynkow myloszyernych nye 
pelnyla Spow 4; Dawam sze wynyen accuso 
me XV med. SKJ V 281.

b. dopełnieniem bezokolicznik: Gyma (leg. 
imię) moye thim darem thobye dawam wedzecz 
1444 PF V 37; To dawaio wyedzecz (indico 
etiam tibi), sinu moy, yszem dal dzesyocz lybr 
srzebra, gdisz ti gescze bil nyemowyotkem BZ 
Tob 4, 21; Wszem pospolycze tym to pysmem 
dawamy wiedzecz (universis, ad quos praesen- 
tes pervenerint, volumus fore notum) Dział 3; 
Osnamyonavayacz a. wyedzecz *dawacz (war. 
kal.: osnamyonovayuncz) patefaciens (et pate- 
facientes submiserunt grabatum, in quo para
ły ticus iacebat Marc 2, 4) MPKJ V 120.

2. * wyznaczać, statuere’: Yacom ya ne da
wał roku do sich Swantek Yalbrzicowi czti- 
rzem copam penodzi 1413 KsMaz I nr 1978; 
Jakom ne daual roku Byerzinskemu mjmo dani 
rok 1424 TPaw VII nr 3544; <C>zastokrocz przed 
nas skarga przynaszana, kako slvszebnyczi abo 
woźny... vbogą slachtą y tesz dvchownych wsy 
navczyli syą lvpycz, a to kromya szadney vini 
y kromya woley naszych vrządnykow abo są- 
dzy, skladayą na nye pozwy a dawayącz gym 
roky (citant occasione vexationis faciendae, ter- 
minos pro libito suae voluntatis assignantes et 
eisdem statuentes, Sul 27: roky gym... dayąncz) 
Dział 15.

3. *pozwalać, sinere, patx\ Quia sciunt et tes-
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tantur, iako prawe pany w czasch zaswala, 
dawnosczy ne davagiancz vinidz 1444 StPPP II 
nr 3195; Thy, który czczysz, poprawyay, yestly 
vmyesz... Telko thym, którzy lepyey vmyeya, 
dawam y porączam szye poprawyacz. Corrige 
lector, ubi erravit scriptor Ort Mac 145.

Dawanie fo r m y : n. sg. dawanie XV med. 
R XXII 242, Ort Mac 132; ~  g. sg. dawania 
1426 Msza IV s. 315, Ort Br VI 387, Ort Mac 
121. 131; ~  d. sg. dawaniu OrtMac 132; ~  ac. 
sg. dawanie Ort Br VI 366; ~  i. sg. dawanim 
FI i Pul 103, 29; ~  /. sg. (w) dawaniu 1484 
Reg 717.

Znaczenia: 1. 'darowanie, donatw : Wszytko 
ot czyebye czaka, by dal gym karmo w czas. 
Dawanym twogym onym sbyracz bodo (dante 
te illis, colligent) FI 103,29, sim. Pul; Pyąte 
omiwadlo syercza gest cząsta a naboszna mo
dlitwa a yalmuszni dawanye przi tern XV med. 
R XXII 242; ~  'prawny akt darowizny,
legitima donatio bonorum : Mozely yuze ona 
tho dawanye uczwyrdzycz po yego smyer- 
czy? Ort Br VI 366; Odda-ly czlowyek szwe 
gymyenye za zywotha szwego..., a nye odwo- 
lal-lyby thego dawanya za zywotha, *tegy po 
yego szmyerczy tho *odawanye ma stacz w szwey 
moczy OrtMac 121; Ten człek dal szwey zenye 
przed gaynym sządem polowyczą szwego wszego 
gymyenya, nye odwolawayacz any wszpomy- 
nayacz pyrzwszego dawanya wyana ib. 131, 
sim. OrtBr VI 387; Gdysz moy mąz oczywysczye 
przed gaynym sządem bądącz mem opyekadlny- 
kyem memu dawanyu przyszwolyl, nycz prze- 
czyw themu nye mowyacz, w them vmarl, 
przetho dawanye y wygymowanye ma mocz 
OrtMac 132; A thaka... przyssyąga ma byczi 
z dozvolenym rzymzkyego kossyczola, yyąwszy 
thy przydcze, tho yesth dla pokoyu, dla vyary... 
j tez w przedavanyv albo w kupovanyv albo 
w davanyv, yako sye zvydzy dobrze kv potrze- 
byznosczy (ac etiam in contractu emptionis et 
donationis, ubi videbitur expedire) 1484 Reg 717.

2. 'dar, donum : Dayemi swathley chwale 
thwey albo szwyathlemu wyelmoschthw sz 
thwich darów y dawanya (Msza III. VI. VIII: 
danych) obyatho czysto (offerimus praeclarae 
maiestati tuae de tuis donis ac datis hostiam 
puram) 1426 Msza IV s. 315.

Dawca fo rm y: n. sg. dawca XV in. R XXIV 
70, 1426 Msza IV s. 315, 1444 R XXIII 304; 
~  g. sg. dawce Sul 62; ~  ac. sg. dawcę ca 1428 
PF I 490; ~  v. sg. dawca XV ex. AKLit III 
106; — n. pl. dawce 1438 R XXII 355.

Znaczenie: 'dawca, rozdawca, dator, lar- 
gitor, dispensator: Dawcza inspirator fidei XV

in. R XXIV 70; Naam takyesch... czanszczy 
nyekthorey y thovarzyschthwa darovacz raczy 
... sz wschithkimy swanthymy twymy, myedzy 
kthoremy(/?r0 kthorych) nasz tho warzy schthwo, 
nye vazyczyel othplaty, ale myloszyerdza... daw
cza (Msza III: roszdaw[a]cza, VI—VIII: rosz- 
dawcza), przypuszcz (intra ąuorum nos con- 
sortium, non aestimator meriti sed veniae... 
largitor, admitte) 1426 Msza IV s. 315; Dawczę 
Iatorem ca 1428 PF I 490; Dob<r)zy dawcze 
boni dispensatores (estote... hospitales..., unus- 
quisque, sicut accepit gratiam, in alterutrum 
illam administrantes, sicut boni dispensatores, 
gl. procuratores, multiformis gratiae dei I Pet 
4,10) 1438 R XXII 355; Łatwym wazenym 
dawcza twego vczinka peruigaci prestigiator 
astu 1444 R XXIII 304; Thim vstawyenym... 
wykładami skazvyącz, aby danyni nyepory- 
szne... szstacz myali, any gym tho wadzicz 
ma, yszby przywylyey na nye nye byl vidan, 
gdibi tylko szmyerczą dawcze alybo gego, 
cziya danyna była, poczwirdzyli szą (dummodo 
morte donatoris vel eius, cui donatio fuerit 
facta, confirmetur) Sul 62; Przydzy oczcze 
ubog[w]ich, przydzy dawcza darów, przydzy 
szwyecza sercz (veni pater pauperum, veni 
dator munerum, veni lumen cordium) XV ex. 
AKLit III 106.

Dawić fo rm y: praes. ind. 1. sg. dawię De 
morte w. 380; 2. sg. dawisz De morte w. 347;
2. sg. dawi 1461—7 Serm 97 r; ~praet. 3. sg. m. 
dawił 1471 MPKJ V 119; / .  dawila 1424 
KsMaz II nr 369.

Znaczenie: 'dławić, dusić, sujfocare : Czom 
yczinil Ofcze, tho sza yey poczothkem, kedi 
strya davila sza gardło 1424 KsMaz II nr 369; 
Davysz wszythky prze luthosczy, nye czynyyncz 
szathney mylosczy De morte w. 347; Ya dayya 
gronostaye y vyevyorkam sza dostaye ib. w. 380; 
Gardlil, davyl suffocab&t (servus ille invenit 
unum de conseryis suis7 qui debebat ei centum 
denarios, et tenens suffocabat eum Mat 18, 28) 
1471 MPKJ V 119; ~  (o przedmiocie uwięzłym 
w przełyku): Davy w gardle suffocat in ore 
1461—7 Serm 97 r. ~  Cf. Udawić, Zadawić, 
Zdawić, Udawiać, Dławić.

Z dawna 'antiąuitus, prisco morę5: Tich lyydzi 
nyewyernich bidlylo pełno z dawna po wszey 
zemy (hi enim pagi habitabantur in terra anti- 
quitus) BZ  I Reg 27, 8; Z dawna antiquitus 
(et restituam iudices tuos, ut fuerunt prius, 
et consiliarios tuos sicut antiquitus Is 1, 26) 
1471 M P K jy  88; ~  |z^stara dawna: Stepha- 
nus... mansit jurę circa viam istam ..., quod ista 
via non fuit data ab antiquo, yidelicet stara
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dawna 1421 TPaw VII nr 2248; Swanthoslaw 
Zelazni pozwał o dambrowu, rzekanczu Yasly, 
y o lanky witnye, a thy yest pan Micolay pir- 
wey pozbil y slusan ku Baalcze s stara dawna 
1424 Zab 538; Iakokole sz stara dawna przes 
poprzysząszenye yynyączego wszystka vina mą- 
zoboystwa msczona biuala (licet antiąuitus per 
iuramentum accusatoris omnes poena homicidii 
puniebantur), • a wszakosz... vstawyamy, abi 
geden tilko... o mąszoboystwo byl szkaran 
Sul 41; Sz stara dawna przes przothky nasze... 
(licet etiam antiąuitus per antecessores no- 
stros) gest wyslowyono, ysze zona, kędy mąsz 
vmrze..., przi wszysthkem... gymyenyy vy- 
prawnem... myalaby ostacz Sul 74; Aczbi... 
gwałt nyektorey pannye... sstalbi syąn, tedi 
za taky gwałt ten isti gwaltownyk... vinąn za- 
prawdą stara dawna obikląn (poena autem 
consueta antiąuitus)... zaplaczicz ma bicz przi- 
czysnyon Sul 91; Gdyby geden czlowyek stara 
dawna przyszedł w *nąszą zemyą, a nayn by 
poszła rzecz, by byl wyleganyecz..., ten czlo
wyek ma gymyenye y vmrze, ktho ma gyego 
(sc. imienie) wsządz ? OrtBrRp 29,4; Wybyeraly- 
ly raczcze stara przyszasznyky y dawna z odpus- 
czenym waszego... króla, tedy gyestlyszcze tako 
wybrąny y postawyeny podług starego waszego 
obyczayv, mozecze dobrze w lawyczy na szandzye 
szyedzyecz Ort Kai 137; Raycze...chczą, byynych 
przyszyasznyczy prawa brały, a sz gych wye- 
dzenym prawa wydawały albo wyrzekały, jako 
szthara dawna (OrtBr VII 550: z stara *dawo) 
szye dzyalo y dzyerzano Ort Mac 43; Mychal... 
panosszy Sbygnyevowy... zaplatha vczynyl 
y wsdal gyemv przed namy s robotamy, lukamy, 
pastwysky..., *nyszcz szobye nye ostavyayacz, 
any *pryacyelom szwoym thym panstwyem 
pravym *vstkych myedzach, granyczach, yako 
tho sbozye stavi (pro s stara?) davna z *bucz 
yymyerzonego y yymyerzono gyest 1498 SKJ III 
335.

Dawno 1. 'dawno temu, pridem, diu, longo 
tempore5: O cthoro zastawo Macyey na Pyotra 
szalował, na tho gemv yvsz dawno list gimal 
dacz 1428 ZapWarsz nr 2844; Ale Franczek 
gey spytał, kako dawno schla za masz (quam 
longo tempore matrimonium contraxit) Dział 
26; Pyotr pytał Franczka, kako dawno gest, 
yako mv poszyczyl (ąuando sibi... mutuasset, 
Sul 37: kędy gemv... pozycyl), który rzeki: trzy 
lyata Dział 27; Myła szmyerczy, gdzesz szya 
wszyala, dawnolysz szya yrodzyla, rath bych 
yyedzal De morte w. 114; Yako nyegdy a. dawno 
ut olim (proiecisti enim populum tuum, do- 
mum Jacob, quia repleti sunt ut olim Is 2, 6)

1471 MPKJ V 88; Dawno o nyey powyadaly 
y proroczy popysaly XV ex. PF V 103; la dawno 
wybrała sobye oblyybyencza yednego Rozm 24; 
V Rzymye kosczyol, myr vezvany, ytenczass 
szye roszvl, bo <o> tern davno prorokovano, 
yschby ten kosczyol tako dlvgo myal stacz, 
aschby dzyeyycza porodzyla Rozm 71; O myły 
synkv, a kakoby y yvsz mogl crzeszycz, a on 
yvsz davno vmarl Rozm 135; Szatan, który był 
dawno Judasza osiągł,... odstąpił od niego 
na chwilę Rozm 769.

2. 'od dawna, długo, dudum, antiąuitus, diu : 
Testes lacussij de Sczaworzis contra Nico- 
laum ...: Yze iako (pro tako) dawno, yakom 
byskup, z onem gesth w dzersenu they wodi 
y pothoku od byskupey zamani they przekopi 
s pothoku wywedzoney 1423 AKPr VIIIa 162; 
Slvza vstawycz, aby zadny Zyth daley kthoremy 
chrzesczyanynowy... swych penyądzy na lysthy 
zastawne nye poszyczal..., alye tylko na za- 
klath dostateczny pozyczycz może podług oby- 
czayv dawno schowanego (secundum consuetu- 
dinem antiąuitus observatam, Dział 65: podług 
swyczaya dawno dzerszanego) Sul 61, sim. 
Sul 82; Ale yygymayąn syąn ot tego ystawyenya 
małe vyni, tho yest schescz grziwyen, nyestane 
a pyancznadzyesczya, ktoresz obyczayem dawno 
dzirzanym ot skazanich w nych mayąn bicz 
yiczangani (quae morę antiąuitus tento a con- 
demnatis in eisdem exigentur) Sul 99; Z mał
żeństwa gich panną za matka szobye obracz 
myal, która by nam nyebo dawno zamknyone 
płodem swym yczynyla *othworzenye M W  59b; 
Eya, eya, dusza mogyą, oczvky (leg. ocuci) 
szą, dawnosz spala SkargaPloc w. 18; Diuturna 
delegacione damnati dawno yygnany XV p. post. 
R XXV 178; Dawnocz pan bog zle ludzy karze: 
nyeczysthe, pyszne y kostarze XV ex. Mac Dod 
138; Thak dawno roszlewągya krew luczką 
marno ib. 140; Dawnom swedzal czvdze 
strony..., potrayylem gymyenya yyele szvka- 
yaczy szobye myley, nye nalaslem, alysch nynye 
nalaslem ya XV ex. Zab 444; A prosche czye, 
aby szye nye lyenyl, yschby przyschedl a yzdro- 
vyl mye od mey nyemoczy, którą ya davno czyr- 
pye Rozm 221.

Dawnośćfo rm y :n .sg . dawność 1399 HubeZb 
75, 1401 HubeZb 99, 1417 MacPam II 343, 
Sul 12. 18. 35. 53. 110, etc.; ~  g. sg. dawności 
Sul 14. 53, OrtMac 52, Dział 25. 26, 1475 
AGZ XVIII 101,1479 AGZ XVIII 180; -  d. sg. 
dawności 1420 AKPr VIIIa 150, 1428 AKPr 
VIIIa 172,1444 StPPP II nr 3195; -  ac.sg. da
wność 1407 HubeZb 86, 1421 AKPr VIIIa 155, 
1437 StPPP II nr 2700, Sul 54, etc.; ~  /. sg.
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dawnością 1395 Leksz I nr 2059, 1396 AKPr 
VIII a 62, 1398 TPaw III nr 4264, 1399 Hubę- 
Zb 96, etc.; ~  l. sg. (w) dawności Sul 110, 
Dział 45. 46, 1471 MPKJ V 91; ~  n. pl. dawno
ści Dział 25; ~  g. pl. dawności Sul 18; ~ l .p l .  
(o) dawnościach Sul 35.

Znaczenia: 1. 'starożytność, długie istnienie, 
antiquitas \ W dawnosczi in antiąuitate (num- 
quid non vestra haec, sc. Tyrus, est, quae gloria- 
batur a diebus pristinis in antiquitate sua? Is23, 
7) 1471 MPKJ V 91.

2. *przedawnienie, praescriptio, certum quod- 
dam tempus lege praescriptum, certus quidam 
temporis terminus, qui praeteriif: Kedi u wo- 
yewodi bili, tedi go szo pitali: Moszeli goscza 
dafnosczo sbicz? Tedi woyewoda rzeki:... Mne 
sza tako vidzi, bi kto mogl goscza sbicz lati 
1395 Leksz 2059; Helena... non debet ci- 
tare pueros Visconis... pro wano et pro dota- 
licio usque ad medium annum, et predicti pueri 
non debent cum dawnoszcza eam recedere 1396 
AKPr VIII a 62; Nobilis Swenthoslawa... con- 
questa est super dominam Wiktorzya..., quod 
ego tibi recepi et fideiussi unum stamen de 
arras... Victoria per suum procuratorem vult 
euadere diucione dawnosczo 1398 TPaw III 
nr 4264; Eze Gardzina roczil Chebdze trzidzesczi 
grziwen za Dobrowo y zastawyl gy, nyszli daw- 
noscz wyszła 1399 HubeZb 75; Yaco prawe 
Czestco mai to smowo s Yaroczem, ese ne 
mai ten wol dawnosczo sginacz 1399 HubeZb 96; 
Swathczimi, eze nisz dawnoscz wysla, Jan Go- 
ryno pozwał o pastewnik 1401 HubeZb 99; 
Yze Micolay o trzy grziwny rankoiemstwa za- 
sziwal w *sczasz, ne dadza dawnosczy vynidz 
1420 AKPr VIIIa 150; Pan Pełka wydzersal daw
noscz o Medzigorzicze do łanowa poswu 1421 
AKPr VIII a 155; Iacusch oth pyaczy y oth 
szeczy lath ne ranczil Andrzeowy dwstha grzi
wen wyana i poszagu a nigedna dawnosczą 
myal odbywacz 1425 AKPr VIII a 165; Ne dadzo 
dawnosczy wynidz, posual ksandz custossa 
o przekopo y o kopanye przekopi 1428 AKPr 
VIII a 172; Jacom yą ne przeyal na ssza szem- 
szkego vrządv y dawnosczczam go ny mai 
odbycz 1433 ZapWarsz nr 486; Exaudiens pro- 
posicionem Godowsky opposuit se diurnitate 
al. dawnoscza et nos domini dedimus ad futu- 
ros terminos ad requirendum, si diurnitate eva- 
dere habet 1444 AGZ XII 127; Opposuit se 
diurnitate al. dawnyoscza et dedimus ad fu- 
turos terminos ad requirendum alios dominos 
de diurnitate ib. 128; lako prawe pany wczasch 
zaswala, dawnosczy ne davagiancz vinidz 1444 
StPPP II nr 3195; Item Georgium Mathiaszo-

uicz pro eadem fideiussoria caucione non de
bent evadere prescripcione al. dawnosczą 1445 
AGZ XI 253; Czirpyącz sząszyada ploth czinycz 
przes dwye lyecze sz wyni na ianey dzedzynye 
bandącz, a nye pozowąncz kv prawu, dawnoscz 
gemv dwv lyathv zawadzy (praescriptio eidem 
duorum annorum obest) Sul 12; Dzeczi nye 
mayączee lyath przeczywko szobye krzywdząn- 
cym zalowacz mogą, gdi k lyathoom przydą, 
a oblozzenye daawnosczi gym obrzeczono nye 
może bicz (exceptio praescriptionis eis opponi 
non poterit) Sul 14; Wdowam a mąszatkaam 
dawnoscz pospolytha (praescriptio communis) 
trzech lyaath nye wadzi, alye wlostnich daw
nosczi pozzywacz mayą (sed suis praescriptio ni- 
bus utantur), iako nyzey stoy popyssano Sul 18; 
O dawnosczyach. Gdisz dawnoscz prze gnvsz- 
stwo alybo leenywstwo panoow yest vstawyono 
(quum praescriptio propter segnitiem et pi- 
gritiam dominorum sit instituta), skazaliśmy 
a vstawily, ysz gdi ktho... mnyma... ymyecz 
nyekthore prawo kv nyekthorey dzedzynye, 
acz przes trzy lyatha y przes trzy myeszącze... 
sczirzpi dzirzewczą dzirzecz dzedzyną spokoy- 
nye..., ode wszego prawa y przedanya they tho 
dzedzini osządzami gy bicz odpadłego Sul 35; 
Luciya... pothem nye może czynycz any ma 
o kthorekole gymyenye ostateczne, zawadzayącz 
gey trzech lath y trzech myeszączi mylczenym 
y dawnosczą (non poterit... agere... obstante 
sibi trium annorum et trium mensium tacitur- 
nitate et praescriptione) Sul 37; Vstawyamy, 
aby gdi kto o slodzeystwo alybo o lothrowsthwo 
w sządze bandze obwynyon, gęstły s nym w ge- 
ney wszy abo ozadze..., thedy obrzeczenye 
lethney dawnosczy pochodzy, tho gest ma mocz 
a myeszscze przeczywko powodowy zalvyą- 
czemv o slodzeysthwo (tunc obiectus annualis 
praescriptionis procedit et habet locum contra 
agentem de furto). Paknyąly powod a sząpyerzs 
szą oth szebye daleko roszdny, tedy nye gynsza 
dawnoscz obrzeczona powoda zalvyączego o slo
dzeysthwo othpądza, nysz tylko trzechlethna 
(non alia praescriptio exceptionis agentem pro 
furto repellit, nisi tantum triennalis) Sul 53; 
Vstawyamy, aby... prze krzechkoscz przyro- 
dzenya wdowam szescz lath w dawnoscz dany 
bączcze (viduis vero sex anni propter fragilita- 
tem sexus in praescriptione opponantur) Sul 54; 
Dług nye zapyssani dawnosczyąn dzyessyan- 
czy lyath bandzye prozen Sul 110; Gdi nye- 
ktori zyemyanin... o swoy dług lystow albo 
zapyssow nye mayancz... zalowacz... chczyalbi, 
tegdi w dzyessyanczy lyath ot dnya pozicze- 
nya... zalowaacz ma myecz mocz... Gdi taky
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40 DAWNOŚĆ DAWNY

lysti... myalbi..., tegdi o przerzeczoney daw- 
nosczy nye ma bycz... domnymanyee (tunc de 
ipsa praescriptione minime praesumat), gdi rze
czona dawnoscz nyyedna yest mocząn nynyey- 
schego vstawyenya i próżna ib. Thedy rzekła 
młodsza szyosztra: Gdysz my obyedwe row- 
nye rodzone..., a myedzy szyosztramy nye daw- 
noszczy rokv y dnya o oyczyszną any o ma- 
czyerzyszną Ort Mac 52; A thy dawnosczy mayą 
bycz trzymany, gdy ziemya gest w pokoyv... 
Ale yączecz szadney dawnosczy nye ma myecz 
(praemissae praescriptiones tempore pacis et 
concordiae vendicent sibi locum... Captivis 
per Thartaros nullam volumus currere praescrip- 
tionem) Dział 25; <I)an szalował na Pyotra, 
ysz na gego dzedzynye przyszedwszy gest ploth 
wyłamał y wszystky vszythky pobrał. 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 łanowo, przysądzy- 
lysmy Pyotrowy odydz dawnosczą dw łyath 
o taką rzecz (nos... declaramus... Fran
cisco duorum annorum obstare praescriptio- 
nem) ib.; <F)ranczek przedal łanowy dze- 
dziną... Potem łan ... dzerszal s spokogem dze- 
dziną za cztyrzi lyata, potem na konyczv czwar
tego lyata łan kładł ostatek pyenyądzy... Tedy 
Franczek, gdysz mv syą tako długo zaplata 
nye sstala konyeczna, chczal targ wzrzvczycz. 
T edy my... przysądzyly smy F ranczko wy
wieczne mylczenye dla dawnosczy, a łanowy 
dzedziną trzymacz pyenyądzy doplaczywszy (nos 
declaramus... propter ąuietatem et pacificam 
possessionem habitam per tres annos et tres men- 
ses, praedictam yenditionem perpetuam habere 
firmitatem non obstante tanti temporis tacitur- 
nitate et praescriptione) ib. 26; <F>alco pozwał 
Indrzycha o dzedzyną, ale łndrzych zawyodl 
syą dawnosczą, czegosz to podług prawa do
konał (Henricus autem opposita longi temporis 
praescriptione ipsam praescriptionem, ut debuit, 
probavit). Tedy sądzą Falcowy przysądzyl daw
noscz przyiącz, a o dzedziną wieczne mylcze
nye myecz ib. 29; Vstawyamy, aby gdy bracza... 
rozdzelayą syą, a w tern dzale bądą myeszkacz 
przez trzy lyata y trzy myesyącze w mylczenyy, 
a przed sadem tego nye wzryszaly, wygąwszy 
doskonała przyczyna, dla ktorey by dawnoscz 
bycz nye mogła (causa..., propter quam sibi 
non obviet praescriptio), tedy tako zamyeszka, 
przerzeczoną dawnosczą (per praescriptionem 
obiectam) ma mylczecz ib. 45; O dawnosczy 
łotrowskyey y zlodzeyskyey ib.; Przeto aby 
kaszdy o swey rzeczy abo dzedziny doskonałe

mógł czynycz, krothcosczy nye mayącz w daw
nosczy, ystawyamy, aby kaszdy mąsz myal 
dawnoscz za trzy lyata,... wdowa ma myecz \j 
dawnoscz za szescz lath,... maszathky... daw
noscz mayą myecz za dzessyącz lath (ut viris y 
et masculis praescriptio triennalis tantum cur- 
rat, viduis vero sex anni... in praescriptione 
opponantur, mulieri autem... decem anni cur- 
rant in praescriptione) ib. 46; Aczby kto 
chczal o maszoboystwo kogo gabacz..., tedy \l 
to ma czinycz do trzech lath... Aczlyby po 
trzech lyeczech chczal czynycz, tedi dawnoscz 
tho odtrączy (obstabit praescriptio) ib. 47; 
Dawnosczyą diuturnitate 1431—68 Zab 525; 
Żadną dawnosczą ib.; Actor respondit, cum 
ipse Roza se prescriptionem rapuit al. gdy sya 
chwiczyl dawnosczy: Paratus sum docere et 
approbare prout ius decreverit..., quia nullam 
prescripcionem neglexi 1475 AGZ XVIII 101; 
Ianusius debet facere iuramentum..., quia ci- 
tavit in tempore et hora, et non ammisit prescrip
tionem terrestrem al. dawnosczy 1479 AGZ 
XVIII 180; Margaretha... vydzyerszala prescrip
cionem terrestrem... Dapifer pro eo ta<cuit> al. 
przemylczal dawnoscz 1490 AGZ XV 540; Pro- 
curator dixit:... Byeleczky non cittavit nos tam- 
quam successores post mortem patris nostri 
infra unum annum et sex ebdomadas, sed tar- 
davit al. przemyeskal iniuriam tempore al. 
dawnoscz krzywdzye, ideo volo evadere 1498 
AGZ XV 562; ~  dawność ziemska: Czso szedzi 
Micolay w Scarzine szedliskem, to szedzi mimo 
dawnoscz szemsko 1407 HubeZb 86; Czso pani 
Zowka żałowała o then skoth na pano Dzarsko, 
tho gesth iusz wissla zemska dawnoscz 1417 
MacPam II 343; Promittimus eciam non eua- 
dere diuturnitate terrestri al. nye odbiwacz 
szyemsko dawnoszczio 1437 StPPP II nr 2700; 
Personis nostris proprijs coram judicio obmit- 
timus ipsam diuturnitatem terrestrem al. daw- 
noszcz szyemsko ib.; Muszylo obligatus tueri 
a rege..., hoc ad usque tempus, ad quod sibi 
literam non expediret adhesitivam, nulla dila- 
cione al. dawnosczą terrestri evadendo 1451 
AGZ XII 210.
l Dawny fo r m y : n. sg. m. dawny MPKJ V 
58; / .  dawna Rozm 44; ~  g. sg. m. dawnego 
Sul 4. 37. 60, OrtKal 188, Rozm 796. 797; 
neutr. dawna XV med. R XXV 158. 160, cf.
Z dawna; dawnego BZ Lev 26, 10, Ort Br VI 
359, OrtMac 59; ~  n. a. ac.pl. dawne 1466 
R XXII 13; ~ g .p l .  m. dawnych Dział 6, 1471 
MPKJ V 43, XV R XXV 226; / .  dawnych 
Pul 78,8; neutr. dawnych XV ex. MacDod 138;
~  ac. pi. m. dawne BZ Deut 32,7, Pul Deut 8.
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Comparat. g. pi. m. dawniejszych Sul 24.
Z n a czen ia : 1. ' istniejący w odległej prze

szłości, antiąuus, priscus, yetus : Wstawyami, abi 
podług czasszow dawnyeyszich (secundum tem- 
pora antiąuiora) woyewoda krakowski w ya- 
nem, a sandomirski woyewoda thesz w yaneem 
sandzy doszycz ymyely Sul 24; Ex antiąuis 
s dawna starzecztwa (leg. z dawna starzectwa,
a. z dawna, z starzectwa) ego iam concepta e- 
ram (Prov 8, 23) XV med. R XXV 158, sim. 160; 
Rospamyotay syo na dawne dny (memento 
dierum antiąuorum) BZ Deut 32,7; Nye pa- 
myętay zloszczy naszych dawnych (ne memine- 
ris iniąuitatum nostrarum antiąuarum, FI: 
starych) Pul 78,8; Pamyętay dny dawne (me
mento dierum antiąuorum Deut 32, 7)..., spy- 
tay oycza twego, a zyawy tobye starszych 
twoych, a powyedzo tobie Pul Deut 8; ~  du- 
bium: dawny składacz 'historyk, rerum gestarum 
scriptoF: Dawnych składaczów *historiacorum 
1471 MPKJ V 43.

2. ' istniejący od odległej przeszłości, stary, 
antiąuus, priscus, yetus': Kthorikole kmecz orze 
czalim plugem..., powynyen dacz czthirzi kythi 
konopi gothovich podług obiczayv zemye daw
nego (iuxta consuetudinem terrae antiąuam) 
Sul 4; Alye wogewoda tego tho begayączego cho- 
wacz może przes szescz nyedzel sz obyczayy 
dawnego (palatinus vero ipsum profugum ser- 
vare poterit per sex septimanas ex consuetudine 
antiąua) Sul 60; Bodzecze gescz dawnego scho- 
wanya (comedetis yetustissima yeterum), a stare 
gyne, gdisz nowe przidze, virzvczicze BZ Lev 
26,10; Jakokoly stary obyczay dawnego prawa 
bandze odmyenyon w lepsy obyczay, tako wszdy 
ma szye szostacz, czo szandzono starym oby- 
czągem Ort Br VI 359, sim. OrtMac 59; Od 
dawnych czasów (iuxta temporum antiąuitatem) 
w ziemyach królestwa naszego czastokrocz w są- 
dzech nye podług zgody, ale podlvg swych glow 
smysly a starych lath rozymow rzeczy... sądzą 
Dział 6; Iaco słucha na kosdy rok a. iako 
obyczay dawny odlugych {leg. od długich) cza
sów ut expetunt tempora (susceperunt Judaei 
super se..., ut nulli liceat duos hos dies absąue 
solemnitate transigere, quos scriptura testatur 
et certa expetunt tempora, annis sibi iugiter 
succedentibus Esth 9, 27) MPKJ V 58; (Cornua) 
longa dawne 1466 R XXII 13; Then thwoy 
gnyew wschiczko sthworzenye od dawnych 
lath y gyesczye nynye poznąlo XV ex. Mac- 
Dod 138; Yest ten, ktoregosz k mey tvarzy 
podobnem yczynyl, zastarzal szye v grzesche, 
tegozem stworzył kv syyatosczy, tego czma 
davna zaczmyla Rozm 44; ~  dawnego czasu
Słownik staropolski II

*przez długi czas, diu : Dawnego czassv po 
malzenystwye prziyąthem przes czthirzi latha 
nygdi nye bil ypomyenon o rzeczi (longo tem- 
pore post contractum matrimonium per quat- 
tuor annos nunąuam fuit ammonitus... pro 
rebus) Sul 37; ~  z dawnego czasu, z dawnych 
czasów *od dawna, od długiego czasu, diu : Pa- 
nye... od oycow szwyąthich z dawnych cza- 
szow pożądany XV ex. R XXV 226; Kroi 
Herod z dawnego czasu pożądał miłościwie 
widzieć personę miłego Jesucrista Rozm 796; 
Herod... z dawnego czasu żądał ji (se. Jesu
crista) widzieć (erat enim cupiens ex multo 
tempore yidere eum Luc 23, 8) Rozm 797; 
~  stary dawny 'starodawny, yetustissimus, pris
c u s Starego {leg. z starego ?), dawnego oby
czay <a> naschy woythowye albo szandze wy- 
byerayą przyszyasnyky ku lawyczy na pra- 
wye szyedzyecz Ort Kał 188; Starego dawnego 
obyczaią w naszem myesczye radczcze roczne 
wybyeraly przyszasznyky OrtBrRp 38,4, sim. 
OrtMac 43

Dąb fo rm y: n. sg. dąb ca 1400 LPom 74, 
(1401) 1460—7 KodWP V 22, 1408 LPom 74, 
etc.; ~ g .  sg. dęba (1366) XV MMAe X 
202, 1432 ZapWarsz nr 394, 1455 TymSąd 12, 
BZ Gen 35, 8, 1471 M PK JY  105, MPKJ V 94; 
dębu (1359) 1507 MMAe X 134, 1412 KsMaz I 
nr 1788, Dział 58, 1468 ZapWarsz nr 3098; 
-  ac. sg. dąb 1399 TPaw IV nr 540, 1411 Ks
Maz I nr 1681, 1426 ZapWarsz nr 162, etc.; 
~  i. sg. dębem BZ Gen 35, 8. I Par 10, 12, 
M PK JY  110; — g. du. dębu 1403 Piek VI 118; 
~  n. pł. dęby 1477 CracArt nr 664; ~  g. pł. 
dębów 1398 Leksz II nr 2130, 1423 Przyb 16, 
1425 AKPr VIII a 166, 1442 StPPP II nr 3080, 
Sul 48; ~  ac. pł. dęby Sul 48. 59, Dział 58; 
~  /. pł. (w) dębiech 1399 Leksz II nr 2416, 
Sul 59.

Znaczenia: bot. 1. 'Quercus Robur L . ' : Pro 
taberna, que vlg. u dambu nominatur (1359) 
1507 MMAe X 134; Campos seu agros..., pri- 
mus, qui vlg. w starego brody, secundus, qui 
vlg. v dambha (1366) XV e*. MMAe X 202; 
Wocech astitit terminum... pro sex et sexa- 
ginta et centum roboribus vlg. dambow 1398 
Leksz II nr 2130; Michał ne poschodzil {leg. 
poszkodził) w kyszech {leg. cisiech) ani w don- 
bech Jacuszowy 1399 Leksz II nr 2416; Jo
hannes... szakarbowal ten dob 1399 TPaw IV 
nr 540; Damp campesta ca 1400 LPom 74; 
Vsque ad limites wyszoky damb (1401) 1460—7 
KodWP V 22; Golaneczski czondzal Potrą sol- 
tissa... o wiranbene dwu dambu 1403 Piek VI 
118; Damp campesta 1408 LPom 74; lako mne
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Szczepan porambil d0b i pobrał gi na woz 1411 
KsMaz I nr 1681; Moy syn ne porobyl Iascowa 
dobu ani go pobrał samowthor sylo 1412 
KsMaz I nr 1788; A ąuerco vlg. rosachati damb 
1417 KodPol III 376; Jandrzey nye porobił 
dwadzescza dobow szolodnych 1423 Przyb 16; 
Helwigus... ne kaszal vrambicz trzech dambow 
w lesze 1425 AKPr VIIIa 166; Jako u mne 
Vrban pobrał damb cupyony y zaplaczoni 1426 
ZapWarsz nr 162; Marczin s l(Ja^usszowa 
damba nye sczosszal sznamenya 1432 Zap
Warsz nr 394; Czy *ludzey... nye wirąbali... 
trzidzesczy roczaynich {leg. rodzajnych) dam
bow 1442 StPPP II nr 3080; O damb poram- 
byony. Porambyw damb czvcz {leg. cudz), wyną 
gemv oszm grosszow zaplaczy (incidens quer- 
cum alienam, poenam illi sex marcas solvat) 
Sul 16; O damb porambyony. Nyektorzy... 
wchodzą w łaszy abo w gaye cvdze przes voley 
pana gych, a dąby vyrąbvyą lepsze (ąuercus 
excidunt meliores)... Vstawyami, ysz gdiby ktho 
dąp porąbyl (si quis inciderit quercum)..., gysz 
szą godzy na osz alybo s mnyeyszych dąbow 
(aut de minoribus quercubus)... wosz napelny, 
vyną... themv zaplaczycz, w czygem gymyenyy 
vicząl byl Sul 48, sim. Dział 38; A tesz chczemy 
dzirzano bycz o dąmbyech lesznych albo w le- 
szech wodnych, tho yest... przy kthorychkole 
wodach czekączych vroslych..., alye o dąbyech 
dąbrownych za kasdego sz nych, porąbyącz gy, 
pyąncz skoth zaplaczy (volumus esse tenendum 
de quercubus silvarum seu in silvis aquaticis, 
videlicet... circa alias aquas decurrentes, de 
quercubus vero mericarum, quae merica vlg. 
dicitur dąbrowa, duos scotos quilibet ipsam 
incidens persolvat) Sul 59; O ktori damb Pyotr 
na mya zalowal, bych y {leg. ji) ya pobrał, 
temu pobranu rok mynal 1450 ZapWarsz 
nr 602; O które snamyenya damba przeczo- 
ssany Micolai na Sczepana szalował, thego mv 
hon nye przeczossal 1455 TymSąd 72; Vmarla... 
pyestunka Rebeczyna y pogrzebyona w Betel 
pod dobem (et sepulta est... subter quercum) 
y sdzano temv myeszczczu: Plącz doba (voca- 
tumque est nomen loci illius: Quercus fletus) 
BZ  Gen 35, 8; Pochowały koscy gich pod dobem 
(sepelierunt ossa eorum subter quercum), gen 
bil w Iabes BZ I Par 10, 12; O wyrąbienyv 
dąbv. <A>cz kto w czudzem gayv geden abo 
dwa dąby wyrąby kradmye (si quis vero... fur- 
tive unum vel duos quercus inciderit), za kasz- 
dy dąb (pro qualibet quercu) ósmy skoth..., 
a gdyby małe abo zapustne porąbyl, tedy cztyrzy 
skoczcze pokvpy. Ale za dąb dabrowny (de 
quercubus vero mericarum) dwa skoczcza '

Dział 58, sim. Sul 59; Jako ya Mikolagewi nye 
wirambyl gayv any dambv sąmowt<o>r syla 
gwalthem 1468 ZapWarsz nr 3098; Dob arbor 
querci 1472 Rost nr 224; Circa quercus dąmbi 
1477 CracArt nr 664; Doob Park 408.

2. o drzewach egzotycznych: a. czerwony dąb 
(Quercus rubra L Czyrwonego dąmbą ilicem 
(succidit cedros, tulit ilicem et quercum, quae 
steterat inter ligna saltus Is 44, 14) MPKJ V 94; 
^  b. dąb zamorski ?drzewo hebanowe, Dio- 
spyros Ebenum Kon.’: Damba zamorskyego ebe- 
nos (filii Dedan, negotiatores tui... dentes ebur- 
neos et ebeninos commutaverunt in pretio tuo 
Ezech 27,15) 1471 MPKJ V 105; — c. za
pewne o drzewie mastyksowym: Podt tarnką a. 
dambem {war. kal.: pot tarną a. kalyną) sub 
cino (dic, sub qua arbore videris eos col- 
loquentes sibi. Quiait: sub schino Dan 13,54) 
MPKJ V 110.

Dąbrowa fo rm y: n. sg. dąbrowa 1220 Cod- 
Sil VII 128, 1259 KodWP I 333, 1303 PPom 
545, etc. etc.; ~  g. sg. dąbrowy Sul 59, J474 
ZapWarsz nr 1382, 1475 AGZ XIX 535, 1495 
ZapWarsz nr 1766; ~  ac. sg. dąbrowę 1399 
HubeZb 75, 1424 Zab 538, 1448 AGZ XIII 
272, Sul 20. 59; ~  i. sg. dąbrową Sul 60;
~  /. sg. (w) dąbrowie 1407 KsMaz I nr 1032, 
1481 ZapWarsz nr 1514. 1516. 1517; — n. pl. 
dąbrowy 1261 CodSil II 6; ~  g. pl. dąbrów 
1440 AGZ XIII 91, 1473 AGZ XIX 17; -  i. pl. 
dąbrowami 1460 PF V 38; dąbrowy (1391) 
1537 KodPol I 260; ~  l. pl. (w) dąbrowach 
1453 AGZ II 137, Dział 37.

Znaczenie: 'niezagospodarowany las liściasty 
lub zarośla z przewagą dębów, ąuercetum, silva 
arborum frondentium imprimis ąuercubus abun- 
dans: Dambrova 1220 CodSil VII 128; Et 
hoc actum est... v Socolnic na dubroue (1232) 
MMAe IX 47; Contulimus... in predicta 
*dambroa villas locare Teuthonicas 1259 
KodWP I 333; Silue inculte vel dambroui 1261 
CodSil II 6; Quercetum, in Polonico *dambrow 
ca 1270 KsHenr 21 v; In fundis, agris, pratis, 
querceto vel *dembroua seu yirgultis 1272 
MMAe I 94; Mericam al. dambrowa... donat 
(1275) XVI p. pr. Matr IV 3 nr 46; De incultis 
vero, utpote de rubetis et dambrowa, duodecim 
annis teneatur (1288) 1544 KodPol III 154; 
De dambroua {war.: dombroua) sex et de silva 
densa decem annis habeant plenariam liberta- 
tem de decima non solvenda 1303 PPom 545; 
Dambrova que est inter pontem et silvam 1309 
CodSil I 21; De rubeto et dambrova 1311 
KodWP II 285; Terminum ad terminos habent 
pro dabroua et locacione taberne 1381 StPPP
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VIII nr 938; Cum langii, przelaskj, dambrowj 
(1391) 1537 KodPol I 260; Sedecim annis te- 
nuerunt in pace antę citacionem... pro dam- 
browa 1397 StPPP VIII nr 6009; Signa ponen- 
tes in longa dambrowa ąuercea 1398 StPPP 
VIII nr 7736; Gardzina roczil Chebdze trzidze- 
sczi grziwen za dobro wo 1399 HubeZb 75; Pro 
media mensura al. polumerze, circa liram, que 
in dambrowa protenditur ad finem merice 1404 
StPPP II nr 1057; Iacom ya ne robił na Po- 
trowe dobrowe chrosta 1407 KsMaz I nr 1032; 
Recognovit se obligasse mericam vlg. dam
browa 1417 TPaw IV nr 2899; Swanthoslaw 
Zelazni pozwał o dambrowu 1424 Zab 538; 
Fratri seniori cessit... medietas maricarum al. 
dambrow 1440 AGZ XIII 91; De ąuercubus 
vero mericarum vlg. dąbrową duos scotos qui- 
libet ipsam incidens persolvat 1444 AKPr IV 
215; Mericam al. dąmbrową 1448 AGZ XIII 
272; Łasz alybo dąmbrową mayącz opodalną 
(silvam vel mericam habens a se distantem), 
swyny do nyey pandzicz nye mozze, yano drogą 
Sul 20; Vstawyamy, ysz kędy ktho mayącz 
łasz alybo dąbrową oth szebye dalyeką (ha
bens silvam vel mericam a se distantem), wye- 
prze swoye... pądzicz bądze chczal do thego 
tho lassa alybo dąbrowy, aby tego nye mogl 
vczynycz, geno tylko drogą wyodączą do łasza 
alybo do dąmbrowy (ad silvam seu mericam) 
Sul 59; A tosz mowymy..., gyszby szvim swy- 
nyam... za mytho nayąl laszr.. zolądzem 
oblwythvyączy, gdze gymyenye czvdze... gest 
poszrzodne myedzy laszem nayąthym alybo 
dąbrową (inter silvam huiusmodi vel mericam) 
Sul 60; Merica est parva arbor infructuosa et 
id est quedam silva vlg. dąbrowa 1450 Rp- 
KapKr; Homines, qui debent locari in mericis 
vlg. na dambrowach 1453 AGZ II 137; Da- 
browamy mericis 1460 PF V 38; Nygednego 
drapyesstwa... mayą czynycz... any... w dąbro
wach, any w gayoch (in silvis, gaiis aut rubetis) 
kv bvdowanyv Dział 37; Jakom ja przy thym 
byl, hesz Jan Jacubovy vydzelyl cwarthv czescz 
czesczy Czeslavovey w polu j w dvbrovye 1461 
ZapWarsz nr 1114; Partem silvarum et prato- 
rum, mericarum al. dąbrów et rubetorum 1473 
AGZ XIX 17; Jakom ja ...  gwalthem *ney 
yycopal dąmbrowy Jadamoyy... anim *jeyh 
proszem poszyal, kthorim pooranim odeszły 
mv yzythky 1474 ZapWarsz nr 1382; Aquita- 
vimus per campum scopulos sippando usque 
ad quercinas do dąmbrowy 1475 AGZ XIX 535; 
Quia tu sibi mericam al. dąbrowa ad Strzel- 
czycze pertinentem fructiferam al. rodzayna 
mandasti cremare 1479 AGZ XVIII 191; Wa-

wrzynyecz Mykolaya szbyl w gymyenyy yego 
w dambrowye 1481 ZapWarsz nr 1514, sim. 
ib. nr 1516. 1517; Jakom ya samopyanth nye 
yykopal dąmbrowy yego... anym yey zaorał 
pluzyczamy, anym posyal zythem 1495 Zap
Warsz nr 1766; Iga est idem quod merica 
davbrową (leg. dąbrowa) ca 1500 Er z 12; 
Dabrovą merica ib.; ~  Dąbrową mirta ca 1500 
Er z 12.

Dąbrowny dąb dąbrowny 'dąb rosnący w dą
browie (a więc pośledniej wartości), ąuercus in 
ąuerceto crescens (minorisprerii)': A tesz chczemy 
dzirzano bycz o dąmbyech lesznych albo w le- 
szech wodnych, tho yest... przy kthorychkole 
wodach czekączych yroslych..., alye o dąbyech 
dąbrownych za kasdego sz nych porąbyącz gy 
pyąncz skoth zaplaczy (yolumus esse tenen- 
dum..., de quercubus vero mericarum, quae 
merica ylg. dicitur dąbrowa, duos scotos quili- 
bet ipsam incidens persolvat) Sul 59; <A>czkto 
w czudzem gayv geden abo dwa dąby wyrąby 
kradmye, za kaszdy dąb ósmy skoth..., a gdyby 
małe abo zapustne porąbyl, tedy cztyrzy skocz- 
cze pokvpy. Ale za dąb dąbrowny dwa skoczcza 
(de quercubus vero mericarum... duos scotos) 
Dział 58.

Dąbrówka 1. 'zarośla dębowe, virgulta quer- 
cea : A merica dicta dambrowka 1428 Monlur
V 93; Usque ad mericam do dambrowky ib.

2. bot. 'pięciornik, Potentilla Tormentilla
Schrld: Dombrowka tormentilla 1472 Rost
nr 572; Dobrowka tormentilla 1486 Rost nr 6353.

Dąć fo rm y: praes. ind. 2. sg. dmiesz MPKJ
V 25; 3. sg. dmie 1444 R XXIII 302, 1471 
MPKJ V 25, EwZam 305; ~  part. praes. act. V
n. p l . f  dmące BZ  Jos 3,16; ~  praet. 3. sg. m. 
dął Pul Moys 11; ~  part. praet. pass. g. sg. 
neutr. dętego BZ Ex 37,22; ac. sg. neutr. dęte 
BZ Deut 27,15, 1471 MPKJ V 29; g. p l  m. 
dętych BZ  Ex 34,17; ac. pl. m. dęte BZ IV 
Reg 17,16.

Znaczenia: 1. 'wiać, wionąć, flarę*: Dmye 
yentilatur 1444 R XXIII 302; Doi (FI: tchnol, 
BZ: wyal) duch twoy (flavit spiritus tuus Ex 
15,10) Pul Moys 11; Dvch, *gdye chcze, dmye 
(spiritus, ubi vult, spirat Jo 3, 8) EwZam 305.

2. 'wzdymać się, tumescere': Stały wody,
ssedwszy syo na gednem myesczv ial^o góra 
wzgoro syo dmocze (steterunt aquae descen- 
dentes in loco uno et ad instar montis intu- 
mescentes) BZ Jos 3, 16.

3. dubium 'wynosić się nad kogoś, aemulari :
Dmye schią emulatur (war. lub.: emularis
dmesch, at ille: Quid, inquit, aemularis pro 
me? Num 11,29) 1471 MPKJ V 25.
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4. dęty fodlany z metalu i w środku próżny, 
ex aere conflatus, cavus5: Bogow dotich (deos 
conflatiles) nye czyn sobye BZ  Ex 34, 17; 
Kroszcze y czewy..., wszitko z złota klepane
go dotego (ex auro purissimo) BZ Ex 37, 22; 
Przekloti czlowyek, ktori vczini ricze (leg. rycie) 
dote (maledictus homo, qui facit sculptile et 
conflatile) BZ Deut 27,15; Czinyly sóbye dote 
bogy, to gest dwa cyelcza (conflatiles duos vitu- 
los) BZ IV Reg 17,16; Danthe ductile (facies... 
candelabrum ductile de auro mundissimo Ex 
25,31) 1471 MPKJ V 18; Danthy conflatile 
(fecerunt... sibi vitulum conflatilem Ex 32, 8) 
ib. 19; Danthe ductiles (fac tibi duas tubas ar- 
genteas ductiles Num 10,2) ib. 25; Czielą dąn- 
the conflatile (vidissemque vos peccasse do
mino deo vestro et fecisse vobis vitulum con
flatilem Deut 9,16) ib. 29.

Cf. Nadąć, Odąć się, Podąć, Poddąć, Rozdąć, 
Wdąć, Wzdąć, Zadąć, Zdąć, Nadymać, 
Wdymać V

Dąsno 'dziąsło, gingiva : Dąsna fauces XV 
p. pr. R XVI 349; Dzyagną, daszna gingina, 
id est dentina ca 1500 Er z 12. ~  Cf. Dziąsło.

Dążyć cji Nadążyć
Dbać, Tba€ fo rm y: praes. ind. 1. sg. dbam De 

mor te w. 323, 326; 2. sg. dbasz 1444 PF V 37, 
XV p. post. R XXV 201, XV e*. MacDod 138, 
XV <?*. PF III 179, Rozm  550; 3. sg. dba 
Gn 172 b, Gn gl. 166 a, 1414 R XXIV 52, 
XV p. pr. R XXII 343, 1456 R XXXIII 181, 
De morte w. 459, Rozm 565. 770. 806; 2. pl. 
dbacie 1471 ZapWarsz nr 3012, Rozm 136;
3. pl. dbają FI 134,18, FI i Pul 113,16. 124,1, 
Slota w. 63, Sul 97, XV med. R XXII 236, 
XV med. SKJ V 264, SkargaPłoc w. 16, Skarga- 
Wroc w. 20, XV ex. MacDod 138; ~  imper.
1. pl. dbajmy Słota w. 88; ~  part. praes. act. 
adv. dbaję 1425 KsMaz II nr 1335; dbając Sul 
79. 96, 1475 R XXV 128, XV p. post. R XXV 
179, Rozm 456. 619. 658. 776; adi. n. sg. m. 
dbający Dział 45, SkargaWroc w. 5; n. pl. m. 
dbający Sul 53; d. pl. m. dbającym XV in. 
R  XXIV 61; — inf. dbać FI i Pul 117,9, Slota 
w. 68, XV med. R XXII 236, BZ Jud 11, 28, 
De morte w. 496, XV p. post. Zab 515; ~  fut. 
3. sg. będzie dbać Sul 36, 1471 MPKJ V 75; 
dbać będzie Sul 25; 2. pl. będziecie dbać BZ 
Lev 19,26; 3. pl. będą dbać Rozm 28; ~  
praet. 1. sg. m. dbałem BZ Neh 5,18; 3. sg. m. 
dbał 1471 MPKJ V 111, Rozm 92. 258. 620. 
792; 3. pl. m. dbali BZ  Neh 9, 34, XV p. post. 
Zab 515, Rozm 655; ~  condit. 3. sg. m. -by 
dbał Sul 32; 3. pl. m. dbaliby Sul 23; by dbali 
XV med. R XXII 246; neutr. -by dbały Rozm
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131; ~  part. praet. pass. n. sg. f .  dbana 1471 
MPKJ V 68; neutr. dbano 1448 R XXIV 354; 
~  condit. pass. 3. sg. neutr. -by dbano Rozm 440.

Z n a czen ia : 1. 'troszczyć się, starać się o coś, 
zwracać na coś uwagę, mieć w cenie, curare, 
obseryare, respicere : a. czegoś'. Ne chcze do- 
brey mowy dbacz ny ge ('jej’) da drugemu słu
chacz Slota w. 68; Thy wszdi ne stoyo praw 
ani zapowedzy *dbayo, puszczil yesz drzewo 
nadal 1425 KsMaz II nr 1335; Sexus femineus 
fuit despectus vlg. wszgardzona et abjectus py- 
zano, ne dbano gych 1448 R XXIV 354; Gest 
gim zapowyedzano, aby dawacz lvdzem pye- 
nyądzy nye myely na listy a na zapiszy, ale 
tylko na zakłady, a wszakosz ony (sc. Żydzi) 
tego nye dbayącz, pyenyądzy... ńa zapyszy da
wacz nye przestawały (hoc ipsi minime adver- 
tentes, pecunias super... inscriptiones dare non 
cessabant) Sul 79; Pakly pan wsy..., tego na- 
schego vstawyenya nye dbayąncz (si... do- 
minus villae... huiusmodi nostrum statutum 
non advertens), tego tho sbyeszcząn odeymacz 
smyalbi..., tegdi... ten isti gwalthownyk ma bicz 
poszwan Sul 96; On vbogye duchem blogoslawy, 
gisch czczi ny gimyenya tego nye dbayą XV 
med. R XXII 236; A tegodla, bi dobrzi zlosczi 
gich nye wazili, ny dbały, mowy Xpus daley 
ib. 246; Nye bodzecze gvslicz any dbacz snów 
(nec observabitis somnia) BZ Lev 19,26; Nye 
chcyal dbacz kroi... slow Gepte, gen przes 
posli gemu wskazał (noluit... acquiescere rex... 
yerbis Jephte, quae per nuntios mandaverat) 
BZ  Jud 11,28; Dzywno gyesth nye thbacz 
okruthnosczy, czyrzpyancz tako czaszkye bo- 
lesczy De morte w. 496; Non obstante hoc nye 
dbayącz tego, quod deus scit omnia 1475 
R XXV 128; Szaleństwa nye dbayącz vesa- 
niam non advertentes XV p. post. R XXV 179; 
O ganyebna lubosczy, ysz nye dbasz nye- 
byeszkyey slothkosczy XV p. post. R XXV 
201; Wzgardzą malzenskye loże a naschey 
kazny nye bądą dbacz (thorum coniugalem 
spernentes non curabunt) Rozm 28; Kto yest 
ten tako moczny na nyebye, yze smyal prze- 
czyv naschym bogom tako smyelye swa rąka 
pogyącz, yze ye tako rozmyatal a ych moczy 
nycz nye dbał (quod eos sic prosternat eorum- 
que potentiam nil timendo spernat)? Rozm 92; 
A tako nasche dzyeczy zvodzysch, aby s tobą 
nye dbały dnyow svyąthych (dies festos..., 
nostros pueros... seducis, tecum ut transgre- 
diantur) Rozm 131; Tedy yeden Zyd... Iesusza 
ymye layacz ganyebnye slovy rzekącz, ize nye 
dbaczye rozkazanya Moyzeschovego (legis 
Moysi vos estis transgressores) Rozm 136;
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Tegodlya Zydovye vyeczey począly schukącz, 
aby mogły y vbycz, yze nye telko soboty nye 
dbał, alye yze sobye boga oycza myenyl a czy- 
nyl (quia non solum solvebat sabbatum, sed 
et patrem suum dicebat deum Jo 5, 18) Rozm 
258; Ten czlovyek navcza, yschby nascha służba 
albo szvyączenye kosczyelne było marne, yschby 
ye nye dbano (hic autem homo docet sacra nostra 
abolenda et vana) Rozm 440; Mistrzu, wiemy, 
iżeś prawdziwy a drugą ('drogą) bożą w praw
dzie nauczasz, nikogo nie dbając (et non est 
tibi cura de aliąuo Mat 22, 16) Rozm 456; 
Jen mnie nie miłuje, słów moich nie dba (qui 
non diligit me, sermones meos non servat Jo 
14,24) Rozm 565; Tych słów wszech nie dbając, 
Judasz..., przystąpiwszy ku miłemu Jesucri- 
stusowi obłapił ji i całował Rozm 619; Nie
wierny Judasz nie dbał miłości bożej Rozm 
620; Nikogo inego nie dbali ani na kogo inego 
patrzyli, jedno miłego Jesucrista Rozm 655; 
Święty Jan..., nie dbając sam siebie,... natych
miast sie zasie wrócił Rozm 658; A oni zawołali 
potem wszyscy:... Królem sie czyni, świętych 
dni nie dba Rozm 770, sim. 806; Piłat nie dba
jąc dwu żałob, bojąc sie o trzecią,... spytał 
jego: Ty jeś kroi żydowski? Rozm 776.

b. na kogoś, coś: Bocz panami stogy weszele... 
i oth nich wszytko dobrocz mami, gedno na to 
szamy dbaymy Slota w. 88; Wem, eze wele 
milich ymasch, a po grzechu na mya nicz nye 
dbasz 1444 PF V 37; Krolyowye naszi... nye 
pelnyly zakona twego any dbały na twa przi- 
kazanya (non attenderunt mandata tua) BZ  Neh 
9, 34; Na nye dbał curare (portabam eos in 
brachiis meis et nescierunt, quod curarem eos 
Os 11, 3) 1471 MPKJ VI I I ;  Braczya mya rzko- 
mo szalvyv, kv gymyenyy przymyerzayv, na mv 
dvsza nycz nye thbayv SkargaPloc w. 16, sim.

~SkargaWroc w. 20; Wyley (,sc. Chryste/ thwoy 
gnyew yusz ną Tatary,... kthorzy nu (pro na) 
thwą dobrocz nycz ne dbayą, chwali thwogyey 
nye sznayą XV ex. MacDod 138. •

c. o kogoś, coś: Ysczy napirszue vosz tho to 
modroscz ma, ysze gdis gy cho (leg. chcą) sza- 
bicz, tedicz vocz on svo glovo krige y szon<u)ge, 
a o czalocz on *nix ne dba Gn 172b; Nye bą- 
dzely dbacz alybo szamyeszkaly o thą ystą 
dzedzyną gabanya vczinycz (si... non curaverit 
vel neglexerit pro eadem hereditate quaestio- 
nem intentare),... szkazvgemi, ysz tha tho nye- 
wyasta od wszego prawa dzedzini they thesz 
szą sznacz a wyedzecz bicz odpadłą Sul 36; 
Iacz nye thbam o szathne szy<e>lye, a wszdy 
yusz lath przeszło vyelye, gdy pozyvam swego 
panszthwa, a nye thbam o szathne lekarszthwa

De mor te w. 323—6; Ysz nycz o mnye nye 
dbasz quod nulla mei tibi sit cura XV ex. PF 
III 179; Judaszu..., jako mało dbasz o twe zba
wienie! Rozm 550; Rzekli: Tegośmy naleźli 
odwracając lud nasz, zapowiedając dań cesa
rzowi dawać... Ale (sc. Piłat) o pirwy członek 
nic nie dbał, bo ji wiedział, iże nie był prze- 
wrotnik luda Rozm 792.

d. za coś: Mnodzy za to niczsz ne dbayo, 
ysz gym o czczy powedayo Slota w. 63.

e. z inf.: Paknąly nyyanego sz thego dwoyga 
dbalybi wczynycz (qui si neutrum facere cura- 
verint, Dział 10: gdyby tego nye chczal), thedi... 
gymyenye... skazalyszmi naszemv krolyewstv 
(leg. krolewstwu)... przylączicz Sul 23; Paknyą- 
ly iana strona..., acz... wthoore trzykrocz zawo- 
lanaa, nye dbacz bandze przistampycz (quodsi 
altera partium..., tribus vicibus evocata, non 
curaverit parere), thedi skazana bącz Sul 25; 
Paknyąliby samperzs nye dbał stacz na rokv (si 
autem reus parere in termino... non curaverit)..., 
skazvgemy, aby... byl skaznyon Sul 32; Nye- 
dbaly, smudny a w rostropnosczy rospyscaeny, 
domow szwogych... oprawyacz nye dbayączy 
(negligentes et in ratione dissoluti, domos pro- 
prias... reformare non curantes, Dział 45: 
ow rospusczony y tesz nye dbayączy) Sul 53; 
W zli obiczay ot nyektorich naschich pod- 
danczow wvyedzono yest, ze oni... thego istego 
długu placzicz nye dbayąn (ipsi... ipsum debi- 
tum solvere eis non advertunt) Sul 97; Sze 
kthorych pyenyadzi tylko my yplaczono dwa- 
nącze koop a *kolcza tych tho pyenyadzi mne 
placzicz nye chczecze any dbacze 1471 Zap- 
Warsz nr 3012.

f. ze zdaniem: Misi o pokorze,... a tacz 
(leg. ta-ć) na czwórą syą ykazuge: nye dbacz 
na ten swyat..., a syebye schamego ny zacz 
nye myecz any wazicz, a eze czyą nye dbayą 
any wazą, tego nye dbacz XV med. R XXII 
236; Sly mnych... nye dba, ysz go kygyem 
bygyv De morte w. 459; Thego nycz nye dbali, 
any chzą dbacz piak<i>, eszą (pro esze) szye 
sządza Pola<ki> XV p. post. Zab 515.

g. z elipsą dopełnienia: SI uszny e, Chryste,... 
w poganszką nasz rąka dawasch, dla grzechów 
naszych nycz nye dbasz, w sthaley wyerze nasz 
doszwyączasz XV ex. MacDod 138.

h. bez kontekstu: Ne dba contempnentes Gn 
gl. 166a; Any dbaya non aduertunt XV med. 
SKJ V 264; Nye dbana remissa (egestatem 
operata est manus remissa Prov 10,4) 1471 
MPKJ V 68; Nye bandzie dbacz subtrahet 
(non enim subtrahet personam cuiusquam deus 
Sap 6, 8) ib. 75.
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46 DBAĆ DEKA

1. wprowadzone do pseudoetymologii wyrazu 
swadźba: Swadzba quasi swacz dba, id est 
propria curat 1414 R XXIV 52, sim. XV 
p. pr. R XXII 343; Dicitur swaczba... quasi 
swa dba, quia unus alterius debet curam habere 
1456 R XXXIII 181.

2. nie dbający'niedbały, o nic się nie troszczący, 
neglegens, lem  : Primis desperatis [...], aliis 
ne dbaioczim suadet XV in. R XXIV 61; 
*Bylam s lmodoscy (pro mlodoscy) pvsthy, ne 
*dbeyacy, roskosvyacy SkargaWroc w. 5.

3. edomagać się, ąuaerere5: Gynich vyele rze- 
czi davalem, a nadto y zbosza w mem voge- 
voczstwye nye dbałem, bo barzo bil lyvd 
zvbozal (annonas ducatus mei non quaesivi, 
valde enim attenuatus erat populus) BZ  Neh 
5,18.

4. dbać w kogoś 'ufać, mieć nadzieję, sperare, 
confidere’ : Slawany (pro bałwany) poganow... 
dzal<a> rokv ludzkv. Vsta mago a ne molwycz 
bodo, oczy mago, a ne bodo wydzecz... Po
dobny bodo gym, gysz czyno to, y wszytczy, 
gyszr dbayo w ne (omnes, qui confidunt in eis) 
FI 113,16, sim. Pul, sim. FI 134,18; Do
brze gest dbacz albo nadzeyo myecz w gospo- 
dzynv, nysz dbacz we ksoszota (bonum est 
sperare in domino, quam sperare in principibus) 
FI 117, 9, sim. Pul; Gysz dbayo w gospodna, 
yako góra Syon (qui confidunt in domino, sicut 
mons Sion) FI 124,1, sim. Pul.

Dbanie 'staranie, troszczenie się, cum : Cura 
senatus lentissima dbanye rady lyenyve XV 
p. pr. R XVI 339.

Dca 'córka, filia ': Gymyo zoni Abramowy bilo 
*Sanay, a Nachorowi zoni gymyo bilo Melcha, 
*tzcza Aaronowa (Melcha, filia Aran) BZ Gen 
11, 29. ~  Bohemizm.

Dchnąć cf. Tchnąć
Debrz 'wąwóz, parów z zaroślami, valles, du

rne tum, \irgultum : Nicolaus... mediam partem 
hereditatis... cum gays et dbrzi... solus tenuit 
1389 StPPP VIII nr 5412; A quodam fossato 
seu valle vlg. debrz dieto... ad aliam partem... 
debet pertinere 1420 MMAe VIII 464; A dieto 
Igezorko eundo eadem dbrza (leg. dbrzą) us- 
que ad graniciam Marczincovska... inter gra- 
nicias Marczincowska et Sirczska... usque ad 
debrz 1427 AGZ V 53; Consules... partem 
aliam eiusdem gay..., incipiendo a dicta debrz 
et a czosni,... debent obtinere ib. ; Per dumetum 
vlg. debrz 1431 KodTyn 258; A stupulo (pro 
scopulo) allodiorum usque ad pratum et paulo 
post iuxta fontem stupuli sunt sipati usque ad 
debrz, per debrz usque ad piscinas,... usque 
ad quercum angularem ex opposito et supra

debrz, ibique stupulus est sipatus 1437 AGZ 
V 90; Petrus... octo arwos agrorum, de quibus 
arwis unum na plossyawe dbrzi, alium na ro- 
wnem lyessye..., alium na krzemenu... ven- 
didit 1438 StPPP II nr 2752; Una area... et 
duo gagy na oppadzech et debrz antę villam... 
Petro... cessit ib. nr 2753; Nicolaus... totam 
aream... cum omni jurę..., pascuis et agris al. 
jwtrzini cum gagyo dieto debrz... Johanni... obli- 
gauit 1461 StPPP II nr 3655; Niwą roley 
*nadebrczą (leg. nad debrzą) konczu myąschego 
1476 StPPP II nr 4175; Za *deprzą 1482 
StPPP IX nr 928. ~  Cf. Dziebrz.

Dech 'oddech, powiew, spiritus, flatus’: Fla- 
tus dech est velox XV in. R XXIV 70; Dech 
spiritus ib.; Dech flatus ca 1450 PF IV 574; 
Thchem flatu (deum, qui habet flatum tuum 
in manu sua..., non glorificasti Dan 5,23) 
1471 MPKJ V 109; Pąrą vel dech spiraculum, 
spiramen ca 1500 Er z 12.

Deczka *poduszka czy przykrycie na łóżko, 
culcita vel tegimentum cubiculare’: Deczka cul- 
citra parva 1481 CracArt nr 805.

Dedominy 'nabożeństwo ku czci Panny Ma
rii, officium de domina, i. e. in honorem virginis 
Mariae’: Psalm: Memento, domine Dauid, jako 
maczye w dedomynach M W  84b; Nunc dimit- 
tis, nynye opusczasz sługą twego, iako w dedo- 
minach M W  103 a.

1. Deka 1. 'poduszka czy przykrycie na łóżko,
culcita vel tegimentum cubiculare’: Dominus
Valtek... omnes res et omnia utensilia... resti- 
tuit: yidelicet culcitram, dictam deka, de pur
pura flauea, subducta alba tela... item alia cul- 
citra, dicta deka, de purpura brunatica 1464 
StPPP II nr 3752; Deka von dardumdey 1479 
RocznKrak XVI 50; Deka de kamcha 1483 
RocznKrak XVI 51; Parva deka puerilis viridis 
ib. 52; Deka pro puerorum baptismate varii 
coloris ex kamcha 1495 RocznKrak XVI 62; 
Deka viridis ex thawka (pro tafta) ib. 63; Deka 
leeti simplex ib.; Deka ex pilis ib.; In una ca
mera invente sunt 12 plumatice..., item tectura 
al. decka, item pulvinaria 1499 RocznKrak 
XVI 68.

2. 'pokrycie turniejowe na konia, tegimentum 
ornatius, ąuo eąuus ad proelia levia operituF: 
Deka falera 1437 Wisi nr 228, s. 89; Pro deka 
rubea, in qua Pyechno astiludebat 1500 Zsig- 
Bud 20.

3. dubium: 'okrycie czy sztylet, tegimentum 
velpugw\ Res et bona..., que erant in cista:... 
palium nigrum..., duo piccaria... item vlg. 
deka..., item cingulus argenteus, pera et deka 
argento reparate 1425 StPPP II nr 2036; Pro
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DEKA DESKA 47

precinctura et deca argenteis 1441 StPPP II 
nr 2916.

2. Deka 'puginał, sztylet, pugio, sica : Fi- 
xorium, cultellus seu trusile vlg. deka 1450 
RpKapKr; In citacione nominavit arma acuta 
et non specificavit neque exprimit, que: si gla- 
dius est. Et ipse stans dixit: frameola al. *deyką 
1482 ZapRpKol 2, 449 v; Deca spiculum, lan- 
cea XV ex. PF V 27; Deką sica ca 1500 Erz 
12; Decą spata ib. ~  Cf. też 1. Deka.

\ /  Del cf. Dyl
Delny delny łan 'łan posiadający przepisane 

rozmiary, agri pars magnitudine definita' : In 
ąuibus laneis... debent habere plenitudinem et 
perfectionem al. delne lany 1461 AGZ IV 174.

Denko *dno naczynia albo przykrywka, fun- 
dus vasis vel operculum' : Deenko Park 408.

Dennik bot. 'zawilec, Anemone sihestris L ż : 
Dennyk lilium montanum^ 1472 Rost nr 1689.

Denny cf. Bdła, Ziele, Żyła
(Deport) Daport 'odmiana jabłek, malorum 

pomorum species : Daporth pomum 1475
Rost nr 3016.

Deptać fo rm y: praes. ind. 2. sg. depcesz 
1415 StPPP II nr 1366; ~  part. praes. act. 
adi. ac. pl. m. depcące FI i Pul 56, 4; ~  fut.
3. sg. będzie deptać Rozm 540; ~  praet. 1. sg. 
m. -śm deptał 1403 Piek VI 148; -m deptał 
1406 KsMaz I nr 784, 1467 PF VIII 20; 3. sg. 
m. deptał 1400 TPaw III nr 4983, 1402 HubeZb 
101, 1467 SprTNW  VIII 2, 34.

Znaczenie: 'deptać, calcare, pedibus preme- 
re : Eze csanc Jan we trzech a we dwudzestu 
szilo moczo deptał Jacuszowi zito, gdze s nim 
sczani ne mai 1402 HubeZb 101; Vbepcza w 
prasse, calcancium in torculari 1461—7 Serm 
110 v; ~  'deptać, kopać (w bójce), pedibus fe- 
r i r e Sicut Jacussium ne deptał nec depilaui, 
nec a me vulnera sunt per me sibi illata 1400 
TPaw III nr 4983; lacosm ne stargnal lanussa 
stola (leg. z stoła) ane (pro ani) go deptał, ani no
szą na yego gardło nastawal 1403 Piek VI 148; 
lacom ya Potrą ne deptał eonem 1406 KsMaz I 
nr 784; Jakom ya Stachny... nye byl, nye 
depthal any wloczyl w stawye..., anym gey do 
przerambly włoki szyła gwałtem 1467 PF VIII 
20; Paulus... nye gonyl... a n /  go w blotho 
deptał 1467 SprTNW  VIII 2, 34; -  'brutalnie 
znieważać, laedere, ignominia afficere*: Dal (sc. 
bog) w potopo depczocze mne (dedit in oppro- 
brium conculcantes me) FI 56, 4, sim. Pul; Cri- 
stinus... dixit: Depczes i [...]cisz mo in judicio 
1415 StPPP II nr 1366; Przepowiedano o Ju
daszu we psalmie rzekąc:... Podniesie piętę 
swoję nad mie, czuż zdradzając mnie będzie dep-
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tać Rozm 540. ~  Cf. Podeptać, Wydeptać, 
Zdeptać.

Dereń bot. świdwa, Cornus mas LJ4
Dereń ferreolanus 1472 Rost nr 1189. y  

Derka ' tegumentum crassum laneum : Pro 
repercussione ladule et derca recepta violenter' 
1468 AGZ XVI 59.

Deska, Cka fo rm y: n. sg. cka BZ Ex 36,
21; deska ca 1500 Erz 12; ~  i. sg. cką BZ 
Ex 36, 24; deską \326 MacPraw VI 4; ~  ac. du. 
cce BZ Ex 34, 1. 4; ~  n. pl. cki BZ  Ex 34, 1; 
deski 1426 MPKJ II 304; -  g. pl. desk 1407 
Czrs 4, 1412 KsMaz I nr 1831, 1426 MPKJ II 
304, BZ Ex 35, 11; ~  d. pl. ckam BZ  Ex 36,
32; — ac. pl. cki 1417 Czrs 178, BZ  IV Reg 21, \  
13; ~  l. pl. (na) ckach RZEx 34, 28, XV e*. 
MPKJ II 324.

Znaczenia: 1. 'deska, tabula, axis (masc.j*:
Moy ludze ne pobrali Wszeborovich *dzesk do 
mego domu na dwa voszi 1407 Czrs 4; Yacom ya 
ne wzol Witovi panczi desk s gego domu 1412 
KsMaz I nr 1831; Wanczlaw wszal voli Yanowi 
na ych dzedzine, an czski berze 1417 Czrs 178;
Ne yego kasznyą any yedzenim desky Raphalowi 
pobrani ani w yego dom wezoni, any thych desk 
poszithek yma 1426 MPKJ I I 304; Podz a uczyń, 
czsokoly gest przykazał pan, to gest stan a 
sztrzechy gego... y szczyani s deszk s szerdzya- 
my (tabulata cum vectibus) BZ  Ex 35,11; 
Dzyeszyocz lokyet bodzye wsdluszoo czka ged- 
na (decem cubitorum erat longitudo tabulae 
unius) BZ  Ex 36, 21; Udzelyal... pyocz gynych 
(sc. żerdzi), gynemu boku czkam srzodzonych 
(fecit... quinque alios, sc. vectes, ad alterius ** 
lateris coaptandas tabulas) BZ Ex 36,32; Dwa 
podstawky pod edno czkoo podloszona bodoo 
(duae bases sub una tabula ponebantur) BZ  Ex 
36,24; ~  może 'drąg, contus, asseF: Dominus 
autem judex, videns nonordinem, vertit se in 
pedes et aufugit post fornacem, obumbravit 
se conto aLjteską  pre timore, praecans al. 
modląc się 1326' MacPraw VI 4; Deszką asser 
ca 1500 Erz 12.

2 . 'tablica (do pisania), tabula5: Wyczyesz
sobye dwye czcze kamyenne (praecide... tibi 
duas tabulas lapideas) ku pyrwym podobne, 
a napyszo na nych słowa, które soo myali czky 
(quae habuerunt tabulae), ktoresz złamał...
I wiczyosal Moyszesz dwye czczye kamyenne 
(excidit ergo duas tabulas lapideas) BZ Ex 34,
1—4; Popysal (sc. Mojżesz) na czkach słowa 
szlyubu przykazanya (scripsit in tabulis verba 
foederis decem) BZ Ex 34, 28; Zgladzo lerusa- 
lem, iako obiczay eski zagladzicz (delebo Jeru- 
salem sicut deleri solent tabulae) BZ IV Reg55



48 DESKA DĘBIANKA

21,13; Vyekuystych czgach {leg. w wiekuistych 
ckach) napyssal ut me in eternitate ascribas 
XV ex. MPKJ II 324.

Deskowy 'z desek zrobiony, ex asseribus eon- 
fectus : Quilibet... volens magistrari, faciat 
unum currum asserum al. dezkowi 1499 Ac- 
P ćwz II 382.

Deszcz, Deżdż fo rm y : n. sg. deżdż oz 1500 
12; deszcz 183b, FI i Pul 71,6, 1444 

R XXIII 302, Ex 9,33. III Reg 17,7, 
Rozm 284. 354. 800; ~  g. sg. dżdża BZ Gen 2, 
5; ~  ac. sg. deżdż FI 134,7. 146,8; deszcz 
FI i Pul 67,10, £Z  Gen 19,24, M W  130a, 
Pul 134, 7. 146, 8, Rozm 270; ~  /. (we)
dżdżu Pul Deut 2; ~  n. pl. dżdżowie BZ Gen 8, 
2; dżdże BZ Ex 9, 34; ^  ac. pl. dżdże FI i Pul 
104,31, XV p. post. Kalużn 287, Rozm 118; 
deszcze Pul 77, 49, Rozm 89.

Z n a czen ie : (pluvia, imber9: Gestcy on Xpa 
byl prosyl, abicz thamo descz, vatr i tesze sle 
pouetrze ne postało Gn 183b; Deszcz powolni 
odloczysz, bosze, dzedzine twey (pluviam vo- 
luntariam segregabis, deus, hereditati tuae) FI 
67,10, sim. Pul; Sstopy iaco descz w runo (des- 
cendet sicut pluvia in vellus) FI 71, 6, sim. Pul; 
Poloszyl dszdze gich grad (posuit pluvias eorum 
grandinem, Pul: dyzdze) FI 104, 31; Blyzka- 
wycze w dezdz (Pul: w deszcz) wczynyl (^c. 
bóg) (fulgura in pluviam fecit) FI 134,7; Chwal
cze gospodna..., gensze... gotuge szemy deszdz 
(qui... parat terrae pluviam, Pul: deszcz,
M W  130a: descz) FI 146,8; Przeual, nawalni 
descz imber 1444 R XXIII 302; Bog nye spu
szczał dszdza na szemyo (non... pluerat dominus 
deus super terram) BZ Gen 2, 5; Dszdzowye 
z nyebyosz przestały (prohibitae sunt pluviae 
de coelo) BZ Gen 8, 2; Tedi pan bog spuszczyl 
gest deszcz krwawi... na Sodomo (dominus 
pluit super Sodomam... sulfur) BZ  Gen 19, 
24; Any wyoczey kapaal deeszcz na szemyo 
(nec ultra stillavit pluvia super terram) BZ Ex 9, 
33; Wydzocz... ffarao, ysze przestały dszdzye 
(quod cessasset pluvia),... zatwyrdzy szyo szer- 
cze gego BZ  Ex 9,34; Wisechl potok, bo nye 
padał descz na zemyo (non... pluerat super 
terram) BZ  III Reg 17, 7; I obroczyl w krew 
rzeky gych y deszcze gich (et convertit in san- 
guinem... imbres eorum, FI: przewali gich), 
by nye pyły Pul 77,49; Rozroszczy szye we 
dzdzu nauka moya (concrescat ut pluvia doc- 
trina mea), płyn yako rossa molwa moya! 
Pul Deut 2; Dam wam wczaszne dzdze (dabo 
vobis pluvias temporibus suis Lev 26,3) 
a zyemą zyszną XV p. post. Kalużn 287; Per- 
secades sunt ille parve gutte pluviales vlg.

drobny desdz ca 1500 Er z 12; Vy *vyczye, 
kakosmy yyelye złego czyrpyely na tey drodze, 
glod, czyrpyenye..., descze, grady a słoneczne 
gorączosczy (pluvias et grandines et solis ustio- 
nes) Rozm 89; Chczyenye pyczya szą czyrpye
ly,... zymno, gorączoscz, dzdze, yyatry yyely- 
kye (frigus, aestum, pluviam et ventum tole- 
rabant) Rozm 118; Alye ya vam movye: My- 
lyyczye nyeprzyaczyelye vasche..., abysczye były 
synoyye oycza vasego nyebyeskyego, który... 
daye svoy descz na prave y nye na prave (qui... 
pluit super iustos et iniustos Mat 5,45) Rozm 
270; Spadł dessez yyelyky, przysly rzeky bystre 
(et descendit pluvia et yenerunt flumina Mat 
7,25), vyatrovye yyaly yderzayącz szye, czvsz 
o on dom, a wsdy nye spadł, bo yest byl zalo- 
zon na skalye Rozm 284; Dzyszya bądzye 
descz: błyszczy szye nyebo (hodie tempestas, 
rutilat enim triste coelum Mat 16, 3) Rozm 354; 
Rzekł Herod: Jesusie,... powiedz mi, skąd 
deszcz (rp. skądesz) albo grad wychodzi? 
Rozm 800.

Deszczka 1. 'deska {w różnych zastosowa
niach), axis, tabula9: Darmo poszyyasz lvbye- 
szczka, yusz czy sgothowana deszczką De 
mor te w. 318; S deczki {pro deszczki?) de pro- 
piciatorio (Moyses... audiebat vocem loquen- 
tis ad se de propitiatorio, quod erat super 
arcam testimonii inter duos Cherubim Num 
7,89) MPKJ V 25; Tako ylaschy na dachy 
y odbyły desczky y spysczyly loże <z> vyrzchv 
(ascenderunt supra tectum et per tegulas sub- 
miserunt eum cum lecto Luc 5, 19), na ktorem- 
ze on lezal paralyzem zarażony Rozm 292.

2. może" ' część składowa rzędu wschodniego, 
tzw. ławka u siodła, ephippii, quod equo morę 
orientali phalerato imponebatur, pars ąuaedam : 
Ornamentum Armenicale, quod konyecz dici- 
tur, absque deschczka cum margaritis et ab- 
schlag ac quatuor anulos aureos 1497 AGZ 
XV 336.

Deszczółka cf. Deszczułka
(Deszczułka) Deszczółka 'deseczka {tu bę

dąca częścią uzdy), ąuaedam pars freni9 : Seri- 
fabro, qui serit thureczka wadzyla ('wędzidła’) 
ad frenum,... et etiam serit idem serifaber 
deszczolky X ad frenum 1500 ZsigBud 33.

Deżdż cf. Deszcz
Dębianka 'galasówka, narośl na liściu dębu, 

gaiła9: Dambyanky gaiła 1419 Rost nr 2883; 
Galla est quedam herba et fructus querci ylg. 
d[y]abyanka 1450 RpKapKr; D[y]ambyanka gai
ła 1464 Rost nr 4814; Dobyanka gaiła 1472 
Rost nr 225; Dobyanka gaiła 1475 Rost nr 3183; 
Dambyanka gaiła 1478 Rost nr 2164; Do-
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byanka gallacium ib. nr 2275; Dąbyanką gaiła 
ca 1500 Erz 12; Dembyanky gaiła ca 1500 
Rost nr 7144.

Dębiec 1. 'miody dąb, ąuercus novella : Octo 
ąuercus vlg. dambcze et quinque alnus vlg. 
olsze 1401 Piek VI 38.

2. 'kij dębowy, baculus ąuerceus*: Ne bodo 
se bacz zla, bo ti se mno ies. Prot twoy y *dopecz 
twoy {Pul: lyaska twoya), ta iesta me yczeszila 
(virga tua et baculus tuus ipsa me consolata 
sunt) FI 22, 5.

Dębien 'miesiąc kwiecień, tu jako odpowiednik 
hebrajskiego miesiąca Nisan {połowa marca — 
połowa kwietnia), mensis Aprilis, qui Hebrae- 
o rum mensi Nisan respondet {in posteriorem 
Mart ii prioremąue Aprilis partem cadensf: Tedi 
syo gest stało myesyocza dobna (factum est 
autem in mense Nisan) lyata XX Artaxerse 
krolya, a wyno stało przed nym, a podnyoslem 
wyna, podałem krolyowy BZ  Neh 2, 1.

Dębina 'dęby rosnące albo już ścięte, ąuer- 
cetum aut lignum ąuerci': Misit... 30 cur- 
rus violenter super hereditatem... Petrassii, re- 
ceperunt sibi dambino szolandna 1393 Leksz I 
nr 1643; Czosz stal rog {leg. rok) na Bawora 
o dambyna, tych była 80 y trzy 1398 Leksz II 
nr 2142; Jaco czo czelacz moya vczandzala, 
to uczandzala v pna, a on ramby dambyno 
a olszyno, ale nye wczandzaly na crolewsky 
drodze, ale w mem zapuscze 1424 Przyb 17; 
Quandocunque quercinia al. dąbina in ipso 
gagyo fructus proferebunt, tunc dicti... here- 
des pascua communia in eodem gayo habere 
debebunt 1443 StPPP II nr 3138; Secunda sors 
circa dambyny usque Lanthow protendit se..., 
tercia sors eiusdem a dambiny usque Lantho- 
wo 1477 MMAe XVI nr 924.

Dębne 'oplata uiszczana prawdopodobnie za 
prawo odzierania kory z dębów, tributum, quod 
ab iis, ąuibus robora decorticare permissum erat, 
pensum esse videtuF: Villicus villae habet ali- 
qua mellificia, a quibus non censuat... Fit ibi 
dąmbne et lyeszne 1496 StPPP XII 415; Cen- 
suant... lyeszne et dąmbne ib. 416, sim. 418; 
Lyeszne et dąmbne solvunt, quando laborant 
ib. 417; Dant per II grossos pro szyenne de 
laneo, lyeszne, dąbne, quando aliquis laborat 
ib.; Faciunt ducturas lignorum pro conventione 
Pyotrkovensi, lyeszne et dąmbne fit ib.

Dębnik fo rm y: n. sg. dębnik 1457 PF V 15, 
ca 1500 Er z 12; ~  n. pi. dębniki 1427—31 
Zab 538, DILB I 166, 1491 AGZ XVI 233; 
— i. pl. dębniki ca 1455 JA XIV 493.

Znaczenia: 1. 'lasek dębowy, ąuercetum': Sz 
nywami, lyaszy, s pusczamy, s chrosty, s dą-
Słownik staropolski II

bnyky, sz barczyami ca 1455 JA XIV 493; 
Sunt ugyaszdy in aliquibus locis,... in aliquibus 
vero *querceti al. dambniki DILB I 166; Opi- 
dum ... Lesko... cum censibus, campis, quer- 
cetis al. dąmbnyki 1491 AGZ XVI 233; Dabnyk 
quercetum ca 1500 Erz 12; ~  Per rubetum,
dictum dambniky, usque ad vallem, dictam 
row 1427—31 Zab 538.

2. *galasówka, narośl na liściu dębu, gaiła5: 
Dambnik gala 1457 PF V 15.

Dębowie 'lasek dębowy, ąuercetum : Antę sil- 
wulam, que dicitur dąbowye 1452 LubPodk 59.

Dębowy fo rm y: n. sg. m. dębowy (1371) 1484 
KodPol II 753;/. dębowa ca 1500 Rost nr 2052; 
~  g. sg. m. dębowego 1426 Monlur V 52; 
~  ac. sg. m. dębowy (1467) XVI in. Matr III 
nr 188; ^  ac. pl. m. dębowe 1491 ZapWarsz 
nr 1227; / .  dębowe XV p. post. R LIII 62.

Znaczenie: 'ą u e rce u sA stipite querci vlg. 
od dambowego pnya 1426 Monlur V 52; Qua- 
tuor milia arbores quercinos vlg. dambowe 
recentes et fructuosos per diluvium piscine 
subundasti potopilesz 1445 AGZ XIII 197; 
Ioannes... scopulum... erexit in insula al. na wy- 
spye fluvii Stry, circa quem palum quercinum 
al. pal dambowy in terra infixisset (1467) 
XVI in. Matr III nr 188; Jako my Michał ram- 
bil drwa olsowe y koly dambove, y ginssy drwa 
pospolite gwałtem 1491 ZapWarsz nr 1227; 
Recipe szysky dąbove XV p. post. R LIII 62; 
Dabova szyszka gallitritum ca 1500 Rost nr 
2052; ~  może nomen proprium: Villam... Tho- 
lubowo... cum... montibus, vallibus, insulis et 
presertim cum una speciali insula dicta vlg. 
dambowy ostrow (1371) 1484 KodPol II 753. 
~  Cf. Jemioła, Lep.

Dębówka 'galasówka, narośl na liściu dębu, 
g a i ł a Dambowka gaiła ca 1465 Rost nr 3925.

Dęcie 'wianie wiatru, flatus': Spiritus sanctus 
datus est in flatu w doczu XV in. R XXIV 
70; Dancze volatus, flatus 1444 R XXIII 302; 
W dączv volando 1466 R XXII 19.

Dęga 1. 'pręga, szrama, blizna, vibex, cicatrix : 
Dąga stigma ca 1455 JA XIV 490; Ad meden- 
dum cicatrices dąg 1462 R XXV 269; Błysną, 
doga menda 1472 Rost nr 1509; Dąga vibex, 
est yibex testis, quod vos Prussi estis 1481 
PF IV 747; Dągą... vibex ca 1500 Erz 12.

2. 'tęcza, arcus coeli : Dąga arcus (quasi 
arcus refulgens inter nebulas gloriae Ecclus 
50, 8) MPKJ V 87.

Dętka 'jakiś przedmiot dęty z metalu (?), 
res ąuaedam e metallo confecta atque spi- 
ritu conformata : Item dętka argentea tota 
deaurata 1494 SprKHS VIII s. CLX; Item
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50 DĘTKA , DIABEŁ

dętka argento reformata, deaurata, cum III 
cultellis ib. s. CLXI.

Diabelnik, Dyjabelnik fokreślenie Belzebuba, 
sathanarum dux (<dicitur de Beelzebub)’ : Si pa- 
trem familias Belzebub dyabelnykem vocauerunt 
ca 1450 PF IV 576.

Diabelski, D yjabelski/orw j: n. sg. f. diabelska 
1444 R  XXIII 304; — g. sg. f .  diabelskie 1449 
R XXV 167; diabelskiej XV p. post. R XIX 97; 
neutr. diabelskiego Rozm 750; ~  ac. sg. m. 
diabelski BZ Tob 6, 8; neutr. diabelskie Skarga- 
Wroc w. 54; /— i. sg. f .  diabelską Rozm 770; 
~  n. p i f  diabelskie 1444 R XXIII 307; ~  
g. p l . f .  diabelskich M W  98 b; ~  ac. pi. m. 
diabelskie Blaż 321.

Z n a c ze n ie : 'diaboli (gen.), diabolicus': Tuam 
catervam twa rzischa diabelska 1444 R XXIII 
304; Noczna vidzenya, obludnosczy, pokusy dya- 
belske, noccium fantasmata ib. 307; Z moczy 
dyabelskye 1449 R XXV 167; Ty iste nyewyasty 
wzyowszy ony dyabelske obrazy nyesly ge do ge
zy ora i stopiły Blaż 321; Kdisz czostko tego syer- 
cza na *wogle polozisz, ten dym zapodzi wszelki 
rod dyabelski (omne genus daemoniorum) y ot 
moza, y od zoni tak, ysze syo k nyma wyocey 
nye nawrocy BZ Tob 6, 8; Bądź my... obrony- 
cza moy[a]m y zachowanyem od wszythkych 
pokusz dyabelszkych M W  98b; Vyszwol nasz 
sz yansztwa *dyabelszthwego XV p. post. R 
XIX 63; Sbawyczyely..., krzyszowąsz mąką 
nasz sbawyl, sz moczy dyabelskyey wybawyl 
ib. 97; Przeklętyć jest, boć mocą Belzebubową, 
książęcia djabelskiego, wypędza złe duchy 
Rozm 750; A oni zawołali potem wszyscy:... 
Z djabłem dzierży a jego mocą, czuż djabelską 
Rozm 770; ~  O mog occze,... dag dvszy prze- 
zegnene, a dyabelske othpadzene SkargaWroc 
w. 54.

Diabelstwo, Dyjabelstwo fo r m y : n. sg. dia- 
belstwo BZ Tob 6, 17. 19, Rozm 427; ~  g. sg. 
diabelstwa BZ Tob 12, 14; ~  ac. sg. diabelstwo 
BZ  Tob 12, 3, Rozm 473.

Z n a c ze n ie : fdiabeł, siła diabelska, daemo- 
nium, vis daemonii : Nad tymy ma mocz dya- 
belstwo (habet potestatem daemonium super eos) 
BZ Tob 6, 17; W to nocz pyrwo wrzucysz 
wnotrze ribye v ogen, a zapodzono bodze 
dyabelstwo (fugabitur daemonium) ib. 6, 19; 
Ot mey gospodinyey dyabelstwo zapodzil (dae
monium ab ea ipse compescuit) ib. 12,3; lvsz 
myo tedi posiał pan, abich... Saro, two zono, ot 
dyabelstva zbauil (ut... Saram... a daemonio 
liberarem) ib. 12,14; Drudzy rzekły: Ty slova 
nye ssą takyego czlovyeką, który złego ducha 
ma: azaly dyabelstvo może slyepem oczy otva-

rzacz (haec verba non sunt daemonium haben- 
tis: numąuid daemonium potest caecorum ocu- 
los aperire Jo 10, 21)? Rozm 427; Rzekli potem 
(sc. Jezusowi), aby djabelstwo miał w sobie 
Rozm 473.

Diabeł, Dyjabeł, Dyjaboł fo r m y : n. sg. dia
beł FI i Pul 108,5. Hab 8, XV med. R XXII 
248, eter, diaboł 1449 R XXV 166; ~  
g. sg. diabła Kśw cr 38, FI i Pul 90, 6, ca 1420 
R XXIV 83, 1450 MacDod 120, eter, ~  d. sg. 
diabłu Gn 177 a, Bogur B—F, 1453 R XXV 
210, 1483 AcRect 1 nr 890, Pul 143 arg., eter, 
~  ac. sg. diabła XV med. MPKJ V 433, BZ 
Tob 8, 3, Rozm 317. 433. 475; ~  i. sg. dia
błem BZ Jer 29, 26, 1471 MPKJ V 100; ~  
n. pl. diabli Kśw cr 8, FI i Pul 95, 5; ~  g. 
pl. diabłów 1471 MPKJ V 135; — d. pl. dia
błom FI i Pul 105, 35, Pul Deut 25; ~  ac. pl. 
diabły Gn 182 b, Rozm 308.

Znaczenie'/diabolus, daemonium': Nepriia- 
cele, to so dyably, urocy (leg. wrodzy) cloueca 
gresnego, gloz so... scrvsena vslisely Kśw cr 8; 
Yde tobe crol smerny na to, izbi ty ne buial, 
izbi onogo buynego crola dyabla ne nasladoual, 
qui est rex super omnes filios superbie Kśw cr 38; 
Dzysza dyablu gest była gego mocz othgotha..., 
disza szyn boszy... gestcy on na ten tho svath 
prysetl bil Gn 177a; Yszemcy ga bil vydzal 
vasze angoly placzocz, a dyabli szo smegocz 
Gn 182b; Ne *bodzesz se bacz od strachu 
nocznego, od strzali *lataioczey we dne, od 
potrzebyzny chodzoczey we czmach, od byegu 
y dyabla przepoludnego (non timebis... ab 
incursu et daemonio meridiano, Pul: dyabla 
poludnego) FI 90,6; Poycze gospodnu..., bo 
wszistczi bogowe poganow dyabli (omnes dii 
gentium daemonia) FI 95,5, sim. Pul', Obyeto- 
waly so syny swe y czsery swe dyablom (immo- 
laverunt filios suos et filias suas daemoniis) 
FI 105, 35, sim. Pul', Postaw nad nym grzesznego 
y dyabel stoy na prawy<cy) yego (diabolus 
stet a dexteris eius) FI 108, 5, sim. Pul', Wynydze 
dyabel (egredietur diabolus) przed noghy gego, 
stal gest y merzyl gest szemo FI Hab 8, sim. 
Pul; Ny szrebrem, ny szlothem nasz diabłu 
othkwpil Bogur B—F; O dwszy, o *grzeyszne 
sam bog peczo yma, dyablw yo odthima Bo
gur B—F; Mocz szina bożego szloba (leg. złoba) 
albo szloszcz dyabla złego, radoszcz czloweka 
wdranczonego ca 1420 R XXIV 83; Pogany, ize 
ge, gdze chcze, dyabol poganyą 1449 R XXV 166; 
Preszawady (leg. przez zawady *bez przeszkody’) 
dyabla przeklatego bych wam mogl <z> Pysma 
swathego powyedacz czo dobrego 1450 MacDod 
120; Mnodzy gydo po znamyenyy wrzazanya

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



DIABEŁ d ia k : 51

przes dyabla gym danem (multi vadunt post 
signum incisionis per diabolum eis oblatum) 
XV med. MPKJ V 433; Dyabel prziwyodl na 
thi nasche czaschi silne omowi a przigani y 
ssromi XV med. R XXII 248; Dzewka bogem 
navyedzona (.sc. Maria) przyyalą królevycza, 
gym szmyercz pobodzona y dyablv mocz othya- 
tha 1453 R XXV 210; Raphael angyol po
padł dyabla y prziwyozal gy na pusczi (ap- 
prehendit daemonium et religavit illud in de- 
serto) BZ  Tob 8, 3; Bog dal cyo kapłanem..., abi 
bil wódz w domv boszem nad wszelkym mo- 
szem dyablem posyadlim (.1471 MPKJ V 100: 
dyablem poszandzonego) a prorokviocym (ut 
sis dux in domo domini super omnem virum 
arreptitium et prophetantem) BZ Jer 29, 26; 
Zaklynacze dyablow {war. lub.: zaklinacz dya- 
blą) exorciste (tentaverunt... ąuidam de circum- 
euntibus... exorcistis invocare super eos, qui ha- 
bebant spiritus malos, nomen... Jesu Act 19, 13) 
1471 MPKJ V 135; laceat (sc. decanus) in no- 
mine dyaboli, al. porvan dyablu 1483 AcRect I 
nr 890; Glos Yezukristow albo czerekwe prze- 
czywo dyablu, przeczywo wszem zlosnym Pul 
143 arg.; Obyetowaly dyablom (immolaverunt 
daemoniis), a nye bogu, bogom, gychze nye 
znały Pul Deut 25; O duszyco,... tanyesz szya 
dyably przedala, yszesz szya w grzeschech ko
chała SkargaPloc w. 55; Pamyathay, czosz na 
chrzczę szlybowala, gdysz szya dyablą othrze- 
kala ib. w. 58,sim. SkargaWrocw. 57; Ktho tho 
wzruschy, dyabel bandze pan gego duschi XV 
p. post. MacDod 44; Vyedzyon yesth Ihus na 
pyszczą, aby byl kyszon od dyabla (ut tentaretur 
a diabolo Mat 4, 1) EwZam 300; Drugy w gymyą 
dyablą yesth grał XV ex. MacDod 137; Kyedy 
bądą ymączon na krzyzy, z moyą duschą stopyą 
{leg. zstąpię) do pyekla y wzyyyazą {leg. wzwiążę) 
starego nyeprzyaczyela dyabla (migrabo ad in- 
fernum et ibi Leyiathan ligabo) Rozm 169; Apo
stołów posiał... Iesus... rzekącz ym...: Dyably 
yypądzayczye (daemones eicite Mat 10, 8) Rozm 
308; Odpoyyedzyal myły Iesus y rzeki...: Czerny 
zabycz schukaczye? Odpoyyedzyayschy tluscza 
żydowska: Dyabla masz w sobye (daemonium 
habes Jo 7, 20) Rozm 433, sini. ib. 317. 475; 
Cristus... by was mógł dać w moc djabłu 
Rozm 628; Dzieci żydowskie... wołali: Osanna 
synu Dawidów... Ale ninie, alboć w *mie dja- 
beł wstąpił, jakoby im ojca zabił, tako nastoją 
nań Rozm 753.

Diabli, Dyjabli fo rm y: n. sg. m. diabli Rozm 
798; neutr. diable Bogur B—F, Rozm 643; 
~  g. sg. neutr. diablego Rozm 167; ~  d. sg. f .  
diable Bogur CDF; diablej Bogur BE, Pul

56 arg.; neutr. diablemu Rozm 167; ~  ac. sg. 
neutr. diable SkargaPloc w. 82; ^  i. sg. f .  
diablą 1415 StPPP II nr 1361; ~  n. p l.f. diable 
ca 1450 PF IV 578.

Znaczenie: fdiaboli, diabolicus : Thwcz sze 
nam swidzalo dyable potampene Bogur B—F; 
Werzisz w tho, czlowecze zbozny, ysz przesz 
trud bog swoy lud odyal dyabley {Bogur D: 
dyablye, CF: dyable) strozey ib. BE; Procura- 
to r... dixit: Dyablo nauko idzess 1415 StPPP II 
nr 1361; Nesciunt, quod diabolum vehunt..., 
yectrices dyaboli *wozatarky dyable ca 1450 
PF IV 578; Xpus... dyablyey potępye zemby 
złamał Pul 56 arg.; Xre, przesz thwe ymaczenye 
roszprosz dyable obstapyenye SkargaPloc w. 82; 
Które yest prayo, które ma bycz y t<w)ey 
smyerczy, aby odkypyl czloyyeka od panystwa 
dyablego (ut hominem tu liberes daemonis 
a sorte)? Rozm 167; lam nye obyyazan praw 
{leg. prawu) dyablyemy (ego iurisdictioni non 
sum obligatus diaboli), bom szye narodzyl 
przez grzechy pyrvorodnego rodzaya czloyye- 
czego ib.; Kristus... daje gniewliwem odpusz
czenie..., bo {pro by) sie nie oddaliło sławne 
wycięzstwo djable Rozm 643; Przy każdem 
grzesze jad djabli człowieczemu sercu będzie 
wian Rozm* 798. ~  Cf. Gówno, Żebro.

Diabłów (y), Dyjabłow(y) 'przynależny do dia
bla, diaboli {gen.), diabolicus': A przywyodsz<y> 
dwa mosza, sini dyablowa (adductis duobus vi- 
ris, filiis diaboli), kazały gyma syedzecz przecyw 
gemv BZ  III Reg 21,13; O przeklęty Judaszu, 
gdzieś sie nauczył temu znamieniu zdradzenia? 
Nie w szkole Jesucristowej, ale w szkole dja- 
błowej, jen w tobie króluje Rozm 620.

(Diaczek) Dyjaczek 'pisarczyk, sekretarz {na 
Rusi), scriba {apud Ruthenos)': Superyenit dya- 
czek, litteras... nobis et aliis praelatis... defe- 
rens 1448 MMAe II 2,73.

(Diak) Dyjak fsekretarz, pisarz kancelaryjny 
{na Rusi), secretarius, scriba {apud Ruthenos)': 
Maczconi dyac 1414 MMAe XV 456; Cancella- 
rio, dyak Rutenico 1415 ib. 457; Mathie dyak, 
cancellario ib. 459; Venatoribus, cytharistis, tym- 
panistis, Myszconi dyak, Sotyle cum sociis ipso- 
rum, hrodnanom, ceterisque Ruthenis ib. 465; 
Hynath... posuit vlg. zachoczcza pro edicto 
gladio Michaelem, dyak 1416 Przem 1 nr 857; 
Cancellariis Ruthenis: Szatiloni, Mysconi dyak, 
Rynconi... cum omnibus Ruthenis 1417 MMAe 
XV 515; Homczy, qui ex oposito fluminis San 
morat, superdedit ortum, qui eciam iacet in 
ripa San, Iacowouy, dyacowy 1439 Przem I 
nr 2839; Culpa inpicta fuit per Porzadnya, 
familiarem et dyak domini ducis Michaelis
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52 DIAK DLA

Olschansky 1441 AGZ XIV 36; M yn... distulit 
primum terminum contra dyak popowycz de 
Dublyani 1442 AGZ XIV 50; Stanislaus... di
stulit primum terminum Iwanowy, dyak de 
Blothna ib. 57; Oszyey et Siemion, popowie, et 
Walko, dyak, astiterunt terminum... Nos autem 
iudex ipsis popom et dyakowy sentenciavimus 
1443 AGZ XIV 79; Eodem iudicio dyak stetit 
terminum 1446 Przem II nr 76; Senko... et 
Hampel iustificati sunt iure a dyak, famulo 
wladice 1450 Przem II nr 816; Syenko dyak, 
notarius domini, reposuit... terminum 1453 
AGZ XIV 357; Syenko dyak, nuncius, ab actore 
reposuit (sc. terminum) 1455 AGZ XIV 446; 
Lecz... de Zabloczcze, actor super nobilem Iacz- 
konem de Zamosscze, attemptavit terminos 
primos. Senko, de ibidem dyak, prorogavit 
simplici infirmitate ad proximos terminos iuxta 
contenta cittacionum duarum 1460 AGZ XIII 
342.

(Diakon) Dyjakon 'diakon, diaconus\ tu ' le
wita, członek żydowskiego pokolenia Levi, peł
niący niższe posługi kościelne, Levita : Posiały 
Szydovye od Ierusalem kaplany y dyacony do 
nyego (miserunt Judaei ab Jerosolymis sacer- 
dotes et Levitas ad eum Jo 1, 19) EwZam 299.

(Diament) Dyjamant'adamaś*: Dyamant lapis 
adamas 1472 Rost nr 46.

Dietel bot. 'koniczyna łąkowa, Trifolium pra- 
tense L.’: Dyetel trifolium 1472 Rost nr 630.

' Bohemizm.
1. Dla 1. 'z powodu, przez, propter, ob, causa5: 

po wyrazie rządzonym: A nye chczą tho od- 
pusczycz any dla laszky, any dla zalosczy, any 
szamych mogych vsth dla, any sządne rzeczy 
dla {OrtMac 34: a nye chczą thego opusz- 
czycz any dla laszky, any dla szloszczy, any 
sznayomych szamych *wszeth mogych dla, 
any zadney rzeczy) Ort Br VII 560; ~
przed wyrazem rządzonym: Racione ipsius
absencie dla yego nebythnosczy ca 1428 PF 
I 487; Strona trzikrocz wezwana, nye ban- 
dzeli kv prawv, kgdi sandza iakobi wstacz 
chczal, dlya nyestanya ma bicz skazana (ob con- 
tumaciam condemnetur) Sul 8; Kędy kto... 
nye stanye knabrznye na rokv gemv sdanemv, 
a dla nyestanya thego tho poswanego (ob con- 
tumaciam eiusdem citati, Dział 20: dla gego 
nyeposlvszenstwa) powod... przikazan bandze 
y osząndzon w prawe dzirzenye they tho dze- 
dziny Sul 32; Oczecz, szyn, dwch swąthy, bog 
w troyczy yedyny, racz bycz sz namy y s vamy. 
Dlą thych slow szmowyenya ma bych pochwa
lona y posdrowyona dzyewycza panna Maria 
1450 MacDod 120; Posiał Dauid ku gego vcye-

szenyv dlya smyercy gego oczcza (ad consolan- 
dum eum super morte patris sui) B Z I Par 19, 2; 
Myeny..., ysz to dzyeczą było żywo, asz ge 
chrzczono... dla naglosczy szmyerczy OrtBr VI 
374, sim. OrtMac 103; Mozely *opyekaldnyk 
opyekanye opvsczycz dla takyego nagabanyą 
albo trudne a twarde rzeczy przewlecz? OrtBr 
VI 377, sim. OrtMac 112; Yesthly byl byth 
{leg. bit) dla layanya szlych szlow, pan nye ma 
dacz szluszby szluzączemu OrtMac 143; <Y>sze 
dla krechcosczy (propter fragilitatem, Sul 23: 
prze krachkoscz) panyenyskyey y tesz dzewy- 
czey obczowanye masskye ma bycz oddalono, 
aby gdy ony kogo pozową..., tedi chczem, aby 
sądzą swego podsadka... do gey gospody ma 
poslacz Dział 11; Paknyalibi wsporą zakladv 
tako skazanego y wyn tako przepadlych nye 
postąpyl..., a snad dla moczy gego (propter 
potentiam eorundem, Sul 30: prze gych mocz- 
noscz) sądzą nye smyalby go dzeczkowacz, 
tedi... przepadnye nam wyna rzeczoną syedmy- 
nadzessyath Dział 18; Bo oczczowie nyewynny 
... dla zlosczy a przegygranya synów (propter 
filiorum excessum, Sul 45: vyną szynow) gy- 
myenya wlosnego pozbywayą Dział 36; Prop
ter repellendam pestem inguinariam dla po- 
wyetrzą morowego 1466 R XXV 141; Drze
mała dusza moia dla tesknosczy (prae taedio, 
FI i Pul 118, 28: przed tesznyczo) M W  7b; 
Braczya... mayą myeczi odzyenye schare... 
a tez nyedrogye, vyąwschy nyzby sye ynako... 
zvydzialo przez stharzsche,... a tho dla sluschney 
y yawney przyczyny (ob causam legitimam et 
apertam) byłoby tho dozvolono 1484 Reg 708; 
Syosthry, kthore cziąszko robyą, dla gych vsta- 
<wicznych ro)both a czyązkych pracz (labo- 
rantes autem propter fatigationis afficientis in- 
stantiam) m<ogą jeść) trzy razy przez dzyeny 
ib. 712; Gospodnye, prowadź mye w prawdze 
twoyey, dla wrogow moych {FI: prze moie 
wrogi) rzędzy przed oblyczym twoym drogę 
moyę (propter inimicos meos dirige in con- 
spectu tuo viam meam) Pul 5, 9; Zbawyoną mye 
vczyn dlya myloszyerdzya twego (salvum me 
fac propter misericordiam tuam, FI: prze milo- 
serdze twoie) Pul 6,4; Polozylesz szye na drze- 
wye za mya nyedosthoyna grzeschnycza, nye 
dlya mogych zaslvg, alye wyaczey dlya mylo- 
szyerdza szwego Naw 165; Zyona Pylatowa 
posiała ku Pylatowy szwoye szluge rzekąncz, 
ysby wyelye w[y]e sznye cyrpyala dla Jezusza 
XV p. post. RozmPam 474; Slusznye, Chryste,... 
w poganszką nasz rąka dawasch, dla grzechów 
naszych nycz nye dbasz, w sthaley wyerze nasz 
doszwyączasz XV ex. MacDod 138; Krolyk...
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odpowyedzyal nye na Geszvsowa słowa, alye na 
szwa rzecz, a tho przeto, bo dlya wyelykee sza- 
loszczy a bolyeszczy verba Xri non intellexit 
XV ex. MPKJ II 320; Pre imbecillitate cor- 
poris vlg. dla mgloszczy czyeleszney XV ex. 
Zab 526; Swyathle oblycze wydzyely na górze 
trzey apostoly, dla szlothkosczy Pyotr zawołał, 
na górze yyecznye myeszkacz chczyal ca 1500 
SprTNW  V 15; Święty Jan ... to czyni dla wie- 
likiej śmiary alboż też może być prze wieliką 
miłość, którą miał ku bogu Rozm 671; ^  Ma... 
zmoviczi trzy paczierze dla onego, yze thak 
nyeopatrznye... przysyągal (propter incaute 
facta huiusmodi iuramenta) 1484 Reg 717.

2. 'ze względu na kogoś, coś, propter : po wy
razie rządzonym: Blogoslawyeny, gysch czyrpyą 
przeczywnoscz... prze sprawyedliwoscz, tho gest 
prze caliszdą dobrocz boga dla vczinyoną XV 
med. R XXII 245; ^  przed wyrazem rządzo
nym: I yąl go proszycz: W gymyą szyna bo- 
szego y dla szyna th[e]wego, Allexego, a racz 
my szwą gyelmoszna (jałmużnę5) dacz Aleksy 
w. 167; <D)la przyrodzonych abo przyiaczol, 
abo slvg (propter causas consanguineorum vel 
familiarium, Sul 28: prze rzeczy przyrodzonych 
alybo czelyadzynoow swogych) nyektorzy przed 
sąd navczyli syą sylną moczą przychodzycz, 
a thv grozamy w sądzę czastokrocz wyczastwo 
otrzymvyą Dział 15; Panno Maria, mathko szyna 
bożego, veyrzy na mya, sługa svego, prossza 
czya dla poczaczya yessolego XV ex. S K J 1151; 
Dziewica M arja... rzekła świętemu Janowi: 
Proszę cie dla tego, który ciebie nade wszytki 
miłował, aby mię opuściałą wiódł k temu 
miescu, gdzie moj syn jest Rozm 737.

3. *jako, tytułem czegoś, gratia, ratione ali- 
cuius rei5: po wyrazie rządzonym: Nobilis Fri- 
dricus... Hedwigi, sue consorti carissime, ra- 
cione dotis et dotalicii al. possagu dlya y wyena 
trecentas marcas... inscribit 1437 AGZ XI 117; 
Generosa Fyenna Pełczyna cum Nicolao, filio 
suo, obligarunt se dare post Annam filiam suam 
nobili' Vilam, generi suo, racione dotalicii al. 
possagy dlya octuaginta marcas ib. 118; Racione 
dotis vlg. possagu dlya 1431—68 Zab 525; 
~  przed wyrazem rządzonym: Jan ... dal na 
*swoy dzelniczi na dzedzine Woyslauiczech 
(leg. w Wojsławicech) LX-ta grziwen dlya wyana 
swey szenye 1400 SKJ III 188; Pany Stasko- 
wy dna roboth... nigdy nye zastawała... any 
dla zastawy dala robycz kmeczom 1421 AKPr 
VIII a 155; Heredes de Ywanczepole pro cau- 
cione fideiussoria obligaverunt Smoliczky et 
Stiborium in centum marcis racione dotis al. 
dla posagu 1429 AGZ XI 44; Nobilis Raphael...

recognoyit se recepisse post generosam Annam 
consortem suam centum triginta marcas [z]dla 
possagu 1451 AGZ XI 365; Ultra omnem expe- 
ditionem al. nade wszythka wiprawa racione 
dotalicii al. dla poszagy 1458 SAU  XXII 7, s. 3.

4. 'na czyjąś korzyść, propter, gratia, pro5: 
po wyrazie rządzonym: Czebye dla, czlowecze, 
dal bog przeklocz szobe rancze, nodze obe 
Bogur B—F; Nasz dla wstał z marthwich syn 
boży ib. B—E; Narodzyl szy<ę> nasz dla szyn 
boszy ib. F; Gyego oczecz tho wszliszal, ysch 
gyemv szynowo gymya wszpomyonal, thv 
szylno, rzewno zapłakał, wyacz gy boga dla 
chował Aleksy w. 174; ~  przed wyrazem rzą
dzonym : Kyelekrocz nyektora slyachczyanka... 
yyano ve wsy... myalabi..., tegdi gdi manz 
yey vmrze, sluschecz bandze wdowye rzeczo- 
ney dlya swey dusche i swich przyrodzonich 
(ob remedium suae animae aut suorum cogna- 
torum) trzeczyąn czanscz takyego vyana... na- 
dzyelicz Sul 104; Pamyathay, panye... nasz, yzesz 
czyalo czlowyecze raczil przyyacz dla nasz sz 
panny Mariey M W 73a; Ten ps<alm> powyada, 
yze Xpus dla nas czyrpyal wyelyke krzywdy, 
a zolczyo y *oczten na ostatku napawan iest 
Pul 68 arg.; Day my czyalo szyna tvego, bosz 
go szeslal dla mnye grzesznego XV ex. SKJ I 
151.

5. 'w celu, in, ad, propter, causa': po wyrazie
rządzonym: Vzytkw dla twego comodi morę 
XV p. pr. R XVI 347; Placzlywą... skargą 
przyąlyszmy, ysze slvzebnyczy... vboge slach- 
czicze... trvdzenya a gabanya tylko dla po
zy wayą (ministeriales... citant occasione vexa- 
tionis faciendae) Sul 68; ~  przed wyrazem
rządzonym: Cząstokroczzmi sliszely, ysz woź
ny alybo szlyzebnyczy... wboghe slyachti... 
alybo kmyeczy przes wyni a przes przy- 
cyni y przes przykaazanya sandzey pozywayą, 
dlya gabanya a sklopothanya tho czynącz 
(citant occasione vexationis faciendae) Sul 27; 
Gdi slyachczicz zabye slyachczycza, pyancz- 
dzyesyant kop przes dwu kopu... zaplaczicz 
ma, a pokoran podług obiczaya starego dlya 
sgladzenya nyeprziyasny (pro contracta inimi- 
citia)... yczinicz ma Sul 92; Tha czistoscz nycz 
ginego nye gest, geno czyala y dusche czaloscz 
ot zmazanya dla mylosczy bozey otrzimanya 
XV med. R XXII 241; Czastokrocz nyena- 
wysczy dla sziemyanye (leg. ziemianie) wzali 
w obiczay abo dla nakłady straw (in odium et 
contemptum domini yillae et ex rancore, Sul 26: 
nyenawysczą a na potąmp pana, a z gnyewv), gdy 
pozywayą pana nyektorey wsy,tedikromye wyny 
y kmyecze pozywayą Dział 14; Jakom ya ssza-
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motrzecz gwalthem... nye szegnalem Sczepana 
sz robothi gego, gegdy ogrodek grodzyl dla vzith- 
kv sszwoyego 1472 Zap Warsz nr 2968; Nye dla 
pothpory non in fouimentum 1477 MPKJ II 
324; Braczya nye mayą nosyczi valeczney bro- 
nye..., yedno... dla obrony (nisi pro defen- 
sione) swoyey zyemye 1484 Reg 713; Avari... 
saepe dla zyzku swyeczskyego suos proximos 
decipiunt... mendosis verbis XV p. past. PF I 
202; Przystapąya do czyala svyatego boga..., 
kthore... na drzevye vyszyalo dla sbavyenya 
mego XV ex. SKJ I 151; Wssyczy svyaczy za 
mnv prosczye,... bych mogl dostoynye pana 
mego przyyącz czyalo dla otrzymanya lassky ib.

Cf. Czegodla, Czworodla, Tegodla, Dlaczego, 
Dlatego, Dzieła

^  2. Dla fo rm y: g. sg. dli 1435 AGZ XI 94, 
1465 AGZ XVI 25; dle 1462 AGZ VI 71; 
~  i. pl. dlami 1366 MMAe III 338; ^  /. pl. 
(we) dlach 1433 StPPP II nr 2486.

Z n a c ze n ie : 'przepisowa pełna długość łanu, 
może też granice tę długość oznaczające, agri 

j i y;/ Jongitudo usu constituta, fortasse etiam jines 
eiusdem łongitudinis : Phalislao de *Rzosloń da- 

- /  M A*4 ^  •  mus potestatem locandi villam nouam iure 
nv;. ^  Theutunico Maydburgensi... ex vtraque parte 

fluuij Brzozova... octuaginta mansos Ffranco- 
nicos continentem cum finibus vlg. sze dlamy 
1366 MMAe III 338; Vendidimus... in fluuio 
dieto Bistrzicza ad locandam villam nouam... 
vsque ad limites seu partes ville Zarzicze, cum 
graniejs ville prefate Wyerczany vlg. dlye par
te ex utraque 1417 KodPoł III 376; Uastita- 
tes, siluas et nemora nostra... sita... ad locan- 
das jurę Theotunico villas et laneos Franconi- 
cos de nowa radice, sine tamen preiudicio 
aliarum circumfinancium hereditatum ex utra- 
que parte eorundem fluuiorum, cum dimensio- 
nibus dle vlg. dictis extirpandi 1420 KodPoł 
III 380; Inter strenuum Marcissium... et 
Nicolaum... materia questionis fuit judiciali- 
ter exorta pro utilitatibus articulorum...: thar- 
gowe, ogrodne, wirzcholec, poczthy myodowe 
in fine laneorum al. dicendo we dlach, post 
centum octo laneos ciuitatis Dambowdzal aduo- 
cacie ipsius Nicolai 1433 StPPP II nr 2486; 
Agri... procedere debent iuxta plenam mensu- 
ram al. do dly et ulterius non, nisi dly habere 
debe<n>t 1435 AGZ XI 94; Generosus Henri- 
cus... vendidit Malinowka, villam suam,... cum 
lanęis Franconicis vlg. dlye nuncupatis circum- 
quaque villam eandem ad silvas tendentibus 
1453 AGZ XI 388; Mensuravimus agros et 
laneos tam ad longitudinem quam ad latitudi- 
nem secundum consuetudinem iuris et moris
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Theutunici... disponentes et facientes fines 
eorundem laneorum al. dlye et eosdem scopu- 
lis manifestis insignientes 1455 AGZ II 144; 
Terminum posuimus ad videndum, distin- 
guendum et limitandum granicies... inter civi- 
tatem Leopoliensem... et villam Zimnauoda...
Consules Leopolienses consenserunt super la
neorum medias longitudines al. na poi dle pro 
dicta villa Zimnavoda... emensurandas 1462 
AGZ VI 71; Laneos cum dle, silvas et campos 
1462 AGZ XI 469; A Futuma villa mensurare 
debet vlg. polthory dly et medietatem silve 
et eciam a Lubna villa mensurare debet 
vlg. polthory dly et medietatem silve, et 
eciam a *Wyessoyla villa vlg. polthory dly 
et medietatem silve, et eciam a Baricz 
villa vlg. polthory dly et medietatem silve 
usque ad montem Pyetrychar... Istas granicies 
obligatus est facere infra tempus trium annorum 
sub vadio mille marcarum. Eciam si non exirent 
limites al. dly od pothokv *Baylky ad Grzegorz- 
kowa Wola et eciam ad Straschidle villa, tunc 
sibi Nicolao tenebitur dare trecentas marcas 
1465 AGZ XVI 25; Cui itaque eclesie damus... 
alterum dimidium laneum agri, qui ager habere 
debet plenam et sufficientem longitudinem, que 
vlg. dicitur dlye, secundum modum et consue
tudinem agrorum 1469 AGZ VI 135.

Dlaczego'dlatego {więc), itaąue, ąuam ob retn :\J 
Ysz gygranye kostek wyele sprawyedlywych...  ̂
lyvdzy... ganyby {leg. gańbi), dlaczego ma ^  ^  
bycz dzerszano (pro remedio huius periculi 
statuto debet teneri), ysz gygranye kostek o pye- 
nyadze gotowe ma bycz, a nye na dlvg Dział 64;
Dvch boszy na myą, dlyaczego pomazał mya 
vzyawyacz vbogym (propter quod unxit me, 
evangelizare pauperibus misit me Luc 4, 18)
EwZam 307; Dlaczego et ideo XV ex. MPKJ 
II 324. ~  CJ: Czegodla (t. I s. 443).

Dlatego 'z powodu tego, ze względu na to, 
itaąue, ideo5: Dlathego yest *przossny ideo est 
ociosus XV med. SKJ V 270; Acz ktho raczy 
za przyaczela swego pewne pyenyadze, a gdyby 
nye zaplaczyl, a czas abo rok przydze, dlatego 
nye ma gemv stacz na schkodze any na sskasye, 
any na gospodze na zawadzę stacz (fideiussor 
propter hoc non deberet ad hospitium in obsta- 
gium subintrare) Dział64; Oszwyeczylesz mathką 
szwa dvchem szwyathym. Dlyathego czye pro- 
schą, panye, yzby oszwyeczyl szyercze moye, bo 
grzechy moye sza nyewymowne Naw 159; Dwch 
szvyathy sthapy na czyą, a mocz navysszego 
zaczmy thobye, a dlyathego, czo szyą narodzy 
sz czyebye szwyathe, badzye weswano syn boszy 
(ideoque et quod nascetur ex te sanctum, vocabi-
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tur filius dei Luc 1,35) EwZam 288; Otho ya, czlo- 
vyek tvoy, przystapyya do syna tvego... yako 
vmarly do zyvota trvalego. Dlatego czya pro- 
ssza, szklon vszy mylosyerdzya tvego do mnye, 
czlovyeka grzesznego XV ex. SKJ I 151; ~  
O kthore ssbyczye na mya zalvye o roboth- 
lywego kmyeczya Andrzeya..., aczbych czo 
ydzyalal, tho dlathego w skodzye szwey, w bory 
szwoym, gdzye my szkoda dzyelal ca 1498 
ZapWarsz nr 1804, sim. ib. nr 1803. 1805; 
A ya nye yyedzyalem go, alye yszby byl ob- 
[y]yavyon w Isr<ae>l<u>, dlyathego przyszed
łem ya w vodzye krczancz (et ego nesciebam 
eum, sed ut manifestetur in Israel, propterea ve- 
ni ego in aqua baptizans Jo 1,31) EwZam 301; 
~  dlatego że, iż *propterea quod' : Bacząncz, ze 
przes czanste naschich ybogich poddanich czan- 
dzanye czanstocrocz ybodzi naschi poddany 
schkodi yyelykye... czyrzpyely, dlyatego ze ska- 
zanim w yynach krothky rok ku placzenyu tich 
vyn namyenyon bywał, tegodlya vyni rzeczone 
pyąnczdzyesyand i chąnszbi... ystawyamy (at- 
tendentes, quod... pauperes... patiebantur pro eo, 
quod damnatis... brevis terminus solvendi ipsas 
poenas deputabatur, igitur de poenis, dictis 
piaczdziesyat..., statuimus) Sul 98; <D)latego, 
ysze synowie z oczczem gedną krwyą są spo- 
yeny a yakoby geden człowiek myedzi sobą są, 
przeto czwyrdzimi (quia filii cum patribus... 
una persona censentur, ideoque statuimus), aby 
poky oczecz zyw, szadny syn swey pyeczączy 
nye noszyl Dział 10; Poklonyenye... thobye 
da wam, ysch czya w szwem szerczy vstawycz- 
nye myewam. Dlathego tho, moy namyleyschy, 
*wszayawczam, ysz czya w wszelka godzyna, 
myły, wspomynam 1447—62 Zab 544; Jakom 
ya dlathego sbyl Jana kmyecza, ysch my scha 
wszacz nye dal w gayw oczcza mego, a szkoda 
dzelal 1479 ZapWarsz nr 1466; A otho bę- 
dzyesz nyemy, a nye bądzyesz mogl moyycz 
asz do dnya, chthorego szyą tho stanye, dlya
thego, yszesz nye yyerzyl slovam mogym (pro 
eo, quod non credidisti yerbis meis Luc 1, 20) 

1*13 EwZam 287.^^ Cf. Tegodla.
Dławić 'comprimere, vim inferre : Nye dlaw- 

cze neminem concuciatis (Luc 3, 14) XV med. 
R XXIV 361; Dląyycz, gnyeszcz ca 1500 Erz 12. 
^  Cf. Dawić, Zdławić, Wydłabić.

Dłoń 'palma*: Dlony palma (palmas suas ex- 
tendit ad pauperem Prov 31, 20) 1471 MPKJ 
V 70; Dlonyą palmas 1476 AKLit III 108; 
Dlon palma ca 1500 Erz 12; Dlon ir ib. 

Dłótko cf. Dłutko 
Dłóto c f  Dłuto
Dłubać 'rzeźbić, sculpere : Dlubye, rigye scul-

pat (artifex faber... lignum... sculpat Sap 13, 
13) 1471 MPKJ V 76. — Cf. Przedłubać, Wy
dłubać.

Dłubanie fuga , wyżłobienie, commissura, in- 
cis w : Przikazal..., abi dzalan bil dom bozi. 
A wyele zelyaza ku goszdzom drzwyanim y ku 
dlubanyy y ku spogenyy (ferrum quoque pluri- 
mum ad clavos ianuarum et ad commissuras 
atque iuncturas praeparavit Dayid) BZ I Par 
22, 3.

Dłubas fłódź towarowa, szkuta, navis oneraria : 
Hawrylo citauit Matiam Sczirbam pro naue 
al. dlubas 1453 Monlur III 228. ~  Cf. Dubas.

Dług fo r m y : n. sg. dług 1444 R XXIII 
310, Sul 72. 97, Dział 21, 1471 MPKJ W 31, ca 
1500 Erz 12; ~  g. sg. długa Sul 26, 1457 Czrs 
s. LXXXIV; długu 1398 StPPP VIII nr 7254, 
1420 TPaw VII nr 1715, 1427 MPKJ II 305, 
1437 ZapWarsz nr 531, Sul 33. 97. 98, etc., 
etc.] ~  d. sg. długu 1485 ZapWarsz nr 1564; 
długowi Sul 72, OrtMac 87, 1482 ZapWarsz 
nr 1529, 1490 ZapWarsz nr 1701; ^  ac. sg. 
dług 1386 Leksz I nr 26, ca 1420 R XXIV 82, 
1427 ZapWarsz nr 2750, 1428 ZapWarsz nr 
2863, BZ Neh 5,4, etc., etc.; ~  i. sg. długiem 
MPKJ V 70; — l. sg. (w) dłudze 1427 KsMaz 
II nr 2930, Sul 33, OrtBr VI 390, OrtKał 303, 
OrtMac 120. 139, OrtYrtel 117; (w) długu Sul 
72, OrtBr VI 369, 1498 MacPraw VI 275; ~  
n.pl. długi OrtKał 179, OrtMac 88; ^  g. pi. 
długów XV in. R XXIV 74, 1427 AKPr VIII a 
168, 1438 StPPP II nr 2735, etc.; ~  ac. pl. 
długi 1393 Leksz I nr 1554, 1411 Czrs 350. 354, 
1435 Pocz 283, Sul 32, etc.

Z n a czen ia : 1. 'należność do uiszczenia,
dług, debitum’: Jacosm przi tern bil, gdze 
Sandzywoy umoyil sye ssz tern, yse mai upo- 
minacz P[...]kego o ten dług, gdzebi go ne 
upomi<nał>, [...]mu mai dacz, czso lepszi 
zrze<biec?) 1386 Leksz I nr 26; Jako Katha- 
szina płaciła ginę długi, czo na ge prawem do
bito 1393 Leksz I nr 1554; Dorothea mała 
placzicz dlugy se mno na poły 1411 Czrs 350; 
Dorothka winowata zaplaczicz trzinacze kopy 
przes szedmy grosszow za długi ib. 354; Po- 
piszane długów caucionem (accipe cautionem 
tuam Luc 16, 6) XV in. R XXIV 74; W *czen- 
niczo, w yoczszthwo, aliszby wroczil dług (misit 
eum in carcerem, donec redderet debitum Mat 
18, 30) ca 1420 R XXIV 82; Rosznewaw sszo 
pan yego, podał gy kathom, aby [szo] gy thrzi- 
mali, alyszby wroczil wszyszczek dług (et ira- 
tus dominus eius tradidit eum tortoribus, quo- 
adusque redderet universum debitum Mat 18, 
34) ib.; Jakom przi tern bil, esz Micolay vpla-
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cyl tego długu, czso gego zona suknya kupiła 
1420 TPaw VII nr 1715; Jako Manczina thego 
długu Jacussowi sesczinascze grziwen ne opla- 
czil 1427 MPKJ II 305; Jaco ya tho wem, eze 
Damianowa *penczancz do Zemacowa lista za 
gego sina dług przes gego voleg prziweszona 
1427 ZapWarsz nr 2750; Jacosz pan starosta 
zalowal oth krolya, yszebych ya wnosi pye- 
nyądze falschowne w gego myasto Poznan..., 
aby thymystnymy (leg. tymi istnymi) pye- 
nyaczmy falschownimy snamyenycze dlugy pla- 
czyl 1435 Pocz 283; Jaco ya to wem, o któ
ry zapysz Wisslaw na Symona zalowal, za to 
gemu doszycz vczynono sz Woyslawowa długu 
1437 ZapWarsz nr 531; Elizabeth medietatem 
omnium debitorum al. długów... e t... Wroch 
aliam medietatem soluere debebunt 1438 St- 
PPP II nr 2735; O zyskanyv rokv wyelgemv dlv- 
gowy. Gdy w wyelgem dlugv (in gravi debito) 
yako gest szesczdzesząth, sto, dwyeszscze abo 
wyączszych pyenyądzy, swary szą... wsrv- 
szayą, gdi tako wyelky dług (tantum debitum)... 
nagle zaplaczon nye może bycz,... ystawyano bycz 
osządzamy, aby oszmynaczcze nyedzel rok wpo- 
lyczono chowan alybo vstawyon byl kv zapla- 
czenyv Sul 72; Jakom ya Andrzeyevi nye vino- 
vath dwadzescye y pyąncz grosszy długu vino- 
vathego 1451 ZapWarsz nr 922; A biły, gisz 
movyly: Dzedzini nasze y yynnyce, y domi 
nasze zastauymi... A gyny mowyly: Wesz- 
myem na dług pyenyodzy na dan krolyowo, 
a darni dzedzini nasze y domi, y yynnyce (agros 
nostros et vineas, et domos nostras oppona- 
mus..., mutuo sumamus pecunias in tributa 
regis demusąue agros nostros et vineas, 1471 
MPKJ V 52: zastawmy schią na dług) BZ 
Neh 5, 4; Opuszczmi syodme lyato a z dłu
gów ypomynanya wszelkey roki (dimittemus an- 
num septimum et exactionem universae manus) 
BZ Neh 10, 31; Mogaly dzyeczyą prawem przy- 
czysznacz, aby szwe dzyedzyczthwo... przedalo 
prze zaplaczenye oczczowych długów? Ort- 
Mac 90; Ale zaprzyly szye szapyerz thego dlugy, 
a chcze praw on bycz, thedy ma szamoszyodm 
przyszyadz ib. 104; O zapowyedzy gymyenya 
albo dlugy w gaynym sządzye ib. 106; Yako 
gdy maya dobywacz oczczowszkyego długu na 
szyeroczye, czo nye może myecz opyekadlnyka ? 
OrtMac 113, sim. OrtBr VII 550; Gdy mąsz- 
czyszną... szwey zenye wyanvge na szwem gy- 
daczem gymyenyy stho grzywyen..., a ten tho 
mąsz vmrze y szostawy po szobye dlugy 
y dzyathky..., opyekalnyk mowy: Wyem o they 
zenye, wyenye y them tho dludze..., ale ya 
nye wyem, mały thą mocz s prawa dacz gey
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tho wyano... Na tho *mo s prawa wyemy...:
Gdy opyekalnyk s prawa obeymye schą dzyeczy, 
czo lath nye mayą, tedy mą mocz dlugy fol- 
drowacz y dacz, y szaplaczycz dlugy wszythkym 
obyczagyem, yakoby mogły vczynycz thy tho 
dzyeczy, gdyby latha myaly. Przetho opyekal
nyk then może dlugy placzycz, o kthorych 
wye..., a o kthorych nye wye, może szye 
dacz ypomynacz albo o nye przyszchąncz 
s prawa wyelkrzy o the.<m> dludze... A ban- 
dzely ypomynan, mvszy then dług placzycz 
y they nyewyesczye wyano OrtVrtel 117;
Tako tesz gdyby kto byl pozwan... o wye- 
liką summa pyenyądzy, to gest o czterdzessczy 
grzywien, temv ma bycz dan pospolity rok..., 
ale gęstły o mały dług (pro minori debito, /H v ^  
Sul 27: mnyeyszy)..., tedy nazayytrz rok gemv 
ma bycz dan Dział 15; lohannes... et Nico- 
laus... fratres germani... tenetur debiti patri- 
mo<nialis> al. oczczystego długu yiginti marcas 
nobili Nasthcze... solvere 1461 AGZ XV 423;
Jako ja tho vyem, *haze Pyotr Stanislayem 
(leg. z Stanisławem) sgednan o Vocyechowy 
cesch hy o dlugy *odcovy 1461 ZapWarsz 
nr 1118; Decem marcas minus octo grossis 
certi, iusti et creditiyi debiti al. y swyerzonego 
dlugy pro panno... empto et foro recepto... 
non solvit 1477 AGZ XVIII 159; Exolvendo 
debitum iuxta librum superiorem al. ypla- 
czayancz długu pothlug kxang wyschych 1481 
ZapWarsz nr 1470; Jako ya nye yynoyath 
maczerzinego dlugy, mytha sza slusba czther- 
dzyesyath grossi Janowj y poltrzeczya grossą 
sza skorznye, y za koszulya poltrzeczya grossą 
thako 1482 ZapWarsz nr 1519; Jako themy 
dlugowj *mynalą dzyesyacz lath anym go ya 
vynovath 1482 ZapWarsz nr 1529; Braczya... 
mayą sye trzy razy w rok spoyyedaczi..., boże 
czyalo przymovaczi..., czudze rzeczy wroczy- 
wszy albo tez dlugy zaplaczywszy (restituendo 
etiam aliena) 1484 Reg 713; Jako themv dlugy 
dzessyath lath mynalo 1485 ZapWarsz nr 1564;
Jako mnye s thoba yyednano, yszesh mya myal 
yypyssacz se wszithkych długów, [o] qui sunt 
in libro, a ya thobye sescz gr<oszy> myal dacz 
poth zakładem dwv kopy podluk pozsw 1488 
ZapWarsz nr 1622; Jako themu dlvgovy my- 
nala dzyesyącz lath, o kthorj dług slachetny 
Payel y Yakvb Sczythna (leg. z Szczytna) sla- 
chethnego Stanislava s Novego Dwora były 
poswaly o dług bratha yego Abrama 1490 
ZapWarsz nr 1701; Jako ma bicz wviązanie 
w długu albo w sądowei rzeczy (de intromis- 
sione in debito aut re iudicata) 1498 MacPraw VI 
275; Sberz dlvsnyky y gnewnyky othpros, za-
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plącz dlvg wsytkim SkargaWroc w. 44; Dlvg 
debitum ca 1500 Er z 12; ^  na, w dłudze 'za 
dług': Porziczl (leg. pożyczył) Michałowy... 
passza Olbracht, a ne kaszalem go na dludze 
przedawacz gemu 1410—13 JP XXXIII 383; 
Daley może czlowyek swa rzecz albo gymyenye 
w dludze zastawycz, ocz bandze nayn żałowano, 
a tho ma vczynycz przed thym sąndzą albo 
prawem, gdze szlucha ku prawu podług prawa 
OrtKał 303; ~  dług żydowski: Margaretha 
obwazala sye długu zidowskego s mazem 1398 
StPPP VIII nr 7254; O cthore (pro cthory) 
pancerz Janik na Jana szalował, tego on nye 
wzol oth Micolaya na szidowski dług, ale 
przeto, ez bil gego strya, a on k nemv błiszszi 
1428 ZapWarsz nr 2863; ~  dług isty, istny
'sam kapitał bez pobieranych od niego odsetek, 
debitum principale vel capitale quod dicitur, id 
est nułlis annumeratis usuris':  Zaszluzone mytho 
y gysthny dług maya pyrwey zaplaczycz nyszly 
wyano, ale wynowathly gye na stoyaczym gy- 
myenyv, tedy maya naperwey wyano oprawycz 
y zaplaczycz, nyszly kthore gynne dlugy po
dług prawa Ort Mac 91; Michael de Iaszlo- 
wycz... fideiussit p ro ... Elizabeth... centum 
marcas in manus... Katherine..., sororis ger- 
mane... Elizabeth..., solvere... et hoc post divi- 
sionem sororum... ad partem sortis divise ad- 
ditas, vadium totidem in capitalem pecuniam 
convertendo al. w ysty dług obraczayącz 1466 
AG Z  XV 42; ~  dług złodziejski 'zobowiązanie 
wynikające z kradzieży, furtum , res furtiva': 
Przekonani w szandze nye może odycz, alyszs 
doszycz vczyny... za tho, w czem zkazan, 
gynako zwyanzani przeczywney stronye ma bicz 
podań, gen acz vczyecze z yąnthswa..., bandze 
praw y wyswolyon..., wyyąnwszy slodzeystwo 
alybo dług slodzeyski (debitum furti, Dział 8: 
ale o dług nyczs wyiąwszy o zlodzeystwo), gych 
zawszdi skazany zaplaczycz ssąn povinni Sul 7.

2. 'należność do odebrania, wierzytelność, id 
quod creditori debetur': Warchka wzola czter- 
dzesczy grzywen długów moza swego po swem 
może (leg. mężu) po smerczy gego 1427 AKPr 
VIII a 168; O który dług Jan na mya zalowal, 
za ten ya gemu dosycz yczynyl 1443 Zap
Warsz nr 565; Jaco ya to wem, Katharzy<nanie 
wzię>la po swoyem mazu trze<ch i d>wudzestu 
kop długów 1448 ZapWarsz nr 808; Paknyąlyby 
była żałoba personna, tho gest cząsna, yako 
gest o dlugy (si autem ąuaestio fuerit perso- 
nalis, puta pro debitis, Dział 20: aczlibi była 
szaloba o dług) abo kthorekole rzeczy ginsze 
zastawne, a pirwe, wthore y trzecze poswany 
wsgardzy alybo omyeszka stacz na rokv trze-
Słownik staropolski II

czem..., skazygemy, aby pozyczcza po trze- 
czem rokv... myal pełną mocz... przedanya 
y othdalanya... kthorekole rzeczy gemv za- 
sthawyone Sul 32; Wstawyamy, isz gdi nye- 
kthory pozycza (leg. pożyczca) alybo myescza- 
nyn svkna alybo gynsze rzeczy kvpne... ktho- 
remy zyemyenynowy na bork da albo wszagem 
pozyczy mymo lysth zastawny, w gem bi yawno 
było o dlvdze (in qua constaret de debito, Dział 
21: na ktorem to yawno stałby dług), myesczanyn 
zalyyącz o diuk swoy (pro debito suo) do- 
swyatczy przes swyatky, ysz thaky thark... 
yczinyl (Dział 21: myesczanyn swiathky ma 
dokonacz swego dlugy na zemyanynye),... nye 
doszwyathczy-ly powod, thedi samperzs nye 
sznayączy dlvgv (reus negans debitum) przes 
wlostną przysągą wczynyoną oth gabanya ma 
bicz prozsn yczinyon Sul 33; Poziczoni dług 
ziskan może bicz na onem, czso trzima gy
myenye w zastawye dlusznikowo Sul 97; 
Vstawyami, ze gdi ktori nasch poddanyecz... 
nyektori pyenyanszni albo rzeczi ruschayan- 
czich dług (aliąuod pecuniale vel aliarum rerum 
mobilium debitum)... nyektorim lvdzyem s przi- 
czini poziczenya albo ktorimkoli obiczayem 
gynako dluzen bi bil..., ktorich tho długów... 
nye zaplaczyw a gymyenye swe dzedzyczne 
zastawyph..., tich istich długów placzicz bi nye 
dbał (ipsa debita solvere non advertat), tegdi 
ten isti poziczcza... albo nyektori, komu bi 
przerzeczoni dlusznyk nyeczso bil dluzen..., 
na onem, kthori tho iste gymyenye... dzirzi, 
posczigacz i ziskowacz rzeczonego długu (dic
tum debitum)... myecz bandzye pelnąn... mocz 
Sul 97; Paklibi... dzirzanczemu tho iste gymye
nye dzyedziczne, yemu tako zastawyone przes 
dzyedzycza, na ktoremze taky poziczcza... 
chczyal swego długu poziskacz (nititur suum 
debitum acąuirere),... pyruemu poziczczi po
dług rząndu naschich lystow, pyenyandzi albo 
rzeczi wroczycz nye moglbi..., tegdi thego istego 
w they tho zastawye yyanczey o ten isti dług 
swoy gabacz nye bandzye mocz (pro eodem 
debito impedire non debebit) Sul 98; Zalowal 
geden na drugego o dług, czo mv gy wynowath 
nyeprzewlocznye OrtKał 314, sim. Ort Mac 139; 
Kyedy dlusznyk wynydzye sz myasztha przed 
dlugy. Gyesthly czlowyek dluszen a szbyezy sz 
myasztha..., thedy może gyego gymyenye albo 
rzeczy oszagnacz powod...y oszyescz za szwoy 
dług OrtMac 58; Wszdawam szwemu mazowy 
wszyczko, czokolwyek mam... y *wszyszthgy 
moye dlugy, czo mnye sza przyvmarly ib. 68; 
Odczym ten tho dług zapowyedzyal od gyn- 
nych ludzy, czo szye myenyely thesz prawo
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myecz k themu dlugowy ib. 87; Szały kthore 
dlugy yego zony zapowyedzyany, thako nye 
sza yemu wolny wszyacz albo gyemu gych nye 
maya dacz, a za gyego zony zywotha gych 
nye dobądzye albo nye zyszcze, aby gye mogl 
wszyacz, gdyby chczyal, a nye *pryszly yescze 
w gyego obroną, thakye tho pyenyadze przydą 
na dzyeczy ymarley nyewyasthy OrtMac 88, 
sim. OrtKał 179; Jakom ya nye wzyal dwv kopv 
y gynshych dlvgow na młynarzy Jacubye wthory 
rash po dowodzę, thako my pomozy bog 1490 
ZapWarsz nr 1647; ~  w dłudze, w długu 
'z tytułu wierzytelności : Iacom ya przi tern bil, 
eze Sczepan nye wiranczil v Iunoszeg Wawrzin- 
czowa bidla w ginschem dludze, geno w zem- 
skem prawe 1427 KsMaz II nr 2930; A nye 
chcze-ly naprzeczyw themv odpowyedacz then, 
na kogo then dług zaluyą, na blysze przydacze 
sandy, jako przed nymy powod zaluge y to dzye- 
dzyczstwo zapowyeda wszchem {leg. w swem) 
dlugy, tedy maya to stoyacze gymyenye po- 
dacz temv, czo zaluge o szwoy dług OrtBr VI 
369, sim. OrtMac 91; Thedy woyth ma themu, 
kto zapowyedzyal, w to gymyenye wwyazanye 
dacz... w gego dludz<e> OrtMac 120; Wyszna-ly 
kto, ysz wynowath na który czasz myal zapla- 
czycz, nye ma-ly gothowych pyenyądzy, a chcze-ly 
powodowy zastawycz stoyacze gymyenye w za- 
kladzye tako dobre yako yest ten dług..., tedy 
powod muszy przyyacz to, a ma ye thako długo 
dzyerzecz w zakladzye, asz ortelem dobądzye, 
ysz może przedacz w szwem dludze OrtMac 
139, sim. OrtBr VI 390; ~  dług istny 'sam 
kapitał bez pobieranych od niego odsetek, 
dębi tum principale, id est nul lis auctum usu- 
ris’: Zydowye o dług gystny y o lyphą kv 
sąndv nye przyzowąncz do dwv lyath v, przerze- 
czoną lyffą przyrosłą *stranczycz mayą, a thylko 
tho na gysczynye a na lyffye w przerzeczoni 
czaas... pomn[m]ozoney doszycz myecz mayo 
(Judaei pro debito principali et usura ad iudi- 
cium non provocantes infra duos annos... 
tantum de principali et de usura, infra praedic- 
tum tempus aucta, sint contenti) Sul 15.

3. 'pożyczenie na procent, na lichwę, fenus’ : 
Opozyczenym a. dlugem {war. kal.: lichwą, po- 
ziczienym) fenore (qui coacervat divitias usu- 
ris et fenore liberali, in pauperes congregat eas 
Prov 28, 8) MPKJ V 70.

4. *zobowiązanie, \otum : Dług fenus, obliga- 
cio (tandem finito Pentateucho Moysi, velut 
grandi fenore libertati, ad Jesum filium Nave 
manum mittimus Jos prol.) 1471 MPKJ V 31; 
Za nadzyeyą zbawyenya y thesz sdrowya tho- 
bye davayą dlugy swoge {Msza I. TV. VIII:

plączą obyethnycze, III: dawayo sluszbo,
V: plączą obyathi, VI: dawayą dlugye
slvsby, IX: proszby swe) (wecznemu bogu) 
(pro spe salutis et incolumitatis suae tibiąue 
reddunt vota sua aeterno deo) XV p. post. 
Msza VII s. 53; ~  {o śmierci) *konieczność, nę
cę ssit as' : Dług *przirodzioni debitum naturae 
1444 R XXIII 310.

5. fprzewina, de lic tum' : A thymsze obyczayeem 
chczemi bicz pozew, gdze przes dowynyenya 
alybo dlvga panova (sine delicto domini villae) 
bylibi kmyecze gego... dowynyeny Sul 26.

Długi fo r m y : n. sg. m. długi BZ Jer 29, 
28, 1495 AGZ XIX 432, Rozm 150; / .  długa 
Rozm 152; neutr. długie ca 1500 Erz 13; ~  
g. sg. m. długiego Sul 42, BZ Ex 20, 12. 
Deut 20,19, Dział 27, 1471 MPKJ V 32; 
/ .  długiej 1473 ZapWarsz nr 1360; ~  ac. sg. m. 
długi BZ Deut 2, 1. Jos 5, 4. Neh 2,6, Dział 
31, XV ex. MacDod 140, Rozm 735; / .  długą 
XV med. R XXV 154, BZ  Judith 7,18, Rozm 
611. 701. 816; neutr. długie Gn 14b. 173a, 
Dział 15; ~  i. sg. neutr. długim BZ II Par 
21, 19; ~  /. sg. m. (po) długiem Dział 45, 1471 
MPKJ V 77; / .  (w) długiej 1471 MPKJ V 40; 
neutr. (w) długiem Kśw cv 35, 1449 R XXV 
163. 167, XV med. R XXII 242, XV med. SKJ
I 49; (w)dugiem XV med. SKJ I 123; ~ n .p l .  
m. długie ca 1500 Erz 13, Rozm 151; / .  długie 
Rozm 21; ~  g. pi. m. długich OrtKał 137, 
MPKJ V 58; ~  ac. pl. m. długie FI i Puł 22, 9, 
BZ Gen 19, 37. 38. 21, 34, OrtMac 43, Rozm 22; 
/ .  długie 1456 Msza VI s. 260, Rozm 418; 
~  l. pl. m. (w) długich EwZam 295.

Comparat. n. sg. m. dłuższy 1449 Przem
II nr 584, 1450 Przem II nr 748. 758, OrtBr 
VII 552, OrtMac 60, XV ex. MPKJ II 324; 
~  ac. sg. m. dłuższy OrtBr VII 552, OrtBrRp 
62, 2, OrtMac 60. 81; ~  n. pl. neutr. dłuższe 
Rozm 128; ^  ac. pl. neutr. dłuższe Rozm 128. 
KZ n a c z e n i a : 1. {o przestrzeni) 'longus, ob- 
longus, procerus : Gdisczy który clouek svim 
neprzygaczelem che szo valcicz, tedycz vocz on 
szebe {leg. z siebie) dludze odzene sdruczy tego- 
dla, isbicz mv ono ne uadzylo Gn 173a; W szvk- 
nya długą {MPKJ V 40: w dlugyey schukny) 
asz do glosznow induta erat talari tunica (II 
Reg 13, 18) XV med. R XXV 154; Dlugye pro- 
cere (populus, quem aspeximus, procerae statu- 
rae est Num 13, 33) 1471 MPKJ W 25; Yakom ja 
*samoosmch nye zaganyal trzemy pl użyczamy 
dwv cząsczv nyvy, jedney syedlysczeney a dru- 
gyey dlugyey 1473 ZapWarsz nr 1360; Debent 
emittere expulsionem peccorum... et ultra inter 
gayum rotundum et alium longum al. dlugy
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nuncupatum usque ad colles 1495 AGZ XIX 
432; Cesaries est coma capitis et proprie viro- 
rum vloszy dlvgye ca 1500 Er z 13; Brvy^byly... 
yyelmy czvdne, czarne, nye barzo kosmate 
any dlvgye Rozm 21; Palcze myala okrągłe 
a proste, doszycz dlvgye Rozm 22; Vslyszacz 
to Iesus y rzecze: A ny (pro my) ye dlusche 
vczynyenye (pro vczynymy, ergo nos ligna pro- 
longemus), przyczyagnawschy przyprąwymy... 
Y przyczyagnąly onych drzew, yze były dlusche 
Rozm 128; Nos yego... nye byl barzo dlugy 
any krotky Rozm 150; Zamby yego... nye były 
skalane nyyedna nyeczystota any dlugye, any 
krotkye, alye wschytky dostatky mayące Rozm 
151; Schygyą myal svyątla a byala yako 
mlel^o..., nye była barzo czyenka a takyesch 
nyernyascha, takyesch nyeprotka any barzo 
długa Rozm 152; ~  Dluszszy capacior XV
ex. MPKJ II 324; ^  Dlvge yelytho longaon 
ca 1500 Er z 13; ^  może już nomen proprium: 
Nicolaus... de długa vlicza 1438 Monlur III 
70; Dlugye lanky... obligavit 1450 TymProc 
214.

2. (o czasie)' longus*: a .f długotrwający, diutur- 
nus' : Tec to crol iesc miloscyueysy... w dlugem 
chacany, izbihom so k nemu zodne pospesily Kśw 
cv 35; A takes szo thy..., clouecze, ne oddalag k 
milemv Xpoui nafrocicz, yscy tho ne gest f [s]twe 
voly, abicz thobe Xpt dal dludze *stroue Gn 14b; 
Dlugego diutine 1444 R XXIII 309; Nyespo- 
koyno gest nasche syercze, alisz otpoczinye 
w thobye..., nye w pyenyądzech, nye w dlu- 
gyem szdrowyu ny w roskoschach czyelnich 
XV med. R XXII 242; Sicut in die honeste 
ambulemus, non in comessacionibus et ebrie- 
tatibus, non in cubilibus et *impudicijs nye 
v mękyem a w dlugem lyeganyw (Rom 13, 13) 
XV med. SKJ I 49, sim. 1449 R XXV 163; 
In omni virtute confortati secundum potenciam 
claritatis... in... longanimitate, w dwgem (R XXV 
167: w dlugem) oczekawanyy, cum gaudio 
(Col 1,11) ib. 123; Czczy otcza swego y matko 
swo, abi bil dlugego wyeku na szemy (ut sis 
longaevus super terram), ktoro pan bog da 
tobye BZ Ex 20, 12; Y wszitczi mozowye bo- 
yowni zmarli so na pvsci prze dlvgy *obo- 
chod drogy (mortui sunt in deserto per longis- 
simos viae circuitus) BZ Jos 5,4; A tak dlu- 
gym gnycym gnyl gest (et sic longa consum- 
ptus tabe), az y trzewa z nyego plinoli BZ II 
Par 21, 19; Sza nadzeya sbawyenya y sdrowya 
swego thobye dawayą dlugye slvsby wyecz- 
nyemv bogv (pro spe salutis et incolumitatis 
suae tibiąue reddunt vota sua aeterno deo) 
1456 Msza VI s. 260; Vstawiamy, aby odtych-

myast czy, które pozową przed nas albo przed 
naszego sądzą, dobre a dluge ymyeli rozmy- 
slenye na odpowiadanye przed sadem Dział 15; 
Dlugyego wyekv provecte etatis (Josue senex 
provectaeque aetatis erat Jos 13,1) 1471 MPKJ 
V 32; Bog..., szkarawszy, da-cz nąm pokoy 
dlugy XV ex. MacDod 140; Rzeki k nym... 
Cristus: Górze vam madrczy y moczarze ly- 
czemyernyczy, yzesczye yyzarly domy ybogych 
wdów, czyny^cz^dluge modły ty y (quia come- 
ditis domos yiduarum, orationes longas óran- 
tes Mat 23,14) Rozm 418; ~  długa chwila,
długi czas: Gest gych wy<e)le, gysz, przes 
glyposczy pokarm dlygego czasy (Dział 31: 
na dlugy czas) krothkey godziny straviwszy 
(yictum longi temporis breyi hora consumen- 
tes), byerzą szobye prz<y)ciną prócz wlosthnych 
stron myaszkanya Suł 42; A rvssziwsy syo 
ottod, przislismi na pvsczo... y obchodzilismi 
goro Seyr dlvgy czasz (et circuivimus montem 
Seir longo tempore) BZ Deut 2, 1; Gdisz lo- 
zesz przed myastem dlvgyego czasy (quando 
obsederis civitatem multo tempore)..., nye po- 
czinay sczepow, ktorichze owocze godzo syo 
gescz BZ  Deut 20,19; Rzekłem krolyv:... 
Proszo, abi myo otpuscyl do zidowstwa do 
myasta pogrzebu oczcza mego, acz ge vdza- 
lam. Y rze<k>l kroi...: Za ktori dlugy czas 
droga twa bodze (usque ad quod tempus erit 
iter tuum), a kedi syo k nam wrocysz? BZ 
Neh 2,6; A gdisz to powyedzely, sstal syo 
plącz y krziczenye wyelyke... za długo chwy- 
lyo, tak yze za wyele godzin gednim głosem 
wolały ku panu bogu BZ Judith 7, 18; Dlugy 
gest to wyedz czas (longum est). Dzalaycye 
domi a bidlycye. Sadzcye zagrodi a gedzcye 
owoce gich BZ Jer 29,28; A gest prawo po
dług maydborszkyego prawa, a wszdy dobrze 
stary obyczay zostawyącz podle prawą, a czy- 
nyą prawo z dlugych czaszow Ort Kał 137; 
Mogaly... przyszyasznyczy czorocznye od ra- 
dzyecz wybrany... szyezyecz na przyszyagley la- 
wyczy... albo mayaly przysząznyky wybyeracz 
na dlugye czasy? OrtMac 43; Tedy my Francz- 
kowy przykazałyśmy wieczne mylczenye dlya 
tego dlugego czassv (propter tanti temporis 
decursum, Suł 37: dla sbyezenya thako wyel- 
kego czassv) Dział 27; Ale czastokrocz syą 
przygadza, ysze geden pylnyeyszy gest syebye 
obeszrzenya y syedlenya, nysz drvgy, a tako 
ow rospusczony y tesz nye dbayączy dla po- 
lepszenya y zbvdowanya dzal przez przyaczele 
vloszony wzrzvcza, a to po dlvgem czasye 
ib. 45; Iaco słucha na kosdy rok a. iako oby
czay dawny odlugych (leg. od długich) czasów
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60 DŁUGI DŁUGO

ut expetunt tempora (susceperunt Judaei..., ut 
nulli liceat duos hos dies absąue solemnitate 
transigere, quos scriptura testatur et certa 
expetunt tempora Esth 9,27) MPKJ V 58; 
Po dlugyem interveniente tempore (deinde inter- 
veniente tempore, convalescente iniąua consue- 
tudine hic error tamąuam lex custoditus est 
Sap 14,16) 1471 MPKJ V 77; A zmówiwszy 
to miły Krystus długą chwilę milczał, stojąc 
nad nimi, aż są dobrze odpoczynęli i naspali 
sie Rozm 611; Postawili ji śród domu i dali 
jemu długą chwilę stać Rozm 701, sim. 816; 
Obleczcie sie w odzienie żałujące, aby była 
jako niewiasta długi czas płaczący umarłego 
(ut sis ąuasi mulier iam plurimo tempore lu- 
gens mortuum II Reg 14, 2) Rozm 735; ~  dłu
gie dni *większy przeciąg czasu, temporis spa- 
tium longius : A miloserdze twe bodze nasla- 
dowacz me wszelikych dnow sziwota mego, 
abich przebiwal w domu boszem na dluge dny 
(ut inhabitem in domo domini in longitudinem 
dierum) FI 22,9, sim. Pul; Ale Abraham 
*rosbyal puszczo Bersabee a tu wzywał gymyo 
boże boga wyecznego. Y bil gest oraczem ze- 
mye *polestynskyey za dluge dny (et fuit co- 
lonus terrae Palaestinorum diebus multis) BZ 
Gen 21,34; ~  za długie dni *po dziś dzień,
usąue ad hunc diem": Tedi poczyolasta dwye 
dzewce Lothowye s swim oczczem y porodziła 
gest wyoczssa syna, temu to zdzala Moab. 
On gest oczyecz Moabskich za dluge dny 
(ipse est pater Moabitarum usąue in praesen- 
tem diem). A takyesz mlodssa porodzyla syna, a 
temu zdzala gymyo Amon. On gest oczyecz Amo- 
nyskych asz za dluge dny (ipse est pater Am- 
monitarum usąue hodie) BZ  Gen 19,37—8; 
~  pójść w dniach długich 'być w podeszłym 
wieku, prowcta aetate e s s e Tha była poszła 
w dnyach dlugych, a szyła z masząm swogym 
szyedm lyath od dzyevyczthwa svego (haec 
processerat in diebus multis, et vixerat cum vi- 
ro suo annis septem Luc 2, 36) EwZam 295; 
~  długa wieczność * diuturnitas : Długa yyecz- 
noscz longiturnitas (ignis enim superveniet ei 
ab aeterno in longiturnis diebus Bar 4,35) 
1471 MPKJ V 103.

b .*późniejszy, następny : w terminologii prawni
czej: dłuższy dzień ' termin sześciotygodniowy, 
a specjalnie ostatni dzień tego terminu, dicitur 
a iuris peritis de sex hebdomadum termino im- 
primis de postremo huius termini die': Non 
posuit ita, quod iam dies vlterior al. dlusschi 
expirauit, antę quem diem longiorem Iohan- 
nes institor pecunias posuerat 1449 Przem II 
nr 584; Terminus sex septimanarum al. dlusschy

dzen fluxit 1450 Przem II nr 748; Hodie est 
vltima dies sex septimanarum al. dlusschi dzen 
ib. nr 758; Gdysz opawszkyemu sz prawa dano 
na dlusszy y pewny dzyen przynyescz vkazanye 
thakye, kthorem szye nye mogą ostacz, przetho 
ony szwa rzecz straczyły y *ny mogą dalszego 
dnya myecz albo drugyego vkazanya przy
nyescz podług prawa. Przeczyw themu wydzy 
szye nyekthorym ludzyom, yakoby przyszedł 
albo mynąl dluszy dzyen vkazanya opawszkyego, 
ony mogą myecz yescze sz prawa drugy dzyen 
gynne vkazanye przynyescz o szwa rzecz Ort- 
Mac 60, sim. Ort Br VII 552; Thedy pythal, 
czo zalowal, może themu myecz dluszy dzyen. 
Thedy szkazano, ysz nye może, ale ysz ma tho 
natychmyasth... vczynycz ib. 81, sim. OrtBrRp 
62, 2.

Cf. Kokorak, Kokornak, Listek, Pieprz, Ty
kwa, Ziele

Długo fo r m y : comparat. dłużej Sul 76. 90, 
1451 MacDod 105, BZ Tob 10, 10, OrtKał 307, 
OrtMac 95.

Z n a c z e n i a : 1. (w przestrzeni) ' longe : Ma- 
czey... gest przedal... łąką, ktorasz leszy myedzy 
Golkową łąką a myedzy Szodlarzową thako 
długo, szyroko, yako szyroko leszy ot Pilcze 
1463 R XXII 382; Ut crines fiant spissi... 
et fiant, ut vis yako długo chczescz XV p. post. 
R LIII 63.

2. (w czasie) *diu, mul to tempore’: Przebywał 
gesm... w Czedar: dlvgo bydlyla dysza moya 
(multum incola fuit anima mea) FI 119, 5, sim. 
Pul\ Długo bywsszy szę sz nym, assz podał 
thyl dyu pugnando convertit in fugam ca 1428 
PF I 485; Dzewky... chowayą, nye chczącz 
gych za mąsz dacz na then konyecznye vmysl, 
eszby gymyenye gych mogły dlvzey dzyrzecz 
(quod bona ipsarum eo diutius yaleant possi- 
dere) Sul 76; Paklibi tey istey nyewyesczye, 
pannye albo wdowye, dluzey ziwye biczfnyzly 
takyemu mąnzu gwałtownemu przigodzylo syąn 
(sed si eandem yirginem, yiduam vel mulierem, 
talem yiolentum maritum suum supervivere 
contigerit), thegdi ku prawu... v pelnye ma 
bicz przipusczonąn Sul 90; Tako w them myły 
Yesus naszylnye omdlaw, opyodz dluszey po- 
czol sze modlycz y pyal yest then psalm 1451 
MacDod 105; A gdisz Raguel wyelym slow 
swego zocya, abi tu dluzey ostał, przeprosycz 
nykake nye mogl, polecyl gemu Saro, swo 
dzewko BZ  Tob 10,10; Mayą ten ortel wy- 
dacz..., a nye mayą dluzey tego odwloczycz 
podług prava OrtKal 307, sim. OrtMac 95; 
Gdyby maszczyszna wyleganyecz... poyal zoną 
yrodzenya stadia (leg. z stadła) malszenszkyego,
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DŁUGO DŁUGOCZEKANIE 61

a ma gymyenye krothko albo długo, czo zaro- 
byl szwoya (leg. z swoją) zoną..., a gdy then 
masz wmrze, przydze-ly gey tego czo gymyenya, 
czyly nye przydzye? OrtYrtel 118, sim. Ort- 
Mac 27; Tedy Franczek, gdysz mv syą tako 

y /  długo zaplata nye sstala konyeczna (cum per 
tantum tempus non fuerit sibi totalis solutio 
facta), chczal targ wzrzvczycz Dział 26; Ban- 

\J dąly długo zyw est mihi superstes vita (noli 
attendere ad possessiones iniąuas et ne dixe- 
ris: Est mihi sufficiens vita Ecclus 5, 1) 1471 
MPKJ V 78; Panye boże..., kthorysz Anna 
szwyątha długo nyeplodna naszwy<ę>thszem 
płodem raczil... poczyeszycz M W  71 a; Ffal- 
szyvy my szwyath povyedal, bych ya długo 

\j szyf byczy myal, wczorą my thego nye povyedal, 
bych ya długo szyf byczy myal SkargaPłoc 
w. 22—24; Przyszła do nyego mulier Samari- 
tanka, sz ktorąsz barszo dlvgo szyą sz nyą 
roszmawyal e (leg. je 'jest’) XV ex. MPKJ II 
318; Długo diu ca 1500 R XLVII 355; A tu 
omdlała dziewica Marja, iże dalej nie mogła 
długo słowa przemówić Rozm 758; ~  długo
bydłący ?sędziwy, stary, longaevusi : Długo by- 
dlanczy (war. lub.: dlugowyelky) longevus (lon- 
gaevus et honorabilis ipse est caput, et prophe- 
ta docens mendacium ipse est cauda Is 9, 15) 
1471 MPKJ V 89; ~  długo czakający ' cier
pliwy, patiens : Mylostzywy y myloserdny go- 
spodzyn, długo czakayonczy y welko mylo
serdny (longanimis et multum misericors). Ne 
na wyeki gnywacz se bodze FI 102,8, sim. 
Pul.

W połączeniach z przysłówkami: kako, jako 
długo *jak długo, ąuamdiu : Dokod odwraczasz 
lice twe ote mne? Kaco długo clascz bodo 

V radi w duszi moiey (ąuamdiu ponam consilia 
in anima mea) a bolescz w serczu moiem przes 
dzen? FI 12, 2, sim. Pul; lako długo ąuamdiu j 
XV p. pr. R XLVII 358; Moczny iest giscze 
przebitek twoy: pakli w skale polozisz gnyaszdo 
twe, a bodzesz przebiwacz vizwolony s ple- 
myenya Cyn, kako dlvgo mozesz przebiwacz 
(et fueris electus de stirpe Cin, ąuamdiu poteris 
permanere)? Bo Azvr pochwiczi czo BZ Num 
24,22; Pytayą..., kako długo ma myecz frystv, 
aby tego pewnoscz vkazal, rokly czy dzenly 
albo wyaczey OrtBr VII 565; Daley pytha- 
lyscze kyedy, szlowye kthory czasz a yako 
długo (OrtBrRp 89,1: kako długo)... muszą 
przyszyasznyczy woytowy ku praw (leg. prawu) 
szyedzyecz w szadzye OrtMac 121; Mogą thy 
dzyeczy odzyerszecz swoyą oczczyszną prawem 

wUb nye, albo kako długo tho szyą zawlecz
ma kv kończy podług prawa? OrtYrtel 119;

^  tako długo — kako (dokąd) długo, aliż, / 
aż(e), poko 'poty — póki, tamdiu — ąuamdiu, 
ąuoad': Chwalcze (pro chwały) dvsza moya
gospodna! Bodo pyacz bogv memv, dokod długo 
gesm (lauda anima mea dominum! Laudabo 
dominum in vita mea. Psallam deo meo, ąuam
diu fuero, Pul: dokond yesm) FI 145,1; Ludze 
z Malewa... ribi łowili w Sabinskem yeszerze 
taco długo, asz im ianl bronicz 1408 Piek VI 
369; A przetho tako dlvgo ma bycz cządzan, 
gen zabyl slachczycza, kako długo tha vyna 
nye bądze zaplaczona (quia tamdiu impigno- 
retur militis interfector, ąuamdiu huiusmodi 
poena totaliter non fuerit persoluta) Sul 69; 
Ktoresz tho zaprawdą gymyenye dzyedziczne 
dlya zastawyenya on poziczcza thesz bandzie 
dzirzal pokoynye tako długo, alysz yemu przes 
onego, komu zalezi, rzeczone vschitky pye- 
nyandze... bilibi spelna zaplaczoni (ipse cre- 
ditor etiam tenebit pacifice et ąuiete tamdiu, 
donec eidem per illum, cuius interest, dicta 
talis pecunia... fuerit plenarie persoluta) Sul 
98; Podnyosszi Dauid a moszowye, gisz s nym 
biły, głosi swe y płakały tako długo, dokod 
mogły slzi pusczacz (et planxerunt, donec de- 
ficerent in eis lacrymae) BZ  I Reg 30,4; Zalu- 
gely ktho nąyn, mogą gego blyszy tho odmo- 
wycz tako długo, asz on szye do domv wroczy 
OrtBr VI 359; A ma ge tako długo dzerszecz 
w zacladze, asz ortelem dobadze, ysz może 
przedacz w szwem dludze ib. 390; Gdyby czlo- 
wyek zapowyedzal czlowyekv gymyenye, czo 
by doma nye był, a kako długo doma (sc. nie 
był?) szą prawowal, azby go prawem dobył 
Ort Kał 180; Ty to dzyeczy ne mogą oczczyszny 
swey odzyerszecz s prawa, a tho ma bycz tako 
długo od dzyeczy do dzyeczy, poko może bycz 
dokazano, asz szą wyleganczy OrtYrtel 119; 
Tedy ta parrochia ma bycz zaklyątą, gdzesz 
slvszba bosza nye ma bycz tako dlvgo, alysz 
wynowaczecz bądze wydań byskvpowy Dział 4; 
Gdy kląty do ktorego myasta ... wstąpy, tam 
nye mayą spyewacz tako dlvgo, alysz wygedze 
z onego myasta ib. 5; Tedy sądzą prawo ma 
odloszycz y zawiessycz tako długo, az dzeczem 
lyata wynydą ib. 46;. A pothem zawzdy ma 
tha<ki to) vygnany... obv<ieszczan?> bycz 
y yymyenyan w them tho braczsthvye tako 
długo, aze sye polepszy 1484 Reg 723.

Długoczekanie ' cierpliwość, patientia': W dlu- 
goczekanyą (war. lub.: w dlugoczekanyv) in 
longanimitate (sed in omnibus exhibeamus nos- 
met ipsos sicut dei ministros... in castitate, 
in scientia, in longanimitate, in suavitate II 

| Cor 6, 6) 1471 MPKJV 128; W dlugoczekanv
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in longanimitate (II Cor 6,6) XV p. post, 
R XXV 258.

Długomyślny 'cierpliwy, patiens : Ale ti boże 
laskavi, dobrotlywi y mylosyerni, dlugomislni 
y wyelykego slyvtowanya (longanimis et mul- 
tae miserationis), nye opuscylesz gich y tedi, 
gdi vczinyly sobye cyelcza BZ  Neh 9, 17; 
Dlugomyszlny longanimus 1471 MPKJ V 51.

Długość fo rm y:\fg . sg. długości FI i Pul 
90, 16, i?Z Deut 2, 21; ~  d. sg. długości Gn 2b; 
~  ac. sg. długość FI i Pul 20,4. 92, 7; ~  v. sg. 
długość 1413—4 JA XIV 503.

Z n a czen ia : 1. (o przestrzeni) ' longitudo9 : Ve- 
szele ku dlugosczy gestcy ono bilo velike pres to, 
iscy szo gest ono od fchodu sluncza asz do sza- 
padu bilo rosczoglo Gn 2b; Bezsmerna łaszka, 
o nyewymowna dobroscz, o dzyw<n>a, dostogna 
dlugoscz, syrokoscz, vysokoscz y globokoscz 
myloszerdze ('miłosierdzia’) boszkego 1413—4 
JA XIV 503; ~  wysoka długość'wysoki wzrost, 
proceritas5: Zemya obrzimow naszwana iest, 
a w nyey nyegdi przebiwali so obrzimowye..., 
lvd wyeliki a mnogy, a wysokey dlvgosci (po- 
pulus magnus et multus, et procerae longitu- 
dinis) BZ Deut 2,21.

2. (o czasie) ' longitudo5: Sziwota prosił iest 
od czebe y dal ies iemu dlugoscz dnow na weky 
(tribuisti ei longitudinem dierum in saeculum) 
FI 20,4, sim. Pul; Dlugoscy dny napelno gi 
(longitudine dierum replebo eum) y pokaszo 
iemu zbawene moie FI 90, 16, sim. Pul; Domu 
twemu slusza swotoscz, gospodne, w dlugoscz 
dnow (domum tuam decet sanctitudo, domine, 
in longitudinem dierum) FI 92, 7, sim. Puł.\l

Długoświatność 'cierpliwość, patientia9: Dlugo- 
swathnoscz longanimitas (fructus autem spiri
tus est: caritas, gaudium, pax, patientia, beni- 
gnitas, bonitas, longanimitas Gal 5,22) XV 
med. R XXIV 372.

Długowieczni cf. Długowieczny
(Długowieczny) Długowieczni 'długo żyjący, 

longaevus9 : Videbit semen longewm dlugo- 
wyecznye (si posuerit pro peccato animam 
suam, videbit semen longaevum Is 53, 10) XV 
p. pr. SKJ I 302.

Długowieli (?) 'długo żyjący, longaevus9 : Dlu- 
gowyeley (pro dlugowyely?) hec dicit dominus 
deus: Honora patrem tuum et matrem tuam, 
ut sis longaevus super terram, quam... deus... 
dabit tibi (Ex 20, 12) XV p. pr. SKJ I 302.

Długowielki 'sędziwy, stary, longaevus, se- 
nex \ Dlugowyelky (war. kal.: długo bydlanczy) 
longevus (longaevus et honorabilis ipse est 
caput, et propheta docens mendacium ipse est 
cauda Is 9,15) MPKJ V 89.

| (Dłutko) Dłótko 'caelum sculptorium, scal- 
prum : Celtulus diminutivum a celtis vlg. dlo- 
thko ca 1500 Er z 12.

(Dłuto) Dłóto 1. 'dłuto, caelum*: Dloto celtes 
1437 Wisi nr 228, s. 86; Dlotho ca 1455 JA 
XIV 489; Dlotho celtes ca 1500 Er z 12; Dlotho 
caelium ca 1500 R XLVI1 354.

2. ' toporek o wąskim ostrzu, securis aciei 
spatio brevi \ Dextralis est securis sine delabris 
vlg. ocszą, dloto 1450 RpKapKr; Dedit sibi 
in eundem currum ad servandum mensale, 
przelbycza, coclearia, carabella y dlotha, qui 
omnes fuerunt in valore quattuor florenorum 
1497 StPPP VII 47; Pro mensali, tallariis, 
cocleariis cum pudlo et carabella, et dlotho 
ib. 49.

Dłuż 'długość (w przestrzeni), longitudo9: Pil
zno et Strzegoczyce... Eustachio... cesserunt... 
et legitime devenerunt cum omnibus et singulis 
utilitatibus..., prout in privilegiis scultetorum 
dictarum hereditatum de extensione longitudi- 
nis, quae vlg. dluz (var. dla) nominatur, et lati- 
tudinis mensurata plenius continetur (1354?) 
XVII KodTyn 120. — Cf. Wzdłuż.

Dłużą na dłużą 'na długość, wzdłuż, in lon
gitudinem9: A ti vczyn sobye korab s drzewa 
heblowanego... A tak gy vdzalasz: trzysta 
lokyet na dluszo bodze, a pyoczdzeszyot na 
wisszo gy vczynysz (trecentorum cubitorum 
erit longitudo arcae, quinquaginta cubitorum 
latitudo) BZ  Gen 6,15; A vdzyalal Besęleel 
skrzy nyo sz drze wy a sethym, mayoczoo pol- 
trzeczya lokczya na dluszo (fecit... arcam..., 
habentem duos semis cubitos in longitudine), 
a poltora na ssyrz BZ Ex 37,1; Y uczynyl przy- 
krywadlo, to czyusz modlitewnyczoo szlota 
(leg. z złota) przeczystego, pooltrzeczyego lok
czya na dluszoo (fecit et propitiatorium... 
duorum cubitorum et dimidii in longitudine) 
BZ Ex 37, 6; Vdzyalal oponoo s barwi modrey..., 
która myala dwadzeszczya loktow na dluszoo 
(fecit tentorium..., quod habebat viginti cubi
tos in longitudine) BZ  Ex 38, 18; Kroi bazanski 
ieden byl ostał z korzenya obrzimowego y vka- 
zowano iest loże gego zelaszne..., dzewyocz 
lokyet *mayocze na dlvzo (lectus eius..., no- 
vem cubitos habens longitudinis) BZ Deut 
3,11; Proste rany, kthore szą na geden pasz- 
nogyedz w gląbyą, a geden członek na dluszą 
(Ort Mac 72: wszdlusza) Ort Br VII 561. — Cf. 
Wzdłużą.

Dłużebnik 'dłużnik, debitor : Vstawyamy, abi 
nygeden... zemyenyn nasz z czvdzozemczem... 
kostek nye gygral na pożyczki alybo na *brog, 
yano tylko za pyenyądze gothowe... Paknyąlibi
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ktho... swego dlvzebnyka alybo gego rąkoymyą 
pyenyądze thako poszyskane przykro ypomynal 
(si quis... acriter monuerit suum debitorem).. 
ylkokroczby... layaal o dług przerzeczoni, thyl- 
kokrocz gemv za szromothą wyną, yasz rze
czona pyencznadzescza, zaplaczicz ma Sul 46.

Dłuż en cf. Dłużny
Dłużka z dłużki 'na długość, in longitudinem, 

longitudine : Jacobus... duo stadia agri sui 
nad laczkamy konczem ku drodze, a konczem 
do roley Osowskego, podle Pawlowey, a po- 
dłye Dobroslawowey s druga strona, a druga 
za gumny Zavyskovicz[y], a konczem na 
Osowskem, a s dlusky myedzy smyłowskemy 
myedzamy z obu stron... vendidit 1484 SKJ 
III 334.

Dłużniczka 'debitrix : Dlusznyczka debitricem 
XV med. R XXV 157.

Dłużnie 'tytułem długu, debitorie': Dlusznye 
debitorie 1437 Wisi nr 228, s. 86.

Dłużnik fo r m y : n. sg. dłużnik ca 1428
PF 1.475, Sul 32. 100. 103, XV p. pr. R XVI 
323, etc.; ~  g. sg. dłużnika Ort Mac 119; 
^  d. sg. dłużnikowi Sul 32, Ort Mac 106, 
Dział 8; ^  ac. sg. dłużnika Sul 17, OrtMac 110, 
Dział 64; ^  n. du. dłużnika Rozm 320; ~  n. pi. 
dłużnicy ca 1450 PF IV 572, 1459 AKH  VI 
445; ~ g .p l .  dłużników Sul 103, OrtBr VI 367, 
OrtMac 87; ~  d. pl. dłużnikom 1426 Zap- 
Warsz nr 189, 1441 StPPP II nr 2925; — ac. pl. 
dłużniki XV in. R XXIV 74, 1440 Monlur III 
81, Sul 103, XV med. R XXIII 269, Skarga- 
Wroc w. 43, Rozm 389.

Z n a czen ia : 1. 'osoba zobowiązana do świad
czenia pewnej rzeczy, qui aliąuid alicui debet, 
debitor : Dluszniky debitoribus (convocatis ita- 
que singulis debitoribus domini sui dicebat 
primo: Quantum debes domino meo? Luc 16, 5) 
XV in. R XXIV 74; Alye gdi pozyczcza wy
mową przilozy przy rzeczach zastawy on ich 
komv wyąthszey abo mnyeyszey plathnosczy, 
thedy przeda-li zamnyeysze pyeny<ą>dze rzeczy 
zastawyone, dlvsznyk abo zastawcza przez sząn- 
dzą ma bicz skazan pozyczonich penyądzi 
summą gemv napelnicz (debitor per iudicem 
decernatur creditae pecuniae summam adim- 
plere). Paknyąly za wyączsą svmmą pyenyedzy 
rzeczy othdalyl zastawne, ostathek, czsokole 
sbandze nath svmmą pożyczoną, dlvsnykowi 
pozyczcza wtoczicz (pro wroczicz) bącz po- 
wynen (debitori creditor restituere teneatur) 
Sul 32; Thi iste dlusznyky, kyedi pyenyandzi 
dlusznych na pewnem roku nye placzyli (ipsos 
debitores, si pecunias debitas in certo tempore 
non solverint)..., a gdi rok placzenyu przischedl,

a dlusznyk podług ślubu pyenyandzi nye za- 
placzilbi (et ipso debitore iuxta promissa pecu- 
niam non solyente).. czy ysczy poziczacze, 
takye dlusznyky cząskymy yynamy ydrancza- 
yancz..., troyakye albo czworakye dlya 
ny<e>zaplaczenya długu... pyenyąndze yiczyan- 
gali ot tich tho dlusznykow (pecuniam exi- 
gebant ab eisdem debitoribus) Sul 103; Po- 
szeszcze, swotocraccze, dluszniczy ca 1450 PF 
IV 572; Nye dopusczy-ly ten dlusznyk woytowy 
szwego gymyenyą rospusczenye, gdy przyszedł 
przed gayony szand, a gynemy przed gayonym 
szadem szwe gymyenye zastayil za dług, a nye 
*opowyedzely w szadzyech ten, czo my tho 
gymyenye zastawyono, any doszagl gego pra
wem, pyrwey nyszly przyszedł dzen zaplacze- 
nya tego, czo gymyenye... zapowyedzal, tedy 
zapowyedanye ma mocz OrtBr VII 572, sim. 
OrtMac 107; Dlysznyk debitor OrtCel 3; Mo- 
zely opyekadlnyk dlusznykom (OrtBrRp 26, 4: 
dlusznykow) umarłego przyczysznacz, aby przed 
prawem odpowyadaly y dlugy placzyly? Ort
Mac 21; Thy pyenyądze, czo tha pany po szobye 
zoszthawyla v thych dlusznykow, czo yusz 
foldrowany, maya zaplaczycz y dacz gyey ma- 
zowy OrtMac 87, sim. OrtBr VI 367; Gyeden 
czlowyek przyszedł przed gayny sząd y zapo- 
wyedzyal yednemu szwemu dlusznykowy 
wszyszthko yego gymyenye y dlugy, a dzyen 
zaplaczenya yeszcze byl nye przyszedł, szlowye 
yescze myal dalszy rok yeden (OrtBrRp 78, 1: 
gego) dlusznyk OrtMac 106; Mozely ktho przesz 
poszła gyacz szwego dlusznyka? OrtMac 110; 
Mozę ktho szwego dlusznyka ylapycz y przed 
woyta przywyescz przez poszła albo przesz ka- 
zanya woytowszkyego ? ib.\ Nykth nye może 
szwego dlusznyka wdzyerzecz albo wszyagnacz 
gwalthownye przesz szamego albo przesz yego 
poszła ib.; Przyszedł czlowyek do woytha pro- 
szacz poszła na zapowyedzenye gymyenyą 
szwego dlusznyka..., po<tem> przyszedł drugy 
czlowyek y prószył tesz poszła na zapowyedze
nye za szwoy dług tegosz gymyenyą ib. 119; 
Żałował yeden na drugyego o dług, czo mu 
gy wynowath nyeprzewlocznye. Then dlusznyk 
wysznal szye, a tako prawo nalaszlo, ysz ma 
zaplaczycz nyeprzewlocznye ib. 138; O ra- 
koymy nye wybawyonem przez dlvsznyka Dział 
64; Debitor vynovayczą albo dlvsznyk, obera- 
tor est ille, qui est obstrictus alieno ere, vlg. 
dlvsznyk, ille, qui comodat pecuniam ab alio 
ca 1500 Erz 13; Dwa dlusznyka były yednemv 
panv lywnykovy vynovatha: yeden pyeczseth 
pyenyedzy, a drugy pyeczdzyeszyąth (duo debi
tores erant cuidam feneratori: unus debebat
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denarios ąuingentos, et alius quinquaginta Luc 
7, 41) Rozm 320; Tako vezvawschy... wschytky 
dlusnyky y rzeki pyrvemv: Vyelyesz vynovath 
panv memv (Luc 16, 5)? Rozm 389; Debitores su- 
mus spiritus, non carni, ut secundum carnem vi- 
vamus dlusznyczy yeszmy duszy, nye czalu, aby- 
chom nye podły <e > czala zyly 1459 AKH  V I445; 
~  dłużnik iściec, isty epierwszy, główny dłużnik, 
principalis, qui vocatur, debitor': Rąnkoymyaa 
czwirdzancz, ysz przes dluznyka gysczcza dług 
yest zaplaczoon (per principalem debitorem debi- 
tum esse persolutum), kv doswyathczenyv ma 
bicz dopusczoon Sul 17; Gdi nyektori o pyenyąn- 
szni abo gynschich rzeczi dług rąnkoymyą bil, 
a gdi isczyecz, slowye pyrwschi dlusznik, nyekto- 
ran czanstka swemu poziczczi zaplaczyl prócz 
oczwystosczy tego tho rąnkoymyey (et si prin
cipalis debitor aliquam partem eiusdem debiti 
suo creditori exsolverat in absentia fideius- 
sorum eiusdem), tegdi... ten isty rąnkoymyą 
ot tego tho rankoyemstwa bival viswolyon Sul 
100; Chodorowsky... fideiussit sexingentos flo- 
renos... in manus... Nicolai Czornberg... pro 
nobili Christofero..., quos florenos... Chodoro
wsky tanquam principalis debitor al. yako gysty 
dlusznyk... solvere est obligatus 1465,4GZ XV40.

2. ' wierzyciel, creditor' : Jako Sczepan myal 
dlusnykom zaplaczycz setm cop Przedwoyowey 
a trzy copy na Gody 1426 ZapWarsz nr 189; 
Dlusznik creditor ca 1428 PF I 475; Barbara... 
protestata est super bona Marhei Iudei de terra, 
quod sit prima... preter omnes alios creditores 
al. dlusniky 1440 Monlur III 81; Domina He- 
duigis recognouit, quomodo pro ipsa mille 
et sexcenta marcas communis pecunie, debiti 
olim domini Johannis de Melsthen patris sui, 
dominus Andreas de Thanczin, maritus suus, 
debitoribus al. dlusznikom realiter persoluit 
1441 StPPP II nr 2925; Dlvsnyk creditor XV 
p. pr. R XVI 323; Dlusznyky creditores XV 
med. R XXIII 269; Vynny ma bycz dan za 
rąką dlvsznykowy Dział 8; Dłużnik creditor 
(ecce creditor venit, ut tollat duos filios meos 
ad serviendum sibi IV Reg 4, 1) 1471 MPKJ 
V 45; Sberz dlvsnyky y gnewnyky othpros, za
płacz dlvg wsytkim SkargaWroc w. 43.

Dłużników fnależący do dłużnika, debitom : 
Poziczoni dług ziskan może bicz na onem, 
czso trzima gymyenye w zastawye dlusznikowo 
(mutuum acquiritur super altero obligationem 
tenenti eiusdem debitoris) Sul 97.

Dłużny f Dłuż en fo r m y : n. sg. m. dłużen 
Sul 97, BZ Deut 24, 10, OrtBr VI 367, Ort- 
Kał 315, OrtMac 22. 58. 86, etc.; f  dłużna 
BZ  Num 30,4. 8, 1495 AGZ XVIII 373; — ac.

sg. m. dłużny Sul 94; neutr. dłużne ca 1455 
JA XIV 489; ~  n. pl. m. dłużni ca 1428 PF I 
492, Sul 99, XV med. SKJ I 102, BZ Neh 5, 10;
~  g. pl. m. dłużnych Sul 103, OrtBr VI 368, 
OrtMac 88; ~  ac. pl. m. dłużne OrtMac 87;
~  /. pl. f  (o) dłużnych Sul 66.

Znaczenia: 1. a. fzobowiązany do zwrotu 
długu, qui pecuniam vel res mobiles alicui de
bet': Dluszny yescze tenemini ca 1428 PF I 492; 
Vstawyami, ze gdi ktori nasch poddanyecz... 
pyenyanszni albo rzecziTruschayanczich dług... 
nyektorim lvdzyem s prziczini poziczenya albo 
ktorimkoli obiczayem... dluzen bi bil (aliquod 
pecuniale vel aliarum rerum mobilium de- 
bitum... aliquibus hominibus conditione mu- 
tui... teneret),... poziczcza... na onem, kthori... 
gymyenye (sc. dłużnika) w zastawye dzirzi, 
posczigacz... rzeczonego długu albo pyenyan-y 
dzy myecz bandzye... mocz Sul 97; Gdisz 
napominasz blisznego swego z nyekakey rzeczi, 
ktorosz to gest tobye *dlozen (rem aliquam, 
quam debet tibi), nye wnidzesz w gego dom 
chczocz zakład wzoocz, ale stanyesz przed nim, 
a on tobye vinyesze, czosz bodze myecz BZ 
Deut 24,10; Poziczilysmi wyelyy pyenyodzi 
y zbosza..., pyenyodzi czudzich posziczami, gy- 
misz nam dluszny bodo nawrocycz (aes alie- 
num concedamus, quod debetur nobis) BZ 
Neh 5, 10; Tedy przedal ten wynowaczyecz 
szwoy dom y odkażał thy pyenadze, czo byl 
dluszen OrtBr VI 367, sim. OrtMac 86; Gęstły 
tha rolą tako dobra yako thy pyenadzye, czo ge 
dluzen..., a chcze-ly ya zastawycz..., w thym 
mvschy (sc. powód) myecz doszycz OrtKał 315; 
Opyekadlnyk może przedacz gymyenya dzye- 
czyam stoyaczego, yesthly oczyecz thych dzye- 
czy zosthal dluszen pyrwe dlugy, czo o nych 
wye opyekadlnyk OrtMac 22; Gyesthly czlo- 
wyek dluszen, a szbyezy sz myasztha..., thedy 
może gyego gymyenye... oszagnacz powod Ort
Mac 58; Tu Mikythe existens debitus al. ba- 
<d>ącz mv dluzen sexaginta marcas, <eas red- 
derenonyis) 1470 AGZ XV 454; Dluzen gyesch 
debes (egressus autem servus ille invenit unum 
de conservis suis, qui debebat ei centum dena
rios et tenens suffocabat eum dicens: Redde, 
quod debes Mat 18,28) 1471 MPKJ V 119; 
*Dluzien ges debes (quantum debes domino 
meo? At ille dixit: Centum cados olei Luc 16, 5) 
ib. 124; Dlusen debet (si autem aliquid nocuit 
tibi, aut debet, hoc mihi imputa Philem 1,18) 
MPKJ V 131; Mater tua... vita functa, post. 
cuius tu mortem in bonis successisti, predictum 
debitum mihi non remaneret debita al. dluszna 
1495 AGZ XVIII 373.
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b. 'zobowiązany do wykonania pewnej powin
nościi, qui aliąuid facere debef: Vstawyamy, ze... 
naschi poddani, w... vyni pyanczdzyesyand i 
chąnszbąn vpadli a skazany,... viny rzeczony... 
w tich istich schesczy nyedzyelyach z nyenagla 
placzicz dluszny bąndąn (quas ąuidem poenas 
dicti condemnati infra easdem sex septimanas 
successive solvere tenebuntur) Sul 99; Dlusz- 
nyszmy posluschenstwo dwchv szwyęthemv 
y roszvmowy naschemv dobremv debitores su- 
mus (Rom 8,12), id est seruire debemus et obe- 
dire spiritui sancto vel racioni XV med. SKJ 
I 102; Nyewyasta, gdiszbi czso slvbila a za- 
wyozala syo przisyogo, soocz w domv otcza 
swego a gescze wyekv {leg. w wieku) dzewczem, 
a wswyedzalbi oczecz slvb y to, czosz iest 
slvbila, y przisyogo..., a przemilczał, dlvszna bo- 
dze slvbem (voti rea erit): czoskoli slvbila iest 
y zaprzisyogla, scvtkem napełni BZ Num 30, 4; 
Pakli moza mayocz slybila (sc. niewiasta) 
nyeczso a *iedno słowo s vst gey wyszedwszi 
a dyszo swo zawy0zala przisz0g0, ktoregos 
dnya vsliszalby m0z, a nye zapowyedzalbi, slvbv 
dlvszna b0dze (voti rea erit) ib. 30, 8; Povy- 
nyen a. *dluzien gyest debet (vae vobis duces 
caeci, qui dicitis: Quicumque iuraverit per tem- 
plum, nihil est, qui autem iuraverit in auro 
templi, debet Mat 23,16) 1471 MPKJ V 119.

2. 'należący się komu, qui alicui debetuP: 
Carczmarzs na czinschu syedzanczi, ten gy- 
dancz, czinsch panu dluszni zaplaczicz ma (si 
vero in censu sedet, recedens a domino, cen- 
sum suum debitum domino suo persolvere de
bet), a dom y ogrodi oprawycz ma Sul 94; 
Thi iste dlusznyky, kyedi pyenyandzi dlusznych 
na pewnem roku nye placzyli (si pecunias dę
biłaś in certo tempore non solverint)..., a gdi 
rok placzenyu przischedl, a dlusznyk podług 
ślubu pyenyandzi nye zaplaczilbi..., czy ysczy 
poziczacze... troyakye albo czworakye dlya nye- 
zaplaczenya długu... pyenyąndze viczyangali ot 
tich tho dlusznykow Sul 103̂ ; Dluszne pothtu- 
lenye debitam subieccionem ca 1455 JA XIV 
489; Mąsz they tho *dzyewcze... dwoycz szye 
zaprzal przed raczcząmy..., przeto ysz raczcze 
chczely od nyego zaplathy thych dlusznych 
szoszow, y odrzekł szye tego zaprzanego gy- 
myenyą na wyeky OrtBr VI 368, sim. Ort- 
Mac 88; Odczym ten tho dług zapowyedzyal 
od gynnych ludzy, czo szye myenyely thesz 
prawo myecz k themu dlugowy, przetho w sza- 
powyedzy położono thy dluszne pyenyadze 
OrtMac 87.

3. 'dotyczący długu, ąui ad debita pertinef: 
Tho vstawyenye yvsze slozono gest y opra-
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Słownik staropolski II

wy <o>no... yyszszey poth rvbriką o poszwyech, 
geno tilko o dlvsznych rzeczach, a czso szą 
sromothy grzechowey nye tyczą, może bycz 
dzirzano Sul 66. •----  Ć

Dłużyć się cf. Przedłużyć, Przedłużać, Wzdłu- v  
żać

Dmuchać *flarę’: Dmuchaa Park 402. ~  Cf. v 
Przedmuchnąć.

Dmuchnąć ' wionąć, powiać, flarę': Wypuszczy 
słowo swoye y rospuszczy ye, dmuchnye {FI: 
podmę) duch yego y poplyno wody (flabit spi
ritus eius et fluent aquae) Pul 147,7.

Dna 'artretyzm, dolor arthriticus vel paraliti- 
c u s Kostna dna coxa 1437 PF V 16; Dna 
paralisis XV med. R XXIV 361; Iacet paraliti- 
cus d[y]nami slamany, paralyszem zabyty ca 
1450 PF IV 568.

Dniewy cf. Dniowy
Dniowy, Dniewy 1. *za dnia będący, dzienny, 

qui per diem fit, diurnus' : Przed oyczy gych 
czynyl dzywy w zyemy Egypta... Rozdarł mo
rze y przewyodl ye, y postawyl wody yako 
w męchyrzu. I wywyodl ye w oblocze dnyowym 
(et deduxit eos in nube diei, FI: w obłok dnowi, 
leg. dniowi a. dniowy) Pul 77.17.

2. 'należący się za dzień, dzienny, diurnus': 
Dnyewego diurno (simile est regnum coelorum 
homini patri familias, qui exiit primo manę con- 
ducere operarios in vineam suam. Conventione 
autem facta cum operariis ex denario diurno, 
misit eos in vineam suam Mat 20,1) ca 1450 
PF IV 569.

Dno fo rm y: n. sg. dno ca 1500 Erz 13;
~  g. sg. dna BZ Jos 4, 3. 20. 6, 5; ~  ac. sg. 
dno FI i Pul Moys 5, BZ Jos 4. 18; ^  /. sg.
(po) dnie BZ Jos 3,17, 1471 MPKJ V 113; 
(po) dnu BZ  Judith 5, 12; ~  n. pl. dna MPKJ 
V 64.

Znaczenia: 1. 'dno {rzeki, morza etc.), fun- 
dus, profundum : Wybrana ksosota gego po- 
tonoly so w Morzv Czyrwonem..., posly so 
na dno yako kamen (descenderunt in profun
dum quasi lapis Ex 15, 5) FI Moys 5, sim. Puk, 
Kapłani... stali na svchey zemi possrod Iorda- 
na okasawszy syo, a wszistek lvd po szychem 
dnye sedl (sacerdotes... stabant super siccam 
humum in medio Jordanis accincti, omnisque 
populus per arentem alveum transibat) BZ  Jos 
3, 17; Przikasz gim, acz podnyoszo dwanaczcze 
kamyenyow przetwardich s posrotkv dna Iorda- 
nowego (praecipe eis, ut tollant de medio Jor
danis alveo... duodecim... lapides) ib. 4,3; 
Dwanascze kamyenyow, ges to byli wnyesli 
se dna lordanskyego (quos de Jordanis alveo 
sumpserant), y polozil Iozve w Galgalis ib.
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4,20; Po svchem *dno przeslysmi Iordan (per 
arentem alveum transivit Israel Jordanem) 
ib. 4, 22; A gdisz ony vcyekaly, bog nyebyeski 
otworzil gym morze, tako yze s obu stronu 
stało morze iako muri twarde, a cy to sucho 
nogo po dnu morskem przeszły (isti pede sicco 
fundum maris perambulando transirent) BZ 
Judith 5,12; Przethchowye a. dną cataractarum 
id est ostiorum, que sunt in fłuviis (abyssus 
abyssum invocat in voce cataractarum tuarum, 
omnia excelsa tua et fluctus tui super me trans- 
ięrunt Psal 41, 8) MPKJ V 64; Na dnye in 
fundo (et si celaverint se ab oculis meis in 
profundo maris, ibi mandabo serpenti et mor- 
debit eos Am 9,3) 1471 MPKJ V 113; Dno 
fundum ca 1500 Er z 13; ~  'koryto rzeki, al- 
\eus : Gdysz vyssli nyosoczi skrzinyo zaslvbyenya 
bożego, a na svcho zemyo stopacz poczoli byli, 
nawroczili syo wody ve dno swoy<e> y czekli 
so, iako byli drzewyey obykly (reversae sunt 
aquae in alveum suum et fluebant sicut antę 
consueverant) BZ  Jos 4,18.

2. 'podstawa, fundament, fundamentum, fun- 
d u ś : Iericho bilo zawarto... A gdysz zabrzni 
zwyok trobny..., mvri myeskye ze dna syo 
przewroczo (muri funditus corruent civitatis) 
y wnido wszistczi prosto z myasta, gdze so 
stali BZ Jos 6, 5.

Do 1. w obrębie okolicznika miejsca ozna
czającego kierunek: a. z osiągnięciem kontaktu 
'ad, ad aliąuid versus, usąue ad5: A cdisz vocz 
ony (sc. synowie izraelscy) szo były do morza 
przysly, tedy vocz morze gestcy szo ono bilo 
na obe stronę rostopylo... A cdiszcy vocz po 
gich visczu gest trzeczego meszocza było, tedy 
vocz ony szo były do te tho góry Synay prysły 
Gn 174b; Damus... duos mansos liberos, antę 
civitatem iacentes... in longitudine ad metas 
ville Chvalenicze ad torentem dictam Radancza 
vlg. do Samicze (1303) 1426 KodWP II 218; 
Usque ad paludem vlg. do luga vel czysowe lawy 
1346 R XLVII 366; Poydo do wrót pkelnych 
(vadam ad portas inferi Is 38,10) Fl Ez 1, 
sim. Pul; Szpowadami szo..., yszeszmi... wmar- 
lego do grobw ne <odpro>wadzili Spow 1—4.6; 
Si aliquis ipsorum extirpando peruenerit ad 
pinum... vlg. do dzeniey seu ad quercum, tunc... 
non debent extirpare 1404 AKPr VIIIa 88; 
Włosi mayanci yakobi barva lyeznego orzecha 
...blyz do vschv (fere usque ad aures) ca 1418 
Wisi nr 2151; Dadzibogius... dzal sue heredita- 
tis... ad viam iacentem in superiori parte campi 
vlg. do drogi na wirsch pola... yendidit perpetue 
1425 Monlur V 21; Pan Barthos Poneczsky tych 
ludzi, czo yego stryka zabili..., any... v kłoda
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wzadzal, any trupa k nym do kłody przilozyl
1426— 7 Bib IW ars z 1861 III 32; A porta ad 
portam al. oth kolowrothya do *korowrothya
1427— 31 Zab 538; O cthoro drogo Gunolth 
na mo szalował, tha nye gest gemv wiloszona 
do cirekwe wecznye 1427 ZapWarsz nr 2709; 
Czsom uczinil Ondrzejowi, tho za yego po- 
czanthkem, kedi my szan do gardła rzucał 
1428 RafPocz 27; Sex mansos... locatos et 
possessos cum quadam parte silue, iacentes 
contigue circa hereditatem Petri de Ossyek inci- 
piendo a meta hereditatis Szyromino usque ad 
tiliam declinem vlg. do pochyley lypy 1429 
Monlur VI 12; Teda gemu ony nyewyasty od- 
powyedzaly: Czarny so waszych bogow ob- 
<ra>szy... Odpuscycyesz naam, acz ge do wo
dy donyesyemy (mitte eos ad stagnum) y zmy- 
gemy Błaż 321; Gdyby kmyecze byli vynny, 
tedy ma (sc. służebnik) kaszdego pozwacz 
osobno: do wroth gego gechawszy a lyaską 
yderzywszy (ad portam tangendo), przyczina 
ma powiedzecz Dział 14; Jacobus de Bartosso- 
yycz... duo stadia... nad laczkamy... konczem do 
roley Osowskego... yendidit 1484 SKJ III 334; 
Sigmunt... przekopał row przes lank Chab- 
dzynsky do yezyora 1488 Czrs s. LXII; Napel- 
nyly obye lodzy... Czo gdy yyrzal Szymon 
Pyothr, padł do kolyan Ihusevych (procidit 
ad genua Jesu Luc 5, 8) EwZam 306; Przy- 
wyodwszy do brzegw lodzę subductis ad ter- 
ram nayibus (Luc 5,11) XV e*. R XXV 142; Kye- 
dy przyschedl Yesus od Galyleeyey do Yordana 
kv syyątemy Yanv, aby krzczon byl od nyego 
(yenit Jesus a Galilaea in Jordanem ad Joan- 
nem, ut baptizaretur ab eo Mat 3, 13) Rozm 
186; ~  Clemens... dwye stayanie roley... ku 
rzecze na doi, kady do góry chodzą..., obligauit 
1476 SKJ III 333; ~  aliż do, aż do: Alysz do 
oblokow prawda twoya (usque ad nubes yeri- 
tas tua) Fl 107, 4, sim. Pul; Induta erat talari 
tunica w szyknya długą asz do glosznow (II Reg 
13, 18) XV med. R XXV 154; Myedze... czogno 
syo asz do Iordana (usque ad Jordanem) BZ 
Num 34,12; <Ka>plany... mayą moyiczi thy 
psalmy: Deus..., az do (usque ad) psalmy, 
który sye poczyna thako 1484 Reg 714; Rzeki 
gym Ihus: Napelnyce sądy yodą. I napelny- 
ly ye ad (pro az) do yyrzchy (impleyerunt eas 
usque ad summum Jo 2, 7) EwZam 303; Dym 
they rzeky podnosyl sya asz do nyeba XV ex. 
Zab 536; Takoż za sobą i przed sobą był tako 
silnie ubit, iże w jego wszytkim żywocie po
cząwszy od głowy aż do pięt nie było miesca 
całego Rozm 822.

b. z przekroczeniem granic 'in, ad ': Ydeho,
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pospesiho S0 do cos<cio>la na modlitu0 Kśw 
ar 5; Gacz tobe, Drusiana, kasz0 ..., aby thy... 
do suego domu sla Gn 183b; Gdiscy szo gest 
gim bil szin narodził, tedy vocz ony szocz 
gy biły do skoly dały Gn 184a; Yzeby pan 
bog raczył dacz zyvym sdrowye..., a vmar- 
lym by raczył grzechy odpusczycz..., y do 
szwy szwyąthy [ch]chualy raczył przyancz Gn 
ap. 4b; Kto przewedze mne do masta muro
wanego (in civitatem munitam)? FI 59, 10, 
sim. Pul, Werzo... w Ihu Xpa..., yen... 
sztopyl do pękła (qui... descendit ad in- 
feros) Wierzę 1—8. 13—15. 17. 18; Pecz ne 
wygnał Staszka ot yego oczcza do czudze 
[d]zeme 1401 Piek VI 72; Albertus wiwoszl 
szesczori pczoli s Czarnei Weszi do Woyslauicz 
1415 AKPr VIIIa 131; Quia tu mihi dedisti 
widal kobiło szana noczno rzedzo (pro rzeczo) 
do czuczey (pro czudzey) zeme 1419 AKPr 
VIII a 43; Szaky do szkoły dayą XV in. Cyz- 
Ploc; Jako do Symunouicz ne wneszono My- 
colayowy maczerziszny, yedno othczyszną 1427 
AKPr VIIIa 170; Przyalem do domv thwego 
ca 1428 PF I 480; *Nedamyrz ne *przeuczal 
czeladzy Voczechowey, aby rzeczi othnoszyla 
do gey domu chąszebną rzeczą 1431 ZapMaz 
255; Jaco Alexy conya mego do domu poyąl[ą], 
a bratnego poziczil y geszdzil na nyem, gdze 
chcyal 1435 Czrs s. LXXXI; Zayal equum ad 
stabulum al. do obori 1439 TymProc 241; Bo- 
ves in via libera acceptos dedit et contulit ad 
aliud ius et tenutam al. do groczstwa ginego 
1447 ZapRpCzers lb  69; Venite, occidamus 
eum et mittamus in cystćrnam hanc yeterem 
wrzuczimi do yamy (Gen 37, 20) XV p. pr. 
SKJ I 302; Isti frequentabant domum Joa
chim cząsto chodzyly do domu (Dan 13,6) ib.; 
Przes no<c> wsadzon do cyemnyce Blaż 321; 
Gdy przesz vliczo sla, wszdi sye pospieszała 
do domv Gloger; A bądą wasz gonicz... wi- 
ganyayącz ss my as ta do myasta, ot zyemye do 
zyemye XV med. R XXII 246; Do krolewstwa 
in regionem (magi ab oriente... per aliam viam 
reversi sunt in regionem suam Mat 2, 12) 
XV med. SKJ V 265; Audivit legi in eodem 
libro hec verba: A drudzy lyudzye chodzan 
do Bożego Czalka 1455 MMAe XVI nr 524; 
Do łasa, do Sczyrzycza detis hunc librum, 
domine Nicolae ca 1455 Dóbr 323; Poka
zali so owocze tey zemye. Y wipowyadali 
rzekocz: Przislismi do zemye (venimus in ter- 
ram), do ktoreyzesz bil posiał nasz BZ Num 13, 
28; Tedy rzeki...: Ten ortel gest nysprawye- 
dlywy..., y brał szye o tho do krolewszkego 
dwora Ort Br VI 365; Czelacz yechala s połą (leg.

pola) do domv Ort Kai 209; <I>dzyk szalował 
na pastirza, ysz owczą, ktorasz do czrzody przez 
pastirza wegnał (quod ovem ad gregem im- 
pulsam), gego stroszey poleczywszy, ten owcze 
gemv nye przygnał..., ale pastyrz rzeki, ysze 
owczą z gynszym dobythkyem do wsy (ad vil- 
lam) wegnał Dział 36; Jakom ya gwalthem 
przischethwschi do gymyenya Janowego... nye 
wzalem trzech gestrzabow 1471 ZapWarsz 
nr 3041; Namyszlem potraczy klyny, byezy 
do chrosta po gyny Satyra w. 20; Braczya 
nye mayą chodzyczy... do dworow (ad... 
curias) 1484 Reg 710; Abi zadni ziemianin nie 
smial zbroino wnicz do sądu (nobiles cum ar- 
mis ad iudicia non praesumant ingredi) 1498 
MacPraw VI 272; Pomozy my wdzyen szandny, 
yzbych... przyślą do vlyczky rayskiey przed obly- 
cze boże Naw 41; Przyydzye mocznyeyszy..., a 
szgromadzy pszenyczą do stodoły svogyey (con- 
gregabit triticum in horreum suum Luc 3,17) Ew- 
Zam 300; Opanye leżu..., racz mydaczdotwey 
chwali przycz XV ex. Kalużn 291; Po uschi 
do pyekla wpadł XV ex. MacDod 137; Ten 
krolyic... szedł... do domv XV ex. MPKJ II 
320; Yda do domv domum recipio XV ex. 
PF III 178; Thedy gy wyodl swanthy Mychal 
do pyekla XV ex. Zab 536; Ósmego dnya 
Archelaus oblyekl szy<e> v nakrasze odzyenye 
y schedl do kosczyola (candida veste indutus 
ascendit in templum) Rozm 111; * ~  do kogoś 
(przeważnie w znaczeniu przekraczania granic 
miejsca, gdzie ktoś przebywa, dicitur de loco, 
ubi quem habitantem adimus): Tekdi gdi stała 
ossada pane Bytgostkey hy Paskowa, tedi po
słali comornika hy vosnego do paney hy do 
Paska 1398 BiblWarsz 1861 III 34; Fszythczy 
*chemy do boga przycz Gn 172a; Biskvpoue... 
do bratha tego gystego króla szo go ony biły 
przyuedly Gn 172b; Yako prauie roku ne, 
yako mlinarz visedl z[a] Yablonicze do panye 
1418 MPKJ II 299; Jacom ya sina mego Wo- 
cecha nye posiała do Zauische, abi za mo 
Mironegowi obroczil syethm copp 1429 Zap
Warsz nr 2918; Micolaj..., przigechaw na dze- 
dzyną do Anny do Conar..., wsyal gey... 
kmyecza 1444 StPPP 11 nr 3212; Wyrszbyanta 
nye roszmovyl Michałowa paropka any wnoszl 
do nyego rzeczy 1449 TymWol 45; Tho vsta- 
wyenye... prze naszych rzandzecz drapyesz- 
stwo... do nych y do myastkow gych pod- 
noszymi alybo rosczągami (hoc statutum... ad 
ipsos et ad vices eorum gerentes extendimus) 
Sul 23; Ten pan... ma scholtissa... do onego 
pana, do ktorego kmyecz wschetl, posslaacz 
(debet scultetum... ad illum dominum... mit-
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tere) Sul 91; Do czarownicze ad phitonissam 
ca 1450 P i7 IV 573; Cracovianye... do wroczla- 
wyanow poszlaly, do thakych yako y szamy, a 
szkarzancz na zemyany, by gym gwalthy dza- 
laly Tęcz w. 12; Jacom ya czebye nye wwyothl 
w *rokogyemsthwo do slyechethnego Marczy- 
na, starosthy garwolskyego, Jana y Wawrzincza 
1491 Czrs s. LXXXVII; Jako mnye Paweł sz 
Ganszyna ranczyl zyemsky vrzand za robothly- 
vego Marczyna, kthory yyszethl do dobrze vro- 
dzonego Stanisława 1496 ZapWarsz nr 1768; 
Maczey Zakrzewsky nye zachował w domu 
swogym... zlodzeyow... any... do drugich 
zlodzeyow... wyprawyl XVp. post. PF VIII 19; 
~  niektóre użycia specjalne: Vstawiamy, aby 
kyedy my s swym dworem krolewskym do Po- 
znanya... wgedzemy, sadza kromye wszego 
zamyeszkanya do naszego dwory ma bycz 
(iudex... ad nostram curiam... intrare tenebi- 
tur) y syescz na sadze a poznacz o wszythky 
rzeczy dzedzynne Dział 47; Anna szwyatha... 
szmyercz podyawszy do oyczow szwyąthych na- 
wyedzyla M W  85 b; Tedy zebravschy szyą przy- 
aczyelye y sząszyedzy do Anny y kv Joachy- 
movy (congregabantur ad Annam et ad Joachim), 
yyeszyelyly szyą sz nymy Rozm 11; Biskupowie... 
nie postali tego dnia do kościoła, ale byli albo 
na wietnicy, albo na górze Calvarie Rozm 767; 
~  przyimek przy rzeczowniku i przy jego przy da
wce: Czeszarsz... gescy on to bil prikasal, abycz 
fszeliky clouek do tego tho mastha do Bethlehem 
[p]przysetl bil Gn 3a; łan ne chodził do Ada
ma do burgmistrza 1405 Piek VI 272; Jako on 
na mya nasethl do gospodj do Stańczyka 1492 
ZapWarsz nr 1726; Rzeki svathi Potr ye: Podzy
dvszo__ , poveda cze do regskego, do *krole-
stve nebeskego, do ktorego królestwa doyedze 
nas ocecz bog SkargaWroc w. 77—9; Maczey 
Zakrzewsky nye zachował w domu swogym... 
zlodzeyow, lotrow y zboydz any *ingich nayąl, 
any do domu do Trzaski... wyprawyl XV 
p. post. PF VIII 19.

2. w obrębie okolicznika czasu: a. 'przed na
staniem:, usque ad, antę': lhus gest gy ytyyrdil 
do skonczena gego tempore yite sue Gn gl. 165a; 
Do weczora przebodze plącz, a do iutrzne we
sele (ad yesperum demorabitur fletus et ad 
matutinum laetitia) FI 29, 6, sim. Pul; Tomislawa 
Woczechoui Tworzianskemu ti rzeczi otpusz- 
czila, czso ye mała sz nim do welkich rocow 
1406 Piek VI 308; Doszluchawszi bozey szluszbi 
oth poczothka do pożegnana ca 1420 R XXIV 
81; Pan Pełka wydzersal dawnoscz o Medzigo- 
rzicze do łanowa poswu 1421 AKPr VIIIa 
155; Czso iest na nas szalowano, w tern szye
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nicz na ('nie’) snagem, bichom tho uczinili 
ten gwałt [i], bośmy bili tego dnya w Pacoszy 
{leg. w Pakości) czali dzen ot slunczą wschodu 
do sluncza zachodą na gyne dzedzynye 1427 
BiblWarsz 1861 III 40; Jacoszmy przi tern były 
y na weczu szedzely, y do sloncza zachoda cze
kały 1428—30 BiblWarsz 1861 III 18; Uxor 
mea... hwstanowyla do thego dna s mytha 
robycz 1434 TymWol 76; Predicta Katherina 
census in eadem porcione existentes et mel- 
lificia tenebit usąue ad yltimam litis decisio- 
nem al. do rosprawi 1446 MiesHer X 180; Do 
smerczy (omnis creatura... parturit usąue ad- 
huc Rom 8, 22) 1449 R XXV 166; Sąndi nye 
mayą dzyrszany bicz yano rano a do godzini 
dzewyąnthey (usąue ad horam nonam) Sul 8; 
Quid iubet seu vult pater noster, u t ... in bono 
procedamus et ita usąue ad mortem persevere- 
mus ylg. abychom... w dobrem pospyszzhaly, 
a thako do szmyerczy sethrwali XV med. R XXII 
321; Paulus... priuignos suos debet seruare 
et fouere in expensis suis ad etatem suorum 
vlg. do rozomu 1451 Monlur III 202; Opyekal- 
nyk może szye opyekacz dzyeczmy do lath thych 
to dzyeczy OrtBr VI 357; Nye ma-ly ta syrota 
odpowyedzecz do lath, a kako wyele mą myecz 
lath? ib. 377; Oppidalis comes nye zakvpny 
woyth, ale poszyczony do czasv OrtCel 9; 
Andreas... in decem grossis... obligavit, quam 
particulam ipse Ribalth tenebit od God do God 
tam diu, ąuousąue sibi dietę pecunie sue fue- 
runt persolute 1457 TymProc 340; Oth polnoczy 
do szachodv chodzą, nye pytayancz brody De 
morte w. 164; Thi yesth pany Anna swiatha, 
kthora... w czyszthosczy szwe czyalo do czaszu 
malzenyskyego zachowała M W  62b; Jako mye 
Grzegorz nye doslvzyl do czasu, a yam 'mv 
gothow byl mytho zaplaczycz zaslvzone 1495 
ZapWarsz nr 1769a; Sthrzezy mye we dnye 
y w noczy do skonyczenya zywotha mego Naw 
183; W[y]eszmyeszly od nyego (sc. ubogiego)... 
gego odzyenye,... wroczy mv ge do szloncza 
zachoda (antę solis occasum reddes ei Ex 22, 
26) XV p. post. Kałużn 286; Do kthorego czasu 
XV p. post. PF III 288; Myloszyerdzye yego od 
rodzayy do rodzayy boyaczym szya go (miseri- 
cordia eius a progenię in progenies timentibus 
eum Luc 1, 50) EwZam 289; Chcza rad szlvszycz 
yey mylosczy do mego skonczenya yyernye XV 
ex. Zab 444; Tocz yest ten, który słucha słowa 
bożego..., a ny ma w sobye... dobrego funda
menty albo zalozenya, ale yest do czaszy (hic 
est, qui verbum audit,... illud non habet autem 
in se radicem, sed est temporalis Mat 13, 21) 
Rozm 338; ~  aż(e), aliż, eż do : On od srothnocy
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asze do balego dna gestcy gim on bil kaszal y ...
0 bodze przepouedal Gn 181 b; Ot strzodze 
{leg. Stróże) yvtrzney asz do noczy pfal Israhel 
w gospodna (a custodia matutina usque ad 
noctem speret Israel in domino) FI 129, 6; 
Szpowadami szo... naszich wszech grzechów, 
czszoszmi szo gych dopwszczili od naszego poro- 
dzenaasz do dzisza [d]dna Spow 1—3; Gemuzz 
nie rownego mistrza... ani bądze wiączschego 
asz do dnia sodnego Gałka w. 10; Truchła yest 
we mnye ma dusza asze do szmerczy (tristis 
est anima mea usąue ad mortem Mat 26, 38, 
Rozm 595: smętna jest dusza moja aż do śmierci) 
1451 MacDod 104; Czedl... od ivtra az do po- ! 
ludnya (de manę usąue ad mediam diem) BZ 
Neh 8,3; Gdyby ktho vczynyl naglą rzecz... 
nad takym, czo by thu przyrodzonych nye 
myal, mozely woyth... fordrowącz... az do 
gego przyrodzonych przysczyą? Ort Kał 304; 
Pyotr odpowyedzal, isz łan w tey ystey dzedzy- 
nye se mną we dnye y w noczy asz do dw {leg. 
dwu) lath (per duos annos) myeszkal Dział 25; 
<V>stawiamy, aby kaszdy od swiątego Woycze- 
cha asz do swiątego Mychala (usąue ad festum s. 
Michaelis) swe bydło w stroszy myal Dział 58; 
Gdy sthworzyl bog czlowyeka, yszby byl szyph 
{leg. żyw) esz do vyeka, szthworzyl bog Yewa 
De mor te w. 118; Posth<y> od svyąthego Mar- 
czyna az do Bożego Narodzenya... mayą sye 
posczyczi (in ąuadragesima vero beati Martini 
usąue ad diem Nativitatis Domini... ieiunare pro- 
curent) 1484 R eg l\2 \ Wisłą, Bugiem y Narwią 
kazdemy mayą bicz dobrowolne plinączemv... od 
poczathky wiosny alis do Swiąthek (debent esse 
omnibus defłuentibus liberi... ab initio... veris 
usąue ad festa Pentecosten) 1498 MacPraw VI 
274; Thy mnye chovasch y zywysch az do thego 
czaszy dzyszyeyschego Naw 87; Angyol rzeki 
yemu (sc. Zachariaszowi):... Nye bądzyesz 
mogl moyycz asz do dnya, chthorego szyą tho 
stanye (non poteris loąui usąue in diem, ąuo 
haec fiant Luc 1, 20) EwZam 287; Ty słowa
1 rozmaite dziewica Marja płaczęcy narzekała 
aże do dnia nie przestajęcy Rozm 741; Wezwana 
jest rola ich żydowskim językiem Achelde- 
mach... aże do siego dnia (usąue in hodier- 
num diem Mat 27, 8), to rozumiej: do tego dnia, 
kiedy święty Maciej ewanieliją pisał Rozm 764.

b. 'przed upływem, intra, infra9 : Tantum ad 
vnius anni decursum theliko do yednego byegu 
roka ca 1428 P F I 480; Ho slodzeystwo obwy- 
nyonego do roka thylko pozwacz bandze mocz 
ymaal (infra annum evocandi habeat faculta- 
tem) then, gen gemy wyną daal Suł 11; Then 
(sc. zbieg) thako przewyedzony do roka oth

DO

czasy swego yiszscza z zyemye krolewsthwa 
zyemyenynom skody czynycz nye ma (infra 
annum a tempore sui exitus de terra, regno 
et terrigenis nocumenta inferre non habebit) 
Suł 60; Gdyby Szyd swą chytrosczą zamylczal 
y zadzerszal do dw {leg. dwu) lath (infra duos 
annos)..., tedy lychwa od dw lath ma straczycz 
Dział 38; Aczby kto chczal o maszoboystwo 
kogo gabacz..., tedy to ma czinycz do trzech 
lath, nysz wynydą trzy lata (anteąuam tres 
anni elabantur) od zabicza głowy Dział 47.

c. 'w ciągu, in9: Yelye dny do roką bywa, 
thele lath Szandomyrz odpustów myewa XV ex. 
MacDod 139.

3. w obrębie okolicznika miary 'usąue ad’ : 
Do doszythcu ad saturitatem XV p. pr. PF IV 
615'; Na pissane perzynye damy sobye do wole 
pywa y medu XV p. pr. Cant; Slyachczicz 
slachczyczowy raną zada-li do krwye wylanya 

^(absąue sanguinis effusione), rani doswyathczone 
gemv zaplaczy Suł 49; (Ignis) usąue ad consuma- 
cionem devorans do schcząthu 1456 R XXXIII 
183; Rath bych yyedzaldo ostathka, gdze thwoy 
oczecz albo mathka? De mor te w. 115; Nye 
ysczwala volu aany go czy charthovye zayedly 
do szmyerczi 1473 ZapRpZakr 6, 320; ~  aż(e), 
aliż, eż do: Micolay prosił prze bok, by mu 
othpustil *przisigą hy pirwe, hy druge esz do 
czwartego mimo prawo, a wosni gi hupominal 
1398 BiblWarsz 1861 III 34; Ne iest, kto bi 
yczinil dobrego, ne iest asz do iednego (non 
est usąue ad unum) FI 13, 2, sim. Pul; Nodznim 
iesm se yczynil y skloczil iesm se asz do concza 
(curvatus sum usąue in finem) FI 37, 6, sim. 
Pul; Ktho pirzyey zazwal, pirzwey przistamp, 
a ktho za nym, then wthori przistamp, asz do 
poslednych Suł 8; Sądzę malich rokow nye 
mayą oth rzeczy wyączszich, gesz alysz do trzy- 
dzesczy grzywyen y nyzey lyczącz (usąue ad 
existimationem triginta marcarum)..., wyączey 
nysly dwa grossa wszącz Suł 78; Ale chczemyly 
dostaczycz thego, mamy poprosycz mathky 
yego rzekącz: Posdrowona badz, panno Marią, 
ąsz do kończą 1450 MacDod 120, sim. ib. 35; 
Asz do szyroczena ad yomitum ca 1450 PF IV 
579; Spyal thy wsz<y>sthky psalmy aze do the
go psalmu: W thobyeszm, goszpodnye, ymal 
nadzeyo 1451 MacDod 105, sim. Rozm 599; 
Przidam ran waszich esz do sedmkrocz tilesz 
prze grzechi wasze (addam plagas yestras in 
septuplum propter peccata vestra) BZ Lev 26, 
21; Pobilissmi ge az do sgybyenya (percussi- 
musąue eos usąue ad internecionem) BZ  Deut 
3, 3; Ocziscyo ostatki domu Geroboamowa, 
iako wicziscyaio gnoy asz do czistoti (sicut mun-
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dari solet fimus usque ad purum) BZ III Reg 14, 
10; Szedł... wszitek lyvd od namnyeyszego az 
do nawyoczszego (cunctus populus a minimo 
usque ad maximum) BZ II Par 34, 30; Tu mow 
paczerżs y Szdrowa Maria az do kończą M W  
22a; Przymuge szmerne bog, ale ysmyerzayo 
grzeszne asz do zemye (suscipiens mansuetos 
dominus, humilians autem peccatores usque 
ad terram Psal 146,6) M W  130a; Vzovy ro- 
bothnyky, dayze ym myto poęzavschy od po- 
slyednych aze do pyrvych (redde illis mercedem 
incipiens a novissimis usque ad primos Mat 20, 
8) Rozm 393.

4. w obrębie okolicznika celu 'celem, ad, causa 
{sensu finaliy : Czso wzant Stasszcoui skoth, to 
wszant do yyednana 1387 Leksz I nr 188; Ita 
ad complementum do doskonanya diuine factio- 
nis conueniebat, ut eciam crearet hominem de 
femina sine uiro XV med. S K J \  255; Braczya 
nye mayą chodzyczy... any do dworow, any do , 
thanyczow (ad inhonesta convivia vel specta- 
cula sive curias seu choreas) 1484 Reg 710; 
Vydzancz yyelye... saducevszow przychodzącze 
do krzthv yego (var. na krzesth yego), rzeki 
gym (videns... multos... Sadducaeorum venien- 
tes ad baptismum suum, dixit eis Mat 3, 7) 
EwZam 298.

5. dubium: w obrębie okolicznika przyczyny 
'z powodu, przez {za sprawą, za przyczyną?), 
propter,peE: O kthore penandze thysz, Bronisz, 
na mya zalowal, thim ya zaplaczil do twego 
wskodzenya 1427 ZapWarsz nr 206; Do boga 
per deum (Adam vero cognoyit uxorem suam..., 
quae concepit et peperit Cain dicens: Possedi 
hominem per deum Gen 4,1) 1471 MPKJ V 8.

6. w obrębie dopełnienia: a. 'do kogoś, czegoś, 
ad, apud' : Oczi mogi weszdi do gospodna 
(oculi mei semper ad dominum) FI 24, 16, 
sim. Pul; Propter hoc te pęto, dilecte domine 
iudex, aby my ty dal do panów, ubi multi 
erunt: si invenient, que pena esset, tunc ipsam 
yolo pati 1414 TymSąd 165; Podnyossl oczy 
swe w nyebo do czebe albo k tobye, bogu 
oczczu swemu (elevatis oculis in coelum 
ad te, deum patrem suum) 1424 Msza III 
s. 56, sim. IV. VI; Jaco moya *penczancz 
do Zemacowa lista za mego sina dług przes 
meg yoleg prziweszona 1427 ZapWarsz nr 
2750; Jako mne Borzim ranczil prauo za 
kmecza, czszo szan bil do Stanisława przica- 
szal 1428 ZapWarsz nr 248; Trzy grzywny... 
wroczycz yma (sc. strona), ysz do wyszszego 
sząndzey oth fałszywego wyrzeknyenya gest 
othvolala (qui ad superiorem in falsa pronun- 
tiatione evocavit) Sul 55; Uczeczmy syą do j

70 DO

boga wszechmocznego XV med. MacDod 35; 
Czy, gisch płaczą tągą do boga, takye bądą 
yczyescheny XV med. R XXII 238; Oretur 
deum pro omnibus fidelibus..., ysby... potym 
sya do krolestya nyebyeskyego doslussyly XV 
ex. SKJ I 148; ^  <Mowi kroi pogań>sky do 
crola Ezehiasa Kśw ar 2; Xc... gestcy on... 
do tego tho proroka Moyszesza tako rzecl 
byl Gn 174b; Szmyercz do nyego przemowyla 
De mor te w. 48; Wolałem do pana boga mego 
(ad dominum clamavi Psal 3,5) M W  100 a; 
I rzeki Zacharias do angyola (dixit Zacharias 
ad angelum Luc 1, 18) EwZam 287; Poslanem 
yest movycz do czyebye (missus sum loqui 
ad te Luc 1, 19) ib. ; Maria, mathko bosza,... 
m[y]ogl sza sza n[y]amy do Yeszusza XV 
ex. PamLit XXIX 118; Rzekłby ten prorok 
do luda: Podźmyż! Rozm 812; ^  Prossza 
szobye na pomocz dzyewycze panny Mary..., 
aby szyą oną raczyła przyczynycz za mną za 
grzesznym do szwego mylego syna Spow 5; 
Raczi prosicz za nami grzesznimi do pana boga 
naszego M W  14b.

b. ' wobec kogoś, w stosunku do kogoś, czegoś, 
ad, coram, prae’ : Poczczasze posnanski s bra- 
czo ne ma do yeszora Gorskego niczs 1399 
Leksz I nr 2840; Ftorecz tho vy macze vedzecz, 
ysze ktoracz szo tha to była snamona bosego 
miloserdza, choscy gest ge Xc do suotego 
Gana byl mai Gn 179a; Posnay kasdy a po- 
czwy {leg. poczuj) stateczne do ssebe XIV ex. Z  ab 
520; Gyedno przyszła zoną gyego a scz<ą>glą 
rąka do nyego, esz gyey w rąka wpathl lyst, 
prze tho, ysz byl gyeden do drygyego czyst 
Aleksy w. 236; Jakom ya Barazy proschywschi 
do domv mogego nye sbyl..., do nyego zadnyey 
wyni nye maiacz 1472 ZapWarsz nr 3052; 
~  widzieć, znaleźć coś do kogoś 'widzieć, zna
leźć coś w kimś, aliąuid in aliąuo yidere : Quid 
in me ergo displicuit paternitati tue experiri, id est 
y czocz sze do mnye wydzy nyepodobliuego XV 
med. R XXIV 362; Nye nalyazlem do nyego ny- 
czego ot tego dnya, iakosz vcyekl ku mnye (non 
inveni in eo quidquam ex die, qua transfugit ad 
me) BZ I Reg 29,3; Nye nalyazlem do cye- 
bye nycs złego (non inveni in te quidquam ma
li) ib. 29,6; ~  coś komuś do czegoś {jest) 'coś 
się do kogoś odnosi, coś kogoś dotyczy, obchodzi’: 
Dzyevycza Marya rzekła kv svemv synv Iesu- 
kristvszovy: O myły synv, vyna yvsch ny maya, 
iakoby rzekła: Day ym vyna. Odpovyedzyal: 
Czo do tego mnye y tobye, nyevyasto (dicit ei 
Jesus: Quid mihi et tibi est, mulier Jo 2, 4)? 
Rozm 207; (Judasz) rzekł: Zgrzeszyłem zdra
dziwszy krew niewinną..., a przeto weźmicie
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swe pieniądze, puś<ć>cie niewinnego. A oni 
rzekli: Co nam do tego (illi dixerunt: Quid 
ad nos Mat 27, 4)? Rozm 760.

c. 'na rzecz kogoś, dla kogoś, alicui seu ali- 
cuius commodo (aliąuid facere)*: Distributa pa- 
stori:... do pastucha marcas II 1370 AcCas 18; 
Do gego opatha dalcy mu gest on lysth byl Gn 
184b; Czso łan wranczil Sbiluta do Ianchina, 
s togo gy wypravili y to ne ma nigedney szkodi 
1406 Piek VI 280; Nascha matka wnosla do na- 
schego oczcza XV kop posagu 1419 TPaw VII 
nr 1180; Pani Yadwyga pirwey ne poswala pa
na Dobka o rankoyemstwo y o zachód, alysch 
straczyla do Lypniczskego penandze 1423 AKPr 
VIII a 156; Jakom ya przi them byl, Czybor pod
dał szo swego wolu straczicz do Gothartha 1432 
ZapWarsz nr 395; Nyestanye powodowo, ysz 
(rp. vsz) gest wyanczsze nysz samprzowo, rzecz 
straczi do samprza Sul 10; Ostatki, yez rzeczoni 
pusczyni kmyecze, paanom przycz nye mayą, 
alye na blyszsze spadną, gyz z nych kelych... 
do cirekwye sprawicz mayą (calicem... eccle- 
siae parochiali... debent comparare) Sul 13, 
sim. Dział 29; Gdy ktho obrączy za przyaczela 
swego pevną pyenyedzy svmmą... do nyektho- 
rego myesczanyna alybo do gynego kogokole..., 
tego nye zaplaczącz na rokv przyslem, rąkoymya 
tegodla nye ma do gospody w załogą wyechacz 
(si quis fideiubet pro aliąuo suo amico certam 
pecuniae ąuantitatem ad aliąuem civem vel 
ad alium quemcumque hominem..., illo non 
solyente in termino adveniente, fideiussor prop- 
ter hoc non debet ad hospitium in obstagium 
subintrare) Sul 71; Gdy mąszczyszną poymye 
zoną..., a ten tho mąsz vmrze..., a thego vmar- 
lego zona poymye gynego masza, then mąsz do 
szwey zony prawy od tego opyekalnyka gey wya- 
no, czosz gey wyanowal vmarly mąsz OrtVrtel 
117; Chczem do czyebye poczthy noszycz, aby 
szya dala przeprószy cz De mor te w. 149.

7. w obrębie przydawki 'ad'\ Pouada nam 
tec to ocec suoti Symeon suoie presmer- 
ne ucesene ilkoz do uidena, bo moui: Vide- 
le ocy moy zbauene tuoie Kśw dv 13; Iszem 
bil posslem od Budziwogia *de Jana y do 
tich, czo k temu prawo maio 1395 Leksz II 
nr 1773; Svoty crisz gest clucz do ragv Gn gl. 
102a; Cząstokrocz gen nye ma scruschenya do 
spowyedzi, a rad bi ge myal, a w nadzegi bozey 
lasky syą spowyeda, dawa mu scruschenye 
mili pan bog XV med. R XXII 241; Pomum de 
margaritis ornatum ad fallera, yidelicet do po- 
lliadrza 1494 SprKHS VIII s. CLX; Za oplawie 
do strzelniczi 18 grossos 1494 WarschPozn I 372.

Cf. Do pełna, Dosichmiast ?

DO

Dob tą dobią ' wtenczas, wtedy, oto, tunc, 
eo tempore’: Owa tha dobyą (war. kal.: a w thą 
dobą) et ecce (adhuc loquebantur, et ecce Ra
chel yeniebat cum ovibus patris sui Gen 29, 9) 
MPKJ V 11.

Doba 1. 'czas, chwila, tempus': w tę dobę 
*wtenczas, wtedy, tum, tunc, eo tempore5: W to 
dobo Samuel ku Saulowy rzecze (et dixit Sa
muel ad Saul) BZ I Reg 15,1; A gdisz Samuel 
wstał w noci, abi rano szedł ku Saulowy, w to 
dobo powyedzano Samuelowy (cumque de noc- 
te surrexisset Samuel, ut iret ad Saul manę, 
nuntiatum est Samueli), ysze Saul prziszedl na 
Karmelum ib. 15,12; A gdisz prziszedl Samuel 
ku Saulowy, w to dobo Saul rzecze k nyemu 
(et cum yenisset Samuel ad Saul, dixit ei Saul) 
ib. 15,13; A gdisz syadl kroi na swem stolczu 
podle obiczaia swego, a stolecz bil pole scyani, 
a w to dobo powstał Ionatas (cumque sedisset 
rex super cathedram..., quae erat iuxta parie- 
tem, surrexit Jonathas) ib. 20,25; W to dobo 
sebraw pachołek strzali (collegit autem puer 
Jonathae sagittas) a przynyosl panu swemu 
ib. 20,38; Tedi rzecze Samuel:... Bocz tak 
tobye ycziny pan, iako mowyl przes myo, 
a odeymye twe krolewstwo ot cyebye... W to 
dobo Saul padnye (statimque Saul cecidit), ros- 
postarw syo na zemy, bo syo bil vrzasl slow 
Samuelowich ib. 28, 20; A gdisz podzesz do 
myasta, w to dobo vmrze pacholyk (in ipso 
introitu pedum tuorum in urbem morietur 
puer) BZ  III Reg 14, 12; W to dobo pan prze- 
mowyl ku Hyen (factus est autem sermo do
mini ad Jehu) ib. 16, 1; A stan bozi, gen bil 
yczinyl Moyses na pusczi, y ołtarz obyetni w to 
dobo bil na górze Gabaon (tabernaculum... 
et altare holocaustorum ea tempestate erat 
in excelso Gabaon) BZ I Par 21,29; A w thą 
dobą (war. lub.: owa tha dobyą) et ecce (adhuc 
loąuebantur, et ecce Rachel yeniebat cum ovi- 
bus patris sui Gen 29, 9) 1471 MPKJ V 11; W tą 
dobą ea tempestate (porro Ornan, cum suspe- 
xisset et yidisset angelum, quatuorque filii eius 
cum eo absconderunt se, nam eo tempore tere- 
bat in area triticum I Par 21, 20) ib. 48; W thą 
dobą, ale porro (audiyit autem Abdamelech..., 
quod misissent Jeremiam in lacum, porro rex 
sedebat in porta Beniamin Jer 38, 7) ib. 101; 
^  'wobec tego, więc, igitur, ergo \ W to dobo 
przemowyl pan ku Elyaszowy (factus est igitur 
sermo domini ad Eliam) BZ III Reg 21, 17; 
W to dobo kroi israhelski ku krolyowy Ioza- 
phatowi iydzskemy rzecze (dixit ergo rex Israel 
ad Josaphat) ib. 22, 18; ~  do tej doby 'dotąd, 
dotychczas, adhuc, ad hoc tempus, hactenus :
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Do they doby actenus ca 1428 PF I 485; Prze- 
wrothny obiczay w othkladanyv rokow vyecza 
pospolitego y malich rokow oth naszich pod
danych do they doby chowan byl (perversa 
consuetudo in transpositione terminorum col- 
loąuii generalis... a nostris subditis hactenus 
servabatur) Sul 73; Paknyąly w they nyemo- 
czy... kthokoie sz przycziny thrwacz bądze, the- 
dy... przysąze, ysz yako szlekl (leg. zlegl) w thą 

\j tho nyemocz, yescze do they doby nye wszmokl 
(iurabit, ąuod prout iacebat in ipsa infirmitate, 
hucusąue non convaluit) Sul 74; Do tey doby 
hucusąue (vos scitis, ąuod duos genuerit mihi 
uxor mea. Egressus est unus et dixistis: Bestia 
devoravit eum et hucusąue non comparet Gen 
44, 28) 1471 MPKJ V 14; — w każdei do
bie 'w każdej chwili, zawsze, o runi tempore9: 
Mila zono, kaszą thobye, szluszy bogv w kasz- 
dey dobye! Aleksy w. 71.

2. (w pseudoetymologii wyrazu swadźba) ' to 
co odpowiada sobie, co jest zgodne, ąuod alicui 
congruit, comeniens est9: Sed quia Polonus 
Polonis loquor, adhuc ad huius exposicionem 
vocabuli nupcie revertor, ąuemadmodum sonat 
in eodem linguagio Polonorum. Dicuntur enim 
Polonice nupcie swaczba, quod sonat uno modo 
quasi swa doba, quod videlicet significat «simile, 
conveniens vel congruum sibi» 1414 R XXIV 
51, sim. XV p. pr. R XXII 343; Dicuntur nupcie 
vlg. quasi swaczba vel swa doba, quia similis 
similem ducere debet ca 1420 R XXIV 82, 
sim. 1456 R XXXIII 181; Secundum exposi- 
cionem Polonicam nupcie szwaczba exponitur 
quasi swa doba, nam qui vult uxorem ducere, 
debet eligere sibi similem swoya doba..., quia 
si aliter erit, non erit swa doba, sed erit swa 
nyeszgoda 1466 R XXV 136.

Dobić 1. fzadać ostateczny cios, interficere9: 
A obcyoszon gest boy przecyw Saulowy, a na- 
lyazwszi gy moszowye strzelci ranyly gy szipi. 
Y rzecze Saul ku suemv odzenczowy: Wiyow 
myecz, doby myo (dixit Saul ad armigerum 
suum: Evagina gladium tuum et interfice me)! 
BZ I Par 10, 4.

2. 'całkiem zbić, bez reszty zniszczyć (o gra
dobiciu), caedere, delere9: Poszarta gest wszitka 
szelyna szemskaa, a czsoszkoly yablek na drze- 
wynye b;lo, czsosz gradowye nye dobyły (devo- 
rata est igitur herba terrae et quidquid pomorum 
in arboribus fuit, quae grando dimiserat) BZ 
Ex 10, 15.

Dobijać 'zabijać, interficere9: Gorącza gest 
rzecz, gdy kogo vfaczą, a on kogo byge albo 
dobyya (OrtMac 49: a on kogo byye albo do
bywa) Ort Kai 182.

Dobiwać * zabijać, interficere9: Gorącza rzecz 
yesth, gdy kogo wchwacza, a on kogo byye al
bo dobywa (OrtKał 182: dobyya) OrtMac 49.

IDoblisaia ' ?9: Lud, gys doblysala zlisne ca 
1400 R XXV 257.

Dobrać 'wziąć resztę brakującą do ustalonej 
całości, reliąuam debiti partem excipere9: <Si 
Johannes propter) magnam inyalescenciam ini- 
micorum de bonis predictis tricentos florenos 
<non> exciperet, extunc Nicolaus obligatus est 
fratri suo satisfacere, czego by nye dobrał, 
tantum, ąuantum <Johannes> sub consciencia 
absąue iuramento <dixerit> 1499 AGZ XV 565.

Dobre cf. Dobry
Dobrek {jczłowiek zgrabny, fadnv, dobry, homo 

bellus: Dobrek bellus XV med. R XXIII 269.
Dobro fo r m y : n. sg. dobro 1437 Wisi nr 

228, s. 87, XV p. pr. PF V 35, 1453 AKPr II 
s. XXI, DłLB III 354, etc.; ~  g, sg. dobra 
Kśw br 35. cv 3, FI 14, 6, FI i Pul 121, 9, 
Sul 42, OrtCel 4, OrtLel 233, Dział 38, etc.; 
~  ac. sg. dobro Kśw br 16. 21, 1389 Leksz I 
nr 517, ca 1428 PF I 489, 1443 Czrs s. LXXIV, 
etc.; ~  i. Sg. dobrem Sul 76, (1485) MMAe 
XIV 335, Pul 33, 3, XV ex. MacDod 148; 
~  /. sg. (w) dobrze Kśw br 17, 1389 Leksz I 
nr 516, 1397 Leksz I nr 2565, FI i Pul 24, 14, 
Sul 74; ~  n. pl. dobra OrtCel 12; ~  g. pi. 
dóbr FI i Pul 15,1. 83,13, XV med. MPKJ 
V 431; ~  ac. pl. dobra FI i Pul 4,6. 26,19. 
127,6, 1424 Msza III s. 63, Dział 40, etc.; 
~  l. pl. (w) dobrach Pul 64, 5.

Z n a czen ia : 1. 'pomyślność, szczęście, po
żytek, bonum, commodum, felicitas9: Auem, 
praui, rospachas, clouece, <iże nie da tobie) 
dobra suego, ienze so ne zadał priioch lichoth 
clouec<ych> Kśw cv 3; Wele gich molwi: Kto 
pokazuie nam dobra (quis ostendit nobis bona)? 
FI 4, 6, sim. Pul; Dusza iego w dobrze przebi- 
wacz bodze (anima eius in bonis demorabitur), 
a semo iego osodze zemo FI 24,14, sim. Pul; 
Werzo widzecz dobra bosza w zemi sziwoczich 
(credo videre bona domini in terra viventium) 
F /2 6 ,19, sim. Pul; Prze dom gospodna, boga 
naszego, szvkal gesm dobra tobe (propter do- 
mum domini, dei nostri, quaesivi bona tibi) 
FI 121,9, sim. Pul; Błogosław cebe gospodzyn 
z Syon y wydz dobra Yeruzalem s wszech 
dnow szywota twego (et videas bona Jerusa- 
lem omnibus diebus vitae tuae) FI 127, 6, sim. 
Pul; Pyacz będę gospodnu, yensze dobra (FI: 
dobroty) dal mnye (cantabo domino, *qui bona 
tribuit mihi) Pul 12, 6; Napelnyeny będzem 
w dobrach (FI: w dobrich) domu twego (re- 
plebimur in bonis domus tuae) Pul 64,5; Bo
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DOBRO DOBRO 73

nasyczyl duszę czczo y duszę łączno naszyczyl 
dobra (et animam esurientem satiavit bonis, 
Fl: dobrym) Pul 106,9; Szdrowya, szczęszczą 
y wszego dobra V. M. rosmnoszenya XV ex. 
SlArch I pfil. 23; ~  dobro będące, czesne,
pospolite, wieczne, wrzemienne: Y mouy piruey 
sedocim: vstan, giz so k dobrem <u> oblenaio 
ctuorodla: jz na bodoce dobro ne glodaio, 
iz vremennem {leg. w wrzemiennem) dobre 
lubuio Kśw br 16—7; Ślepy, bo na bodoce 
dobro ne glodal, sedese, bo u dob<rze wrze
miennem lubował) Kśw br 21; Laszka... do- 
brothlyva yest, myloszerna yesth, bo za slosczy 
uczynyone sluszy swem dobrem sczedrze du- 
chownem y czesnyem kasdemu XV ex. Mac- 
Dod 148; Prze pospolite dobro pro bono pu- 
blico ca 1428 PF I 489, sim. ca 1500 Erz 13; 
Wyelmoszcze boga se mno y powysszaymy 
ymyę yego wyecznym dobrem (magnificate do- 
minum mecum et exaltemus nomen eius in 
idipsum, FI: w nem samem) Pul 33, 3; Cso 
nam pres togo nemochnego na lozcu lezocego 
znamona? Zauerne nics ynego crome cloueca 
gresnego ue zlih skutceh prespeuaiocego, jenze 
ne pamotaio dobra uekuiego obozal so tomu, 
csoz iesc uremennego Kśw br 35.

2. 'mienie ruchome lub nieruchome, majątek, 
bonum, praedium':  Jaco Paweł ne stawał Nico- 
lao gynych *rankim potem szedzocz na gego 
dobrze 1389 Leksz I nr 516; Czo ranyl Jacusz 
Martinum, to vczynil, ysz yachal na gego dobro 
y brał moczo gego bidlo ib. nr 517; Czo ranił 
Marcin Iacuba, to go ranił na swem dobrze 1397 
Leksz I nr 2565; Iensze dobra {Pul: dobitka) 
swego ne dal iest na lichfo (qui pecuniam suam 
non dedit ad usuram) FI 14,6; Rzeki iesm 
gospodnu: Bog moy ies ty, bo dóbr mogich 
ne potrzebuies (deus meus es tu, ąuoniam bo- 
norum meorum non eges) Fl 15, 1, sim. Pul; 
Ne zbawi dóbr gich (non privabit bonis eos), 
gysz chodzo w newinowaczstwe Fl 83, 13, sim. 
Pul; Marne zaphowal {leg. szafował) gymene, 
dobra quasi dissipasset bona (homo quidam... 
habebat yillicum, et hic diffamatus est apud 
illum, quasi dissipasset bona eius Luc 16,1) 
XV in. R XXIV 74; Wszistka zawszdy dobraa 
{Msza IV. VI—VIII: dobre) tworzisz (omnia... 
semper bona creas) 1424 Msza III s. 63; 
Jako my Stanisław kmeczą Stanisława... 
wsyąl gwałtem y dobro tego kmecza na 
woszy wszyal 1443 Czrs s. LXXIV; Sz prawa 
cesarskego yaszną siwyathlosczą nam swyado- 
mo gest, ysze zazeeszcze y pozzeszcze domow, 
gvmyen abo kthoregokole dobra (incendiarii 
et exustores yoluntarii domorum, horreorum |
Słownik staropolski II

aut quorumvis bonorum) smyerczą vkrvthną 
a nyemylosczywą mayą bicz mączeny Sul 42; Zo
na, kędy mąsz vmrze..., przi wszysthkem dobrze 
albo gymyenyy yyprawnem... myalaby ostacz 
(uxor marito mortuo circa omnia parapher- 
nalia... remanebat) Sul 74; Synowye albo syn... 
szostry swoye... za mąsz yidadzą, dawszy 
gym pyenyądzmy posag podobny, yyyąwszy 
tilko dobro maczerziste (bonis maternis dum- 
taxat exceptis), acz ge przerzeczone szostry 
ymyaly, gesz gim ma ostacz Sul 76; Nyekthore 
dzewky prawem blyszkosczy sz dobrem dze- 
dzynnym... chowayą, nye chczącz gych za 
mąsz dacz (aliquas et iure affinitatis puellas 
cum bonis hereditariis... seryant, eas nolentes 
maritari) ib.; <Do>br czerekwnych (bonorum 
ecclesiae) XV med. M P K J \  431; Dobro czeszne 
substanciam temporalem XV med. R XXV 160; 
<P>ospoliti obyczay w królestwie naszem gest, 
ysz po smyerczy maczerze dzeczy od oczcza 
swego dobra, gymyenya polowyczhą... stra- 
czayą (bonorum omnium pueri a patre ipsorum 
tollunt medietatem) Dział 38; Skazygemy thym 
wszythkym, czso tako czynyą..., aby wlosney 
cząsczy w takych dzedzynach nye myely, w kto- 
re[y] dobra... przyaczele, aczkole dalszy, mayą 
syą wwyazacz (in quibus bonis sive hereditati- 
bus alii consanguinei, licet in linea remotiores, 
obtinent successionem) ib. 40; Yakom ya dobra 
dzedzicznego ruschąyączego y nyeruschąyącze- 
go po ymarley rącze... po synu Tworkowem 
s Gosznyeya... nye pobrał 1470 AKPr VIIIa 
55; Thaczy otrzymavayą pokoy szwoy y szynow 
szwogych w roszmnozenyu dobra szwego M W  
81 b; Wszelky, <ktorzy> mayą gymyenye albo 
dobra czesyna..., mayą ydzielaczy testamenth 
y vstaviczi z svego dobra albo z gymyenya 1484 
Reg 715; Dum rehabebit terram suam Molda- 
vie... cum omni suo thesauro et cum omnibus 
suis bonis, et cum commoditatibus al. z do
brem, et cum omnibus quecunque habebit, et 
cum omnibus... armigeris (1485) MMAe XIV 
335; Amissio beneficij vlg. dobra XVp.post. Sob 
III 348; Przes krolyka..., gemvsz bil polyeczyl 
rządzycz szwe wszystki dobra, intelligitur Ewa, 
pyrwsza macz nasza XV ex. MPKJ II 317; 
~  'drogi kruszec albo kamień, gemmae, aurum. 
sim.': A tho yest dobro yako groch y yako szye- 
mya, a rzathko yako bob..., item aliis verbis:... 
Ibi invenies mineram al. krusczyecz zlothy et 
aurum certum DłLB III 354; ~  dobrowolne, 
wolne, zasłużone dobro 1 dobro, majątek, nada
ny na prawie lennym, praedium, ąuod feudum 
\ocatur : Dobrowolne dobro feodus 1437 Wisi 
nr 228, s. 87; Wolne dobro feodum XV p. pr.
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PF V 35; Volne państwo vel volne dobro feodus 
1453 AKPr II s. XXI; Feoditas id est hereditas 
al. wdzedzynowane gymyenye wolnego dobra 
OrtCel 4, sim. OrtLel 233; Wolne dobro dze- 
dzini lynskyey feodus ib. 4, sim. OrtLel 233; 
Chorągewna wolna dobra abo gymyenya vexil- 
lifeoda ib. 12; Dobrowolnye dane albo sza- 
sslvzone dobro ffeodum 1487 PF IV 761.

Dobrochna bot. 'Geranium Robertianum L ć : 
Dobrochna muscata minor 1472 Rost nr 419.

Dobroć fo rm y: n. sg. dobroć XV p. pr. 
R XXII 334, XV med. SKJ I 91, ca 1450 PF 
IV 579, Rozm 165; ~  g. sg. dobroci Gn gl. 47b, 
FI 103,29, XV in. R XXIV 61, 1448 R XXIV 
354, etc.; ~  d. sg. dobroci FI 118,66, MW- 
27 b; ~  acs sg. dobroć Gn gl. 148 b, FI i Pul 
51,3, Slota w. 87, XV med. R XXII 245, 
M W  27 b, XV ex. MacDod 138; — v. sg. 
dobroci Rozm 532; ~  i. sg. dobrocią XV 
p. post. R I s. XLIII; ~  /. sg. (w) dobroci 
FI 105, 5, FI i Pul 118, 68, XV med. SKJ I 77, 
BZ I Esdr 8,22, 1482 StPPP IX nr 912, M W  
28a; ~  n. pi. dobroci ca 1500 SprTNW  V I I ;  
~  g. pl. dobroci M W  101 a; ~  ac. pl. dobroci 
XIV Pocz 231. 233, Pul 146 arg.; ~  /. pl. 
dobrociami 1461—7 Serm 315r, M W  11 a.

Z n a c ze n ia : 1. 'dobroć (jako usposobienie), 
życzliwość, łaskawość, bonitas, benevolentia5: 
Ista est domus gracie, dobroczj, et misericor- 
die Gn gl. 47b; A magna bonitate pre gego 
veliko dobrocz ib. 148b; Miłował ies zloscz 
nad dobrocz (dilexisti malitiam super benigni- 
tatem), lichoto wocey nisze mowicz prawdo 
FI 51, 3, sim. Pul; Dobroczy {Pul: dobroty) 
y kaszny a vczenyw nauczy mo (bonitatem et 
disciplinam, et scientiam doce me), bo kaznom 
twogym werszyl gesm FI 118, 66, sim. M W  27b; 
Dobry ges ty, a w dobroczy tw<o>gy navczy 
myo prawotam twogym (et in bonitate tua doce 
me iustificationes tuas) FI 118,68, sim. Pul, 
M W  28a; Domus gracie dobroczi XV in. 
R XXIV 61; Pod xthaltem dobroczy 1448 
R XXIV 354; Ut boni in vobis sitis we wszey 
dobroczy ssamy w szobye (fructus autem lucis 
est in omni bonitate et iustitia et veritate 
Eph 5,9) XV med. SKJ I 77; Carissimi, deus 
caritas, lasska, myloscz, dobrocz est (I Jo 
4,8) ib. 91; Et quis est, qui vobis noceat, si 
boni emulatores, dobroczy mylossnyczy, na- 
sladownyczy fueritis? (I Pet 3, 13) ib. 98; Do
broczy discipline ca 1450 PF IV 576; Roka 
boga naszego gest nade wszemy, ktorzi gego 
szukaio w dobrocy (qui quaerunt eum in boni
tate) BZ I Esdr 8,22; Contra potestatem, veri- 
tatem, bonitatem moczi, pravdze, dobroczi

1461—7 Serm 259v; Ego... procurator domi- 
norum Iacobi, Georgy... domino Sigismundo, 
aduocato in Tuchów, in bonitate al. w dobroczi 
insinuo al. wyawyam, quia dominus Sigismun- 
dus..., ipsorum awnculus germanus, aduoca- 
ciam in Tuchów tenet 1482 StPPP IX nr 912; 
Wykny dobroczyą lub ('miły5) bycz, nye 
rąmbem (stude bonitate placere non veste) 
XV p. post. R I s. XL1II; Nyewymowyenye 
(pro nyewymowyeney) dobroczy infinitae bo- 
nitatis XV p. post. R XLV1I 353; Wyley (sc. 
Chryste) thwoy gnyew yusz ną Tatary,... ktho- 
rzy *nu thwą dobrocz nycz ne dbayą, chwali 
thwogyey nye sznayą XV ex. MacDod 138; 
Iusticie et equitatis sprawyedlyvosczy a do
broczy vel dostoynosczy ca 1500 PF IV 748; 
Maria odpovyedzyala: Która myloscz y która 
dobrocz albo która potrzeba k temv przypądzyla 
(quae pietas, quae bonitas te sic humiliari fecit), 
yzesz thy czyelestnoscz przyal Rozm 165; Kry- 
stus... począł nogi umywać swoim apostołom. 
O niewidana miłości, o niewymowna dobroci! 
Rozm 532.

2. *jakaś zaleta etyczna, morum yirtuteś: 
Czirpyączoscz skromna sama ma doconacz kas- 
dey cznoti y dobroczy XV med. R XXII 245; 
Oddal wszythky od nasz zloszczy, day dosthacz 
cznoth y dobroczy M W  101 a; Postawił im 
Jesucrista, który był pełen prawdy i wszytkiej 
dobroci Rozm 808.

3 .  f rzecz dobra, dobry uczynek, dobrodziejstwo, 
res bona, factum honestum, beneficium, donum : 
Dawanym twogym onym sbyracz bodo w otwo- 
rzenyv rokv twoyu, wszytko napelnyono bodze 
dobroczy (omnia implebuntur bonitate, Pul: 
dobroty) FI 103,29; Nawyedzy naas we zba- 
weny twogem. Na wydzenyee w dobroczy 
(Pul: w dobrocz) wybranych twogich (ad vi- 
dendum in bonitate electorum tuorum), na 
wesselenye w radosczy lvda twego, by chwalon 
s dzedzyneo twoyeo T7/ 105, 5; A wszdy mi- 
loscziwe pamotaghoc dzysz<a... przez>merne 
dobrocy XIV ex. Pocz 231, sim. ib. 233; Bocz 
panami stogy weszele, yego yest na swecze 
wele, i oth nich wszytko dobrocz mami Słota 
w. 87; Dobrocz beneficia XV p. pr. R XXII 
334; Czy cyrpyą przeczywnoscz, gisch swey 
dobre woley nye odmyenyu ani vmislu otstąpyą, 
ny syą mączą o sloscz, yasch ge potka... na czczy 
albo na szdrowyu od slich ludzi..., yaco tuta 
Xpus mowy: prze sprawyedliwoscz, tho gest 
prze caliszdą dobrocz boga dla vczynyoną XV 
med. R XXII.245; Magnalia dobroczy, vyelebno- 
sczy dei XV med. R XXIV 367; Nye vmye le- 
nyvo gydz dobrocz ducha swantego ca 1450

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



DOBROĆ DOBRODZIERŻCA 75

PF IV 579; Natura... tot bona furatur, gl. tot 
vtilitates takye dobroczy auffert 1466 R XXII 
14; Christus pulsat flagellis, comminacionibus, 
beneficiis, promissionibus et exemplis kło
ni karanim, groszami, dobroczamy, obyetami,. 
przicladami swyanthich 1461—7 Serm 315 r.; 
Jen napełnia dobroczamy zadzą twoią (qui re- 
plet in bonis desiderium tuum Psal 102,5) 
M W  11 a; Dobrocz vcziniles slugam twogi<m> 
(bonitatem fecisti cum servo tuo Psal 118, 65), 
panie, podług słowa twego M W  27b; Pomozi, 
mylosyerny bosze., abich mylosczi twey wiącz- 
sze dobroci przyiala M W  131 b; Laczocze na- 
pelnyl dobroczi (esurientes implevit bonis Luc 
1,53) M W  139b; Apostoly szwyętego ducha 
moczy wyerzoczym zyawyayo, nauczayocz 
zawzdy boga chwalycz za yego dobroczy Puł 
146 arg.; Odpądz nasze szlosczy, yprosz nam 
dobroczy ca 1500 R XIX 68; Studnya rayska 
yesz, Maria, studnya rayska rzeky dzyala, 
od czyebye dobroczy płyną, kthore wszythczy 
szwyączy mayą ca 1500 SprTNW  V 11; Jesu, 
rosdawcza dobroczy, gensze gyesz studnya mi- 
losczy, day my dar navky prawey ib. 18.

Dobrodrustwo edzielność, męstwo, impetus, vir- 
tus’ : Dobrodrustwo masskye impetus OrtCel 6, 
sim. OrtLel 234.

Dobrodziej 1 beneficus, qui bonum fa c i f : Ją..., 
grzeszny capląn polecząm laszkąm vaszym *do- 
brodzye szwoye, kthorychem thesz yalmvszny 
poszyyąl yescze sz lath mogyl (pro mogych) mło
dych Gn ap. 4b; Dobrodzeye szo weszwani albo 
czczi roszdawaioczi benefici vocantur (Luc 22, 
25) ca 1420 R XXIV 85; Dobrodzeya bonum 
1461—7 Serm 96v; Oretur... za ossadnyky 
y sa *dobrodzye huius ecclesie, quod istam 
domum subveniant suis sanctis elemosinis 
secundum suum posse, ut ipsi sic facientes 
promererent regnum celorum XV ex. SKJ I 
148; Dobrodzyey benefactorius ca 1500 Erz 13; 
Kxyaząta poganszkye..., którzy ssą yyeczschy, 
ykazyyą mocz nad nyemy, a słowa {leg, słową) 
dobrodzyeyeya (benefici yocantur Luc 22,25) 
Rozm 403; Krystus rzekł...: Królowie pogańscy 
panują sobie, czuż podane mocą uśmierzają, 
a ich moc mają darować, dobrodziej o wie słowa 
{leg, słową), czuż dobrze czyniący (reges gen- 
tium dominantur eorum et qui potestatem ha- 
bent super eos, benefici yocantur Luc 22, 
25) Rozm 558.

Dobrodziejca *dobrodziej, beneficus, qui bonum 
fa c i f : Dobrodzeycze, *vstam yrządniczy {war, 
kal,: dobrodzierscze, ystawny yrzandnyczi) bene
fici (dixit autem, sc, Jezus, eis: Reges gentium 
dominantur eorum, et qui potestatem habent |
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super eos, benefici yocantur Luc 22, 25) MPKJ 
V 124. . j

Dobrodziejstwo, yobrodriestwc^, Dobrodziew- 
stwo fo r m y : n. sg. dobrodziejstwo 1424 StPPP 
X nr 4, ca 1428 PF I 4 $ ^  X V p. pr^J( X X l\  
348L dobrodziestwo ca 1500 Erz 13; ~  g. sg. 
dobrodziejstwa BZ II Par 32,25. Tob 9,2; 
^  d. sg. dobrodzi^śtwu XV ex. MPKJ II 320; 
^  ac. sg. dobrodziejstwo BZ Tob 12, 2; ~  ac. 
pi. dobrodziejstwa BZ I Par 17, 26; ~  i. pl. 
dobrodziejstwy Xy p. post. R XXV 177; ~
l. pl. (w) dobrodziewstwach XV med. R XXIV

- /  XV J -

i/  *

363.
Znaczenie: 'okazana laska, wyświadczony 

dobry uczynek, beneficium' : Scio siquidem,
quod quantum aput bonos artis yestre benefi- 
cium, dobrodzeystwo, michi gracie concepit —i f  
et favoris, tantum apud inprobos invidie pa- 
riet et rancoris ł42Ś StPPP X nr 4; Dobro
dzeystwo beneficium ca 1428 PF I 485; Do*
brodzeystwo-benefiemm XV p. pr. R  XXIL 
M&f'-W dobrodzyewstwach in beneficiis XV 
med. R XXIV 363; Ale on nye podle dobro- 
dzeystwa, gesz przyiol, otplacyl syo gemv (sed 
non iuxta beneficia, quae acceperat, retribuit), 
bo podnyoslo syo syerce gego, a wzbudził 
przecyw sobye y przecyw łudzę a Ierusalemv 
gnyew bozi BZ II Par 32, 25; Aczbich syo ia 
tobye poddał w sluszbo, nye yczinyo podobney 
odmyani twego dobrodzeystwa (si meipsum tra- 
dam tibi servum, non ero condignus providen- 
tiae tuae) BZ Tob 9,2; Thobyas rzeki oczu 
swemu: A czso bi to bilo, oczcze, gesz bichom 
gemu mogły dostoynye otplacycz za take dobro
dzeystwo (aut quid dignum poterit esse bene
ficiis eius)? BZ Tob 12,2; Non tantum in lar- 
gitate beneficiorum w *roszdawyanyą *dobro- 
dzewst 1456 R XXXIII 182; Thym wyaczszymy 
d[r]obrod[r]zeystwy gy poczeszala tanto amplio- 
ribus beneficiis eum consolabatur XV p. post. 
R XXV 177; Pro beneficio dobrodzyeystwo ib. 
178; Dobrodz<ie>ysthwa ib. 180; Wyarą homo 
przychodzy kv dobrodzyeestw {leg. dobro- 
dzie^twu) boszemy (fides requiritur ad obtinenda 
beneficia dei), tho e {leg. je 'jest’) kv odplaczye 
wyecznee XV ex. MPKJ II 320; Bonitas: cum 
quis monetur bene facere proximo, id est dobro
dzeystwo ib. 325; Dobrodzyestwo beneficium 
ca 1500 Erz 13; ~  Ti gesz bog, a mowylesz 
słudze twemv taka dobrodzeystwa (tu es deus, 
et locutus es ad servum tuum tanta beneficia). 
A poczolesz blogoslawyenstwo domu słudze 
twemu BZ I Par 17,26.

Dobrodzierżca f dobrodziej, beneficus, qui bo
num facif:  Dobrodzierscze, ystawny yrzandny-
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czi (war. lub.: dobrodzeycze, *vstam yrządni- 
czy) benefici (reges gentium dominantur eorum, 
et qui potestatem habent super eos, benefici 
vocantur Luc 22, 25) 1471 MPKJ V 124.

Dobrodziestwo cf. Dobrodziejstwo
Dobrodziewstwo cf. Dobrodziejstwo
Dobropan bot. 'Mercurialis annua L .': Do- 

bropan mercurialis ca 1500 Rost nr 7202.
Dobrość *dobroć (jako usposobienie), benigni- 

tas*: Bezsmerna łaszka, o nyewymowna do- 
broscz... *myloszerdze boszkego 1413—4 JA 
XIV 503; Dobrosczy sanctitati ca 1428 PF I 
489; Dobrosczy benignitati ib.

Dobrota fo r m y : n. sg. dobrota ca 1420 R 
XXIV 83, X V p. pr. PF V 35, 1471 MPKJ V 33. 
68; ~  g. sg. dobroty FI 37,21, XV med. PF IV 
594, Pul 51 arg., 103,29. 118, 66, Rozm 658; 
~  ac. sg. dobrotę FI i Pul 24, 8. 36, 3. 118,65, 
BZ Deut 30, 15, Pul 37,21, Rozm 646; ~  i. sg. 
dobrotą Naw 123; ~  n. pi. dobroty XV med. 
R XXIV 367; ~  ac. pl. dobroty FI 12,6, Pul 
77,14. 110 arg., Naw 58, Rozm 322.

Znaczenia: 1. *dobroć (jako usposobienie), 
bonitas, benignitas, clementia*: Podług milo- 
serdza twego pomny me ty prze dobroto twoio, 
gospodne (propter bonitatem tuam, domine) 
FI 24,8, sim. Pul; Gisz to odplaczaio zle za 
dobre, vwloczili so mne, bo iesm naśladował 
dobroty (ąuoniam seąuebar bonitatem, Pul: 
dobrotę) FI 37, 21; Przeszmerna dobrota szyna 
bożego, a szloba albo szloscz luda grzessznego 
ca 1420 R XXIV 83; Podząkvy mv z dobrothy, 
vkrocy lyvdzskye klopothy XV med. PF IV 
594; Dobrotha clemencia (ibi narrentur iusti- 
tiae domini et clementia in fortes Israel Jud 5, 
11) 1471 MPKJ V 33; Dobrota clemencia 
(clementia eius quasi imber serotinus Prov 16, 
15) ib. 68; Ten ps<alm> powyada, yze Xpus 
wszytko nyemyloszyerdze zdradne od bogatstw 
dobroty swoyey wykro<c>za y oddalya Pul 
51 arg.; Dobroty (FI: dobroczy) a kazny y 
nauczę nauczy mye (bonitatem et disciplinam, 
et scientiam doce me), bo kaznyam twoym 
wyerzyl yesm Pul 118,66; Szmyluy szye dzysz 
nad moyą dvscha, napelny moy szmyszl twa 
swyatha dobrotha Naw 123; Nie ubaczywszy 
ani pamiętawszy jego dobroty i uciekliśmy od 
niego Rozm 658.

2. 'rzecz dobra, dobry uczynek, dobrodziejstwo, 
res bona, honeste facta, beneficium*: Pacz bodo 
gospodnu, iensze dobroty (Pul: dobra) dal 
iest mne (cantabo domino, qui bona tribuit 
mihi) FI 12,6; Pway w gospodna a czin do- 
broto (spera in domino et fac bonitatem) FI 
36, 3, sim. Pul; Dobroto yczynil ges se slygho

twogym (bonitatem fecisti cum servo tuo), 
pane, podług słowa twego FI 118,65, sim. Pul; 
Dobrotha beneficium XV p. pr. PF V 35; 
Dobrothi magnalia dei XV med. R XXIV 367; 
Sznamyonay, czso dzysz yilozilem w vidzenyv 
twem ziwot a dobroto, a przecziw temv smyercz 
a zloscz (considera, quod hodie proposuerim 
in conspectu tuo yitam et bonum, et e con- 
trario mortem et malum) BZ Deut 30, 15; 
I zapomnyely dobroty yego (FI: dobrze czi- 
noczich iego) y dzywy yego, yesz pokazał gym 
(et obliti sunt benefactorum eius et mirabilium 
eius, quae ostendit eis) Pul 77,14; Dawanym 
twym onym zbyracz będo, w otworzenyu ręku 
twoyu wszystko napelnyono będze dobroty 
(aperiente te manum tuam, omnia implebuntur 
bonitate, FI: dobroczy) Pul 103, 29; Obroczona 
czerkew spyewa dobroty oycza Yezukrysta, 
Aggei y Zacharie Pul 110 arg.; Gospodze mo- 
ya, czyebye proscha, yzesz nalyezyenye zagy- 
naczych, odkupyenye yanthych, oszyyeczenye 
czyemnych, droga yesz bladnych, powysch- 
schenye ypadlych... A przez thy dobroty 
thwoye czyebye proscha, obezrzy moya nagota 
Naw 58; Svyąty Ambroży... wylyczywszy do
brothy, które vczynyl myły Iesus przy plye- 
myenyy czlovyeczem (enumerans... beneficia 
Christi circa genus humanum), tez to rzeki 
Rozm 322; Malkusz... dał wieliki policzek 
Jesucristowi i rzekł: Otóż ci za tę dobrotę, 
iżeś mi ucho przyczynił swemi czary Rozm 
646.

Dobrotliwie fłaskawie, benigne’: Dobrotliwe 
vczin (Pul: dobrotwę vczyn), gospodne, w do- 
brey woli twey Syon (benigne fac, domine, 
in bona voluntate tua, Sion), abi sprawoni muri 
ierusalemske FI 50,19, sim. KartŚwidz; A prze- 
toz my... papyez... *chcziącz then tho zakon... 
rozmnozyczi a yego rozmnozenye dobrothlivye 
opatrzaczi (et ad eius augmentum benignius 
intendentes), vsthavya<my> 1484 Reg 705.

Dobrotliwość *łaskawość, dobroć, benignitas, 
benevolentia*: Prze przyrodzoną yey dobrothly- 
woscz propter naturalem et ingenitam eius bo
nitatem XV med. SKJ V 281; Oczy yego były 
yako gyyazda svyeczącza, telko dobrothlyyoscz 
myschly a yego sercza nyevynnoscz (benignita- 
tem animi) Rozm 149; ~  Dobrothliyoscz mo- 
destia XV med. R XXV 155; ~  corruptum pro 
dobrowolność: Tesch nyemyely (pro myenyly), 
by to v dobrotlyyosczy yyelye lyvda dobrze 
albo zlye czynycz (agere quidem, quae iusta 
sunt, vel negligere in arbitrio hominum pluri- 
mum esse dicebant) Rozm 180.

Dobrotliwy fo rm y: n. sg. m. dobrotliwy 1437
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Wisi nr 228, s. 85, BZ II Par 30, 9. 18. Judith 
7, 20; / .  dobrotliwa Gn gl. 151 b, XV ex. Mac- 
Dod 148; neutr. dobrotliwe FI i Pul 68,20, 
Rozm 20; ~  v. sg. m. dobrotliwy BZ Neh 9, 
17, Naw 96; / .  dobrotliwa SaheReg 1. la. 4. 
6—9. 14. 15. 17—19; ~  i. sg. f .  dobrotliwą ca 
1455 JA XIV 496.

Znaczenie'. ' łaskawy, pefefl dobroci, 
gtfws, benevolus, pius’: Mater erat... zyrotam, 
agens eorum causas, rzecz, apud ducem, do- 
brotliua, pya fuit Gn gl. 151 b; Wisluszay me, 
gospodne, bo *dobrodliwe iest miloserdze twe 
(ąuoniam benigna est misericordia tua), podług 
mnoszstwa slutowana twego wzglodny na mo 
FI 68,20, sim. Pul; O myloszcziwa {Sahe
Reg la . 7. 15. 18: dobrotlywa), o dobrothly- 
wa (iSaheReg la . 7. 10. 15. 18: mylosczywa, 
2: slutoscziva, 3: myło, pro myła, 5. 11:
lutosczyw<a>, 12: łaskawa,. 16: miloszerna), 
o szlothka panno Maria (o clemens, o pia, 
o dulcis virgo Maria) SaheReg 1. 4. 6. 8. 9. 
14. 17. 19; Dobrotliui beneficus 1437 Wisi 
nr 228, s. 85; Dobrotliwi ca 1450 PF IV 571; 
Bo gest dobrotlywi a myloscywi pan bog nasz 
(pius enim et clemens est dominus deus vester), 
a nye obrocy oblycza swego od was, gdi syo 
wi k nyemu nawrocycye BZ II Par 30, 9; 
Pan dobrotlywi slyvtuge syo nade wszemy (do
minus bonus propitiabitur cunctis), ktorzi ze 
wszego syercza szukaio pana boga oczczow 
swich ib. 30,18; A nye chcyely tobye oddany 
bicz,... ale ti boże laskavi, dobrotlywi y mylo- 
syerni, dlugomislni y wyelykego slyvtowanya, 
nye opuscylesz gich (tu autem deus propitius, 
clemens et misericors, longanimis et multae 
miserationis, non dereliąuisti eos) BZ Neh 
9, 17; Ale yzesz ti dobrotlywi, smyluy syo nad 
namy (tu, quia pius es, miserere nostri) BZ Ju
dith 7, 20; Dobrothlywa myszla oszlothczona 
ca 1455 JA XIV 496; O lyvthosczywy, o dobro- 
thlywy (o dulcis, o pie), o sczodry Yesu Criste 
myły, ty vezrzy na obrazenye grzechów na- 
schych myloszyerdzym thwym Naw 96; Caritas 
patiens et benigna est. Laszka czyrplyva yesth, 
dobrothlyva yesth... Laszka... dobrothlyva 
yest, myloszerna yesth, bo za slosczy uczynyone 
sluszy swem dobrem sczedrze duchownem 
y czesnyem kasdemu XV ex. Mac Dod 148; 
Yey vezrzyenye było barzo czyche, dobrotlyve, 
szmyerne a barzo poczesne (visus eius mitis erat, 
benignus et modestus) Rozm 20.

Dobrotnik 'dobroczyńca, dobrodziej, beneficus, 
qui bonum fa c i f : Dobrothnyczy benefici ca 1418 
JA XIV 512.

Dobrotwa (?) 'dobrodziejstwo, laska, beni-

gnitas5: Dobrotwę (FI: dobrotliwe) vczyn, go- 
spodnye, w dobrey wolyey twoyey Syon (be- 
nigne fac, domine, in bona voluntate tua Sion)
Pul 50,19.

Dobrownik (?) bot. 'złocień maruna, Chrysan- 
themum Parthenium Bernh?: <Do>brownyk ma- 
tricaria 1486 Rost nr 6182.

Dobrowoleństwo fo rm y: n. sg. dobrowoleń- 
stwo XV med. SKJ V 278, ca 1455 JA XIV 
493. 495, XV p. post. R XXV 173. 181, ca 1500 
Er z 13; ~  g. sg. dobrowoleóstwa BZ IV Reg 
12,4, 1471 MPKJ V 46, Rozm 597; ~  ac. sg. 
dobrowoleństwo BZ  Judith 6, 18, 1466 R  XXII 
19; ^  i. sg. dobrowoleństwem 1444 R XXIII 
304, 1466 R XXII 20; ~  /. sg. (w) dobrowoleó- 
stwie M W  68a; ~  ac. pi. dobrowoleóstwa 
M W  37 a.

Znaczenia: 1. fnieprzymuszona chęć, wolna 
wola, swoboda decyzji, libera wluntas, arbi- 
trium, ąuod libenti fit animo : Wszitki pyenyodze 
swyotich... y ti, gysz dobrowolnye a z dobro- 
wolenstwa (MPKJ V 46: s *dobrowolyenstwe) 
swego syercza wnoszo w koscyol boszi, ti 
wezmo kaplany podle rzodu swego (omnem 
pecuniam sanctorum... et quam sponte et ar- 
bitrio cordis sui inferunt in templum domini, 
accipiant illam sacerdotes iuxta ordinem suum)
BZ IV Reg 12, 4, sim. 1471 MPKJ V 46; Do- 
browolenstwa vst mogich lube vczini, panye, 
a szodow twogich navczi mie (voluntaria oris 
mei beneplacita fac, domine, et iudicia tua doce 
me Psal 118, 108) M W  37a; W dobrowo- 
lenysthwe szwem badą chwalycz gymya thwoie, 
w kthorem pokładam poczyechą moya (volun- 
tarie sacrificabo tibi et confitebor nomini tuo, 
domine Psal 53, 8) M W  68a; Vybranye, *dro- 
brovolenstvo opcio ca 1500 Er z 13; Boże, wiem, 
iże wszytki rzeczy są w tobie podobne. Tegodla 
możesz ten świat podług dobrowoleństwa twego 
sprawić, a przeto jestli podobno, stań sie, aby 
mnie nie umarwszy śmierć umarła, człowiek od- 
kupion, niebo otworzono Rozm 597; ~  Dobro- 
wolenstwo liberum arbitrium XV med. SKJ 
V 278; Slamawszy dane dobrowoleństwo ar- 
bitrio dato 1466 R XXII 19; Pożyczonym 
dobrowoleństwem libertate data ib. 20; Dobro- 
volensthwo liberum arbitrium XV p. post.
R XXV 173; Dobrovolensthwo libertas arbitrii 
ib. 181.

2. ' wolność, swoboda, libertas’ : A gdisz pan |J  
bog dobrowoleństwo da slugam swim (cum 
vero dominus deus noster dederit hanc liber- 
tatem servis suis), bodz s tobo takez pan myedzi 
namy BZ Judith 6,18; Dobro woły enstwo liber
tas ca 1455 JA XIV 493.
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3. 'prawo czy mienie suwerenne, ius seu bona 
libera': Dobrovole<n>stwo feodum ca 1455 JA 
XIV 495.

4. 'życzliwość’, przychylność, benevolentia’:
Z dobrouoleynstwem cum benevolencia 1444 
7? XXIII 304; Dobrovolenstwo beniuolentia 
ca 1500 13.

Dobrowolni cf. Dobrowolny
Dobrowolnie 1. 'z własnej woli, chętnie, 

przymusu, sponte, yoluntarie': Pan Miczek vye- 
dnal sye ss kmyeczem, ss Woytkyem o rany 
y o dwoye wyanzanye dobrowolnye 1399 57- 
jPPP VIII nr 9362; Staszek... ney (pro nye) 
ucradl Swantcowa eona, ale ten eon do
browolne wszedł w yego dom, a on gy opo- 
wadal *sansandom 1410 HubeZb 51; Aczby 
prze<rze>koncze dzedzini... ne wykupilibichom 
..., tedy... może dobrowolne namenone peno- 
dze v Szydow... skodo {leg. z szkodą) albo prze- 
skody {leg. przez szkody)... nacz (potest be- 
nevole praedictam pecuniam... cum dampno 
vel sine dampno... acąuirere) ca 1428 PF I 
482; Dobrouolnie sponte 1444 R XXIII 301; 
Byerzemi tho ku naszey duszy..., esszem n[y]a 
them sządze szedzely, kyedi Stanisław u Miko- 
laya wloką dobrowolnye przygal, ale nye po 
nyewoli 1449 BiblWarsz 1861 III 20; Ale kędy 
dzeczy pyrwey zony cząscz swoyą równą oth 
oczcza gym dobrowolnye rosdzelenym wyekvys- 
thim daną (a patre eis sponte ex drnsione per- 
petua oblatam) ymayą, tedy cząscz wthorey 
zony szynom albo dzewkam ma szą dostacz 
szpelnye Sul 76; Ten isti... *zemyenin, do któ
rego rzeczoni kmyecz vczyekl albo dobrowolnye 
schedl (ad quem praedictus kmetho fugerit 
sive libere transierit),... pyrwischemu panu prze- 
rzeczonego kmyecza ma przypandzicz Sul 100; 
Dal sye dobrowolnye na sand Pylatow nye- 
sprawyedlywy ca 1450 PF IV 574; A wszako 
nye przeczyw twey woły berzesz czyrpyenye, 
ale dobrowolnye chczesz czlowyeka odkupycz 
1451 MacDod 105; Andreas Magnus predictus 
posuit solidum, quia Kosth aprobauit iurato- 
rem iuris Maydburgensis benivole al. dobro
wolne ssą pusczil w prawo meydburskye huius 
ciuitatis, obmittendo suum ius terrestre, pro 
equo aput ipsum arestato 1451 Przem II nr 963; 
Kaszdi dobrowolnye a szodlywye offyervy bogu 
złoto y szrzebro (omnis voluntarius et prono 
animo offerat eas domino: aurum et argentum) 
BZ Ex 35, 5; Alye y nyewyasti... dały soo... 
postawczow modrich, pawlok,... y szyrszly ko- 
szey {leg. koziej), dobrowolnye, pokornye, 
wlostnye wsziczko dawayocz (sponte propria 
cuncta tribuentes) BZ Ex 35, 26; Dobrowol

nye meapte 1457 R XXII 57; Obye stronye nye 
chczącz swego samnyenya yraszycz, dobrowol
nye, kromye wszego blądv y chytrosczy (yo
luntarie..., non per errorem nec aliquo dolo 
vel fraude circumyenti)... o wszytky rzeczy 
y czlonky thy, które thv są poloszony, na nas 
spysczyli, yacoby na rozgodzczą Dział 3, sim. 
Sul 3; Maczey... gest przedal panu Ianoui 
z Rossohey łąką..., vzdal dobroyolnye przeth 
gayonym sądem na vyeky yyeczne temu to ... 
Ianoui 1463 R XXII 382; Preco... introligayit 
nobilem Msczyslaum... in bona hereditaria 
ipsius Johannis... benivole al. dobrovolne, vi- 
delicet in medium mansum in Carpyno vacuum 
et in colonum in Dąbrovka 1467 TymProc 294; 
Dobroyolnye ultro (et post haec holocaustum 
iuge, tam in Calendis, quam in uniyersis solem- 
nitatibus domini, quae erant consecratae et in 
omnibus, in quibus ultro offerebatur munus 
domino I Esdr 3, 5) 1471 MPKJ V 52; Dobro
wolnye obiatowacz bąda tobie (yoluntarie sacri- 
ficabo tibi Psal 53, 8) M W  3a; Veniens Iaco- 
bus Rycek ad nostrum iudicium banitum 
w[a]zdal dobrovolne, nulla re non compulsus 
nec coactus, sed spontanea yoluntate iam yen- 
didit omnia, remisit et y[a]zdal 1485 StPPP XI 
69; Hy yysznal przyed namy dobrowolnye, ze 
przedal *szvyw polowyczu v Vythanowycz 1498 
SKJ III 335; Sponte recedunt dobroyolnye... a 
domino, yt sunt Pharisei et scribe XV p. post. 
R XXV 174; Dobrovolne a<r>bitrarie ca 1500 
Er z 13; Dobroyolnye sponte, spontanee ib.\ 
Krystus dobroyolnye vmarl, a nye s potrze- 
bysny (yoluntate enim mortuus est non neces- 
sitate) Rozm 207; O tern, jako miły Kristus 
ukazował, iże dobrowolnie chciał sie dać jąć 
Rozm 632; A gdyż ji tako twardo... jęli, tedy 
to widząc zwolenicy... uciekli, kakokolwie nie 
było im podobno uciec, bo są dobrowolnie 
szli i dobrowolnie sie podali Rozm 655; Sam 
przystąpiwszy barzo pokornie obłapił słup do
browolnie, a oni związali jemu ręce Rozm 817; 
^  'samorodnie, samo z siebie, sponte': Dobro
wolnye sponte (quia jubilaeus est et quin- 
ąuagesimus annus. Non seretis neque metetis, 
sponte in agro nascentia et primitias yindemiae 
non colligetis Ley 25,11) 1471 MPKJ V 24; 
Dobrowolnye sponte (comede hoc anno, quae 
repereris, in secundo autem anno, quae sponte 
nascuntur, porro in tertio anno seminate et 
metite IV Reg 19, 29) ib. 47.

2. (bez przeszkód\ swobodnie, sine impedimen- 
tis, libere': Margorzatha szedzi yedennaczcze 
lath dobrowolne 1394 HubeZb 69; Iaco Bogusław 
y Dzerszka ne przymowal polusrzebka podług
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prawa od God do God, ale z yego wolo do nego 
wszedł y dobrowolne 1407 HubeZb 86; Jaco 
Dz<e>rszecz dobił na Andrzew cztir grziwen na 
Maczkowe czaszczi v Szdzinicz y tho dobro
wolne trzi lata trzymał 1410 HubeZb 52; Scepan 
dobrowolne przesz nagabana yydzersal to sze- 
dlisko 1412 AKH  III 190; Jako Margorzaczin 
occzecz bil dzelen s Wanczenczem, swim bra- 
them, y wyszedacz (pro wyszedal) dobrowolne 
trszy latha w swem domu 1418 Przyb 13; 
Dobrowolne liberius 1420 JA XII 143; Ysze 
Wlodzymir wytrzymał swoy list na to gymene 
y soltistwo dobrowolne mimo trzy lata po 
wszdanu staroscinem czso nam (leg. nań) 
Chwałka szalowała..., a on s tim gymenym 
y sz tym listem wyderszal trzy lata, a o tho 
gych prawem ne szaswano 1420 Przyb 14; 
Yakom ya tho vgethnal, eze Yan myal dobro- 
wolnye wnycz w Annyn dom 1446 AKPr VIII a 
50; Taky przebiwacz... dobrovolnye poydzye 
(talis kmetho... libere transibit), gdzye yemu 
lubo Sul 112; Jako mnye s thoba ygednano, 
yzesz thy myala dobrovolnye pusczycz kmyecza 
Stanislaum..., a thegosz Stanislaum... wzyala 
y thegom v czyebye zasthal 1486 ZapWarsz 
nr 1581; Mayą bicz... thrafftham dosthatheczne 
dziori kv plinienyy, kądibi dobrowolnye wi- 
plinącz mogły kromia żadnego *piąniązenya, 
placzenia (quo libere fluitabunt et pertransi- 
bunt absąue aliąua pecuniarum exactione) 1498 
MacPraw VI 274.

3. ' łaskawie, życzliwie, przychylnie, libera- 
liter, benevole’: Dobrowolne liberaliter ca 1428 
PF I 489.

4. 'spokojnie, aeąuanime' : *Dobrobolnye e- 
ąuanime XV med. R XXV 158.

Dobrowolno 'łaskawie, życzliwie, przychylnie, 
liberaliter, benevole5: Dobrowolno liberaliter
ca 1428 PF I 492.

Dobrowolność 1 / wolna wola, swoboda decyzji, 
libera \oluntas : Nye yyerzyly..., [n]ysby ('aby’) 
to było v dobrovolnosczy czloyyeczey dobrze 
albo szlye yczynycz (in arbitrio hominum si- 
tum esse, ut bonum malumye gerant) Rozm 
181.

2. 'polubowny sąd, iudicium arbitrorum : Do- 
brovolnoscz arbitrium, id est arbitrorum iudi
cium ca 1500 Erz 13.

3. 'życzliwość, przychylność, benevolentia'>:
Z dobrowolnoszczy ex liberalitate XV med. 
SKJ V 283; Kristus tego sługę uzdrowił... 
na przykład... dobrowolności, którą miał 
ku swem nieprzyjacielom Rozm 645; Aza nie 
wiesz, iże mam moc ukrzyżować cie i moc j 
mam puścić cie? Jakoby rzekł: miał wiedzieć |

i żądać mej dobrowolności, a bać sie mnie 
i prosić, abych cię puścił Rozm 846.

Dobrowolny, Dobrowolni fo r m y : n. sg. m.
dobrowolny, dobrowolni 1394 TPaw III nr 3379, 
ca 1428 PF I 495, 1437 Wisi nr 228, s. 86, 
1455 SprTNW  VIII 2, 27, 1471 MPKJ V 17, 
ca 1500 Erz 13; / .  dobrowoln(i)a ca 1428 
PF I 476, XV p. pr. SKJ I 302, XV med. Zab 
451, 1460 R XXV 243, 1466 R XXV 138,
1498 MacPraw VI 274, XV JA XV 534; neutr. 
dobrowolne 1437 Wisi nr 228, s. 87, XV med. 
SKJ I 75; ~  g. sg. f .  dobrowolnie 1469 Zap
Warsz nr 2932. 2933. 2977. 2982; dobrowoln(i)ej 
1471 ZapWarsz nr 2960. 3051, 1480 ZapWarsz 
nr 1484; ^  ac. sg. f .  dobrowolną 1447 P i7 VIII 
18, 1492 ZapWarsz nr 1727, Rozm 612. 632; 
neutr. dobrowoln(i)e 1442 ZapWarsz nr 555; 
~  i. sg. f .  dobrowolną Sul 47, 1471 ZapWarsz 
nr 3024, 1472 ZapWarsz nr 3056, 1496 Zap
Warsz nr 1769; neutr. dobrowolnym, dobro- 
wolnim ca 1428 PF I 481; — /. sg. m. (na) 
dobro woln(i)em 1399 TPaw IV nr 6080, 1454 
ZapWarsz nr 970, 1456 ZapWarsz nr 1055, 
1471 ZapWarsz nr 1338, 1498 AGZ XVI 287,
1499 AGZ XVI 293; (na) dobrowolnym, do
bro wolnim 1400 Piek VI 16; 1463 Czrs s. L; 
/ .  (na) dobrowoln(i)ej 1399 StPPP VIII nr 8235, 
1408 HubeZb 122, 1413 KsMaz I nr 1993, 
1419 AKPr VIIIa 147, 1433 ZapWarsz nr 411, 
etc. etc.; (na) dobrowoln(i)e 1400 Leksz II 
nr 2753, 1404 RTH  VI 24, 1456 ZapWarsz 
nr 992, 1468 ZapWarsz nr 1324; ~  g. pl. f .  
dobrowolnych, dobrowolnich BZ Num 29, 39; 
~  i. pl. dobrowolnymi, dobrowolnimi 1460 
PF V 38; neutr. dobrowolnymi, dobrowolnimi 
Rozm 544; ^  l.pl. m. (na) dobrowolnych, dobro
wolnich 1468 ZapWarsz nr 2927; / .  (na) do
browolnych, dobrowolnich 1487 ZapMaz 144.

Z n a czen ia : 1. 'dobrowolny, z własnej woli, 
chęci wynikający, nieprzymuszony, voluntarius, 
spontaneus : Spowyedz ma bycz... roztropna 
y dobrowolna ca 1428 PF I 476, sim. XV med. 
Zab 451, 1460 R XXV 243, XV JA XV 534; 
Nyekthorzy... slodzeystwa abo lotrowstwa po- 
czynywszy, bywayą sbyegy krolewstwa naszego 
dobrovolną gych wolą (sint profugi nostri 
regni spontanea yoluntate ipsorum, Dział 39: 
swą wolą) Sul 47; Oblata dobrowolna neque 
holocaustum, neque sacrificium, neque obla- 
cio, neque incensum, neque locus primiciarum 
coram te (Dan 3,38) XV p. pr. SKJ 1 302; 
Dobrowolne wydanye na szmercz XV med. 
SKJ I 75; To offyarowacz bodzecze panv na 
godi wasze kromye slvby a offyar dobrowolnich 
(praeter yota et oblationes spontaneas) BZ
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Num 29,39; Spowedz ma bycz... werna..., 
rostropna y dobrowolna 1466 R XXV 138; 
Dobrowolni ultroneus (loąuere filiis Israel, ut 
tollant mihi primitias ab omni homine, qui 
offeret ultroneus, accipietis eas Ex 25, 2) 1471 
MPKJ V 17; Dobrovolny spontaneus ca 1500 
Er z 13; Dobrowolney poslusznosczy obedien- 
cie voluntatem ca 1500 PF IV 748; Krystus... 
jest rzekł:... Pojdzimy przeciw... Żydom,... 
by nas nie kryjących albo uciekających naleźli, 
ale by wiedzieli mękę owszeją dobrowolną 
Rozm 612; Ku trzeciemu doliczeniu mamy 
wiedzieć,... Jesucrista dobrowolną mękę przy
jąć Rozm 632.

2. ' wolny, swobodny, liber : a. 'wolny od cu
dzej pretensji, niepodejrzany, qui possessoris pro- 
prius nec suspectus e s f : Sicut dixit, quod equus 
non est dobrowolni: si uis emere, emas 1394 
TPaw III nr 3379; Sgirza equum pro novem 
fertonibus furatum sibi vendidisset et expost 
idem equus apud ipsum Mathiam est arestatus 
ipseque Sgyrza sibi bona fide promiserat equum 
fuisse non suspectum, vlg. szlubil za dobro
wolni koni 1404 MMAe XVI nr 936; Yaco 
ya to wyem, esze Marczin cupil dobrowolne 
szitho 1412 KsMaz I nr 1891 a; Jakom ya ku- 
pyl v Mykolaya szyekyrą dobrowolna za szescz 
groschy 1447 PF VIII 18.

b .  'suwerenny, nie podlegający czyjejś zwierz
chności, liber et suae potestatis': Zastawyamy 
dzedzini nassze... ze wszytkimi vszytky, czin- 
szmi, pocztamy y robotami, y pansthwem wszyt- 
kim, prawem dobrowolynym, ze wszitkimi 
wodami y tesze lokami (obligamus hereditates 
nostras... cum omnibus utilitatibus, censibus, 
honoribus ac cultibus ac dominio totali iu- 
reque libero cum omnibus... aquis etiam pra- 
tis)..,, nycz *<o>wszeyo sobye prawa albo pań
stwa ostawayoncz ca 1428 PF 1481; Dobrowolne 
panowe ffeodales ib. 487; Dobrowolny dze- 
dzycz ffeodarius ib. 495; Dobrowolny dzedzycz 
feodarius 1437 Wisi nr 228, s. 86; Dobrowolne 
dobro feodus ib. s. 87; Jacom ya obranczyl 
Jacubowi dacz wyanzanye... w Manczymirowo 
dobrowolne ymene 1442 ZapWarsz nr 555; 
Sz dobrowolnymy tenutis 1460 PF V 38.

c. fuwalniający od ciężarów, tributis ceteris- 
que oneribus liber ans': Przyvyley dobrovolny 
1455 SprTNW  VIII 2, 27.

d. 'publiczny, dostępny dla wszystkich, pu- 
blicus, cuius usus omnibus liber est': Bogusz 
s pomoczniki na dobrowolney drodze gwałtem 
rani zadał Micolayoui 1399 StPPP VIII nr 8235; 
Pelgrzym ne ranyl Jacussza na dobrovolne dro
dze any mu łupu wszanl 1400 Leksz II nr 2753;
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Mikolay Jacuba... na dobrowolne drodsze ne 
ranił 1404 RTH  VI 24; Micolay... a Wa- 
wrzek... ne osindowali na dobrowolney drodze 
czloweka 1408 HubeZb 122; Yacom ya ne bil 
Wlosthky na dobrowolney drodze 1413 Ks
Maz I nr 1993; Wszal *czithirzi woły kupne 
na dobrowolney drodze 1419 AKPr VIII a 147; 
Jakom ya Pyotra ne sbil na dobrowolnyey 
drodze 1433 ZapWarsz nr 411; [...] ne szbyl 
Abramowy gego człowieka na dobrowolney 
drodze gwałtem, syla, alem sbyl swego slodzeya 
1452 RafZran 87; Iacom ya nye oblupyl trzech 
cźlowyekow Zawyschi na dobrowolney drodze 
gwałtem 1456 AKPr VIII a 51; Jacom ya nye 
sbyl Michała... gwałtem na dobrowolnye dro
dzy <e> v przyewosza 1456 ZapWarsz nr 992; 
<P>yotr szalował na lana, ysze w dzen targowy 
na dobrowolney drodze (quod die forensi in 
via publica) gwaltownye s toboły wzal gemv 
ósmy skoth pyenyądzy Dział 43; Ta vina czy 
mayą pokvpycz,... kto gwałt vczyny y zabyge 
kogo we wsy abo na dobrowolney drodze (in 
strata publica) ib. 60; Jakom ya nye vrenil 
czlovyeka Marczina... na dobrowolnye dro
dze gwałtem 1468 ZapWarsz nr 1324; Jakom 
ya szamopyanth drogi dobrowolnye szyła, gwal- 
them Janowy nye zasthapowal 1469 Zap
Warsz nr 2932; Jakom ssamoczwarth drogi do
browolnye Wyanczslawowi nye zasthapowal ib. 
nr 2933, sim. ib. nr 2977. 2982; Jan nye szbyl any 
ranyl Mathiam... na gego vosze sz nym szye- 
dzacz na dobrovolney drodze, gdy spal 1470 
ZapMaz 71; Jako Pyotr... nye zasthapyl drogy 
dobrowolney w Szyroczczy na vlyczi Stanysla- 
wowy 1471 ZapWarsz nr 2960; Jakom ya, gdy 
Bronysch schedl drogą dobrowolną, vzawschi 
gy na wosz moy, nye zadałem mv rany othpho- 
rzoney gwalthem ib. nr 3024; Jakom ya drogy 
dobrowolney kxadzv Janowy... nye zasthapyl 
gwalthem ib. nr 3051; Jakom ya Bronischewy..., 
gdy gechal droga dobrowolna, gemv drogi nye 
zasthapyl ss ostrą bronya gwalthem 1472 Zap
Warsz nr 3056; Jako ya szamoczwarth nye 
szasthampil slachathney Stanyecze... drogi do
browolnyey anym gey sbyl gwalthem 1480 Zap
Warsz nr 1484; Quia ipse hominem suum Cho
ma yiolenter accepisset in via publice strata al. 
na dobrovolney drodze 1481 AGZ XVIII 227; 
Pyotr... w syemy kxansanczey na drogach do
browolnych nye sbygya 1487 ZapMaz 144; 
Jakom ya kypczow s Wylna nye powsczyągnal 
na dobrovolney drodze, na gosczynczy 1489 
ZapWarsz nr 1692; Jako on mnye zastapyl 
drogą dobrovolną, zyachal schylą na drodze 
dobrovolney, gdym yachal sz Warscheyy do
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Rvscza 1492 ZapWarsz nr 1727; Jako go gya... 
nye yderzyl..., gdy gyechal sz łasza swego do- 
brovolna droga, magyancz sz nym poszwy 1496 
ZapWarsz nr 1769; Ieslizebi kmiecz kmieczia 
zabił na drodze dobrowolney albo chocz kądi 
ynądy (in libera via aut ubicumąue), thedi przi- 
iaczielie onego zabithego... mayą poprzisiącz 
mązoboyczą 1498 MacPraw VI 273; Droga 
dobrowolna ma bicz każdemu Wisłą, Bugiem 
i Narwią plawiączem^sią (de libera via super 
fluvio Visla, Bug et^Narew). Vedlvg stharo- 
dawnego obiczayv Wisłą, Bugiem y Narwią 
kazdemy mayą bicz dobrowolne plinączemv 
(fluvii Visla, Bug et Narew debent esse omnibus 
defluentibus liberi) kromia żadnego czla przes 
wsisthki yazy od_poczathkv wiosny alis do 
Swiąthek ib. 274; Jacom ja Andrze<je>vy hy 
Mykolayeyy nye bil pomocznykyem, gdy Ja- 
cuba hy Pyotra były w dobroyolney gospodze 
1458 ZapWarsz nr 1076; Jakom ja Jacuba hy 
Pyotra nye zbył anym gyma po krwavey renye 
zadał na dobrovolnyey gospodze gyalthem ib. 
nr 1077; Jakom ya nye slupila czelathnyczky 
Hanni gwalthem na dobrow<o>lnych oploth- 
kąch anym lupv wszyala 1468 ZapWarsz 
nr 2927; Non emit duos boves in villa, sed na 
dobrowolnem targu nesciendo, quod essent 
furtivi 1399 TPaw IV nr 6080; Pan woyewoda 
memu kmeczewi dwa eona *wsanto yego kazno 
y yego poslanim na targu dobrowolnem 1400 
Piek VI 16; Yacom ya Lauren<tium> nye sbyl 
na dobrowolnem thargy gwalthem 1454 Zap
Warsz nr 970; Jakom ja Pasczkoyy nye prze- 
dal sziyego konya na dobrovolnem thargy 
1456 ZapWarsz nr 1055,"sim. 1471 ZapWarsz 
nr 1338; Jacom ya Mycolaya nye sbyl na 
dobrowolnym targu gwałtem samowtor 1463 
Czrs s. L; Ivryowszki, qui erat... arestatus... 
pro homine, quem yulnerayit ał. vssyekl in 
stratho foro al. na dobrowolnem thargy 1498 
AGZ XVI 287; Admisit sibi recipere hominem 
Onda in benivoli foro ał. na dobrowolnem 
thargy in Sanok 1499 AGZ XVI 293; Jakom 
ya na *wogrodzye dobrowolney nye szbilem 
parobka Daczbogowego... anym onego gwał
tem spolyczkowal 1472 ZapWarsz nr 2972.

3. *łaskawy, życzliwy, przychylny, benevolus, 
bonus■: Laskąyy, dobroyolny beniuolus ca 1500 
Erz 13; Jesus smęcił sie jest..., Judaszowi miło- 
sierdnie sie żałując i świadczył jest, chcąc ji 
od jego złego umysła *odewzacz, przywodząc 
na jegoż jawną zgłobę słowy dobrowolnymi 
Rozm 544.

Dobrowolstwo 'upodobanie, beneplacitum, gra- 
tias: Pomny naas, gospodne, w dobrowolstwye

łyda twego, nawyedzy naas we zbaweny two- 
gem (memento nostri, domine, in beneplacito 
populi tui, visita nos in salutari tuo) FI 105, 4, 
sini. Pul.

Dobry fo r m y : n. sg. m. dobry 1399 HubeZb 
74, FI I Pro] 7, FI i Pul 72, 1. 106, 1. 110, 10. 
118,68, 1423 MPKJ II 302, etc. etc.; f .  dobra 
Gn 183 a, 1428 ZapWarsz nr 300. 329, BZ  
Gen 1, 4. Tob 12, 8, OrtKał 315, OrtMac 139, 
Dział63, XV ex. R X X \  145, etc.; neutr. dobre 
FI 53, 6, FI i Pul 51, 9, XV in. JA XXVII 267, 
1444 AKPr II s. XIV, Sul 66. 78, 1450 RpKapKr, 
XV med. R XXII 239, BZ  Gen 1, 31, etc.; ~
g. sg. m. dobrego Kśw br 37, ca 1420 R  XXIV 
81, 1443 ZapWarsz nr 720, 1450 RTH  Jll nr 293, 
XV med. MPKJ V 431, BZ  II Esdr 8, 58, etc.; 
f. dobre Gn la , XV med. R XXII 245; dobrej 
FI 68,16, FI i Pul 5, 15, Sul 85, 1450 RTH  III 
nr 293, XV med. R XXII 243, 1454 BiblWarsz 
1860 II 559, etc.; neutr. dobrego Kśw br 8. 23. 
bv 37, FI 13, 2, FI i Pul 33, 10, Dek VI, Spow 2. 
3, 1403 KsMaz I nr 418, ca 1420 R XXIV 79, 
Sul 34. 90, etc. etc.; ~  d. sg. m. dobremu 
De morte w. 416, Rozm 140; neutr. dobremu 
Kśw br 12. 15. 19, 1449 R XXV 166, Sul 19. 46, 
XV med. R XXII 238, OrtMac 100, Dział 37, 
Rozm 583; ^  ac. sg. m. dobry 1400 SKJ III 
188, 1427 ZapWarsz nr 223, Sul 81, OrtMac 95, 
De morte w. 151. 411, etc.; dobrego Gn 11 a, 
1414 JA III 525, 1428 ZapWarsz nr 2837; 

/ .  dobrą 1435 ZapWarsz nr 512, Aleksy w. 77, 
BZ  I Esdr 7, 9. Neh 2, 18, OrtKał 143, Ort
Mac 71, De morte w. 356, 1474 Zab 540, Naw 
154, Rozm 302. 335; neutr. dobre FI i Pul 
34, 14. 37, 21. 44, 1. 108, 4. 118,122, 1402 
KsMaz I nr 172, 1426 Msza IV s. 315, sim. 
VI—VIII, etc. etc.; ~  v. sg. m. dobry Błaż 
320, BZ  Tob 5, 6, Rozm 408. 731; f. dobra 
SaheReg 3; ~  i. sg. m. dobrym 1407 Piek VI 
329, ca 1428 P F I 487, Sul 35. 40, 1464 AcPosn I 
366, etc.; f . dobrą 1398 HubeZb 71, 1402 
KsMaz I nr 239, 1444 R XXIII 304, 1446 
AKPr VIIIa 50, Błaż 321, etc.; neutr. dobrym 
1398 Leksz II nr 1130, FI 106, 9, Sul 27, XV med. 
R XXII 246, BZ  Deut 26, 11, Ort Br VI 371, 
etc.; dobrem OrtMac 97, Rozm 53; ~  l. sg. 
m. (w) dobrem 1399 HubeZb 96; (po) dobrym 
XV p. post. PulKras 46; / .  (w) dobrej FI i 
Pul 50, 19, KartŚwidz, XV med. PF IV 595, 
BZ  Gen 15, 15, OrtBrRp 75, 2, OrtMac 101, 
Rozm 338; neutr. (w) dobrem FI 102, 5, FI 
i Pul 85,16, XV med. R XXII 321, ca 1450 
PF IV 569, BZ Deut 28, 11, Dział 44, MPKJ 
V 133, Rozm 338; (w) dobrym Pul 102,5; 
~  n. pl. m. dobrzy Gn l lb .  gl. 102 b, 1438
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R XXII 355, XV med. R XXII 246, BZ  Deut 
1,39, OrtMac 97, De morte w. 410, 1475 Zap- 
Maz 102, etc.; dobry 1399 Leksz II nr 2417, 
Rożni 630; dobre BZ  I Reg 19, 4, OrtBrRp 
72,2, 1478 ZapWarsz nr 1207, XV Roczn-
Hist II 85; / .  dobre Gn 2a, 1401 Piek VI 54, 
OrtZab 530, 1474 ZapWarsz nr 1373, Naw 
103; ^  g. pi. m. dobrych Gn 12 a, XIV ex. 
Bocz 232, 1427 BiblWarsz 1861 Ili 40, 1428 
AKPr VIIIa 170, XV med. MPKJ V 429, etc.; 
f .  dobrych Kśw cr 31, ca 1420 R XXIV 86, 
1441 Tym Sąd 75, OrtBrRp 76, 2, OrtMac 103, 
etc.; neutr. dobrych 1487 ZapWarsz nr 1614; 
^  d. pi. m. dobrym FI i Pul 124, 4, XV in. 
R XXV 218, ca 1420 R XXIV 81, Sul 47, 
XV p. pr. MacDod 102, XV med. SKJ V 260, 
etc.; dobrem De morte w. 414; / . dobrem XV 
p. post. PF III 288; ^  ac. pi. m. dobre Gn 
172a. 178a. b. gl. 42a. 154b, FI i Pul 33, 12, 
1435 Pocz 283, Sul 41, etc.; f .  dobre Rozm 343. 
743; neutr. dobra BZ Neh 9, 13; ^  i. pi. m. 
dobrymi 1406 Piek VI 305, 1418—23 Roczn- 
Hist XV 53, Sul 47, XV med. R XXII 246, 
Ort Br VI 365, OrtBrRp 61,2, OrtMac 79. 81, 
1458 ZapWarsz nr 1034, etc.; dobremi De 
morte w. 215; f .  dobrymi Rozm 20; ~  l. pi. m. 
(w) dobrych M W  61 a, 1495 GorsJaz '278; 
/ .  (w) dobrych BZ II Par 6,41; neutr. (w) do
brych FI 64, 5, Naw 63.

Comparat. n. sg. m. lepszy FI i Pul 83, 10, 
Aleksy w. 36, BZ  Jud 11, 25, Rozm 111. 326. 
476. 733; / .  lepsza Ort Kał 314, OrtMac 138; 
neutr. lepsze FI i Pul 62, 4, BZ I Reg 15, 22; 
^  g. sg. m. lepszego Ort Kai 297, OrtMac 110, 
Pul 25 arg.; neutr. lepszego XV med. SKJ V 
262, XV p. post. Kałużn 284, XV p. post. R XXV 
182; ~  d. sg. m. lepszemu BZ I Reg 15, 28;
^  ac. sg. m. lepszy 1386 Leksz I nr 26, Ort Br VI 
360, OrtBrRp 56, 4, Ort Kai 197, OrtMac 32. 
59. 71; / .  lepszą BZ  III Reg 21, 2; neutr. lepsze 
Kśw bv 37, XV med. R XXII 234, Aleksy 
w. 34, BZ Num 18,30, OrtBrRp 42,3, Ort- 
Kal 301, OrtMac 26. 48; ^  g. du. m. lepszu
Sul 88; ^  i. du. m. lepszyma Sul 103; ~ n .p l.rn . 
lepszy 1400 StPPP VIII nr 10425, BZ III 
Reg 21, 11; / .  lepsze BZ Tob 12, 8; ~  g. pl. m. 
lepszych Ort Br VII 552, OrtBrRp 16, 1, Ort
Mac 35. 102, Rozm 756; f .  lepszych BZ  I 
Reg 15, 15; ~  ac. pl. m. lepsze BZ II Par 21, 
13, 1488 Font es Śl II 16, 1495 Gors Jaz 277; 
neutr. lepsze Sul 77.

Superlat. n. sg. neutr. nalepsze 1438 R XXII 
353; ^  g. sg. f .  nalepszej 1471 MPKJ V 19; 
neutr. nalepszego BZ Ex 22, 5; ^  ac. sg. m. 
najlepszego Gloger; f .  nalepszą Rozm 334;

^  v. sg. m. nalepszy 1444 R XXIII 308, XV ex. 
AKLit III 106; ^  n. pl. m. nalepszy BZ Nah 3, 
10, 1471 MPKJ V 38; ~  g. pl. m. nalepszych 
BZ  II Esdr 8, 86; / .  nalepszych XV p. post. 
MacPam II 351; ^  ac. pl. m. nalepsze De 
morte w. 452; ~  i. pl. m. nalepszymi Sul 100.

Układ

1. *dobrze czyniący, łaskawy, życzliwy,
miłosierny, przynoszący dobro, szczę
ście, bonus, beneficus, propitius5 . . .  82

2. * wyróżniający się dodatnio pod względem 
moralnym, prawy, cnotliwy, bonus, pro- 
bus, pudicus, iustus, rectus : a. o lu
dziach. b. o ludzkim życiu, postępkach
i ich skutkach ...................................  83

3. 'dodatnio oceniany w hierarchii społecz
nej, poważany, możny, honestus, pot en s, 
nobilis’ ................................................... 85

4. 'dobrej jakości, incorruptus, iustus, in-
teger, fortis, idoneus, iucundus’ . . .  86

5. ' właściwy, odpowiedni,
prius, ratus, debitus, commodus’ . . .  88

6. epomyślny, prosper, beatus, commodus5. 89
7. 'określonej wartości, cer// cuiusdam

pretii, certae utilitatis, virtutis, auctori- 
tatis, dignitatis5 ...................................  90

8. 0//w/ grzecznościowy, adhibetur pro
comitatis vel benignitatis appellatione 
'miły, zacny, szanowny, modes-
tus, probus5 ...........................................  91

9. stale połączenia: a. dobra wola aa. 'i j -
czliwość, benignitas\ bb. *przyzwolenie, 
zgoda, consensus, approbatw . b. być 
dobrej myśli, mieć dobrą myśl(być spo
kojnym, pogodnym, wesołym, /meć na
dzieję, qui aeąui animi, bonae spei est\
c. pospolne, pospolite dobre 'dobro pu
bliczne, res publica\ d. wolne dobre 'do
bra lenne, bonum liberum, res domini 
propria\ e. dobra chorągiew moic 'sjw- 
boliczna chorągiew, znamię lennych upra
wnień, vexillum vel signum iuris seu be- 
neficii liberalis\ f. dobry poniedziałek 
'poniedziałek, traktowany zwyczajowo 
przez czeladź cechową jako dzień wol
ny od pracy, dies Lunae, quo opifices 
cuiusdam societatis negotiis yacare con- 
su everu n f..............................................  91

10. corruptum pro d roby ...........................  92

| Z n a c ze n ia : 1, 'dobrze czyniący, łaskawy, 
I życzliwy, miłosierny, przynoszący dobro, szczę

ście, bonus, beneficus, propitius’: Czakacz bodo
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ymena twego, bo dobre iest (ąuoniatn bonum 
est) w obesrzenu swotich twich FI 51, 9, sim. 
Ful; Spowadacz se bodo ymenowi twemu, bo 
iest dobre (ąuoniam bonum est, Ful: dobrze) 
FI 53, 6, sim. M W  3a; Kaco dobri Israhel bog 
(quam bonus Israel deus) tym, gisz so prawego 
sercza FI 72,1, sim. Ful; Chwalcze gospodna, 
bo dobry (ąuoniam bonus), na weki mylo- 
serdze yego FI 106, 1, sim. Ful, M W  129a; 
Dobry ges ty (bonus es tu) a w dobroczy 
tw<o)gy navczy my o prawotam twogym FI 118, 
68, sim. Pul; O dobra, o myło {pro myła),
0 słodka Marya (o clemens, o pia, o dulcis 
virgo Maria)! SaheReg 3; Nalepschy stworzi- 
czielu creator optime 1444 R XXIII 308; Przisly 
do Ierusalema przes *roko dobro boga swego 
nad sobo (venit in Jerusalem iuxta manum 
dei sui bonam super se) RZ  I Esdr 7, 9; Y vka- 
zalem gym roko boga mego dobro, gen gest 
se mno (manum dei mei, quod esset bona me- 
cum) BZ  Neh 2,18; Strzeedz raczi, panye. 
smysly y wszitki vczinky nasze..., ab i... anyolo- 
wie twogi dobrzi nasladowalibi s namy ku 
zrzodzenyu nog nasich na drogą pokoia, 
zbawienia y szczoszczią M W  16b; O nalepszy 
uczesziczelu XV AKLit Ul 106; Kyedy sz[y]a 
yeschly v zyemye na ymya Splenen..., tamo 
nye byl nyyeden tako vyerny albo tako dobry, 
aby yą w svą gospodą przyal Rozm 91; ^  com- 
parat. z przyimkiem po : Archelaus... rzeki, 
yschby tesch chczyal panovacz nad żydowską 
zyem ya.slyvbvyącz, ysby po oyczv chczyal 
bycz lyepschy na nye (promittens, quod patre 
melior omnibus appareret) Rozm 111.

2. 'wyróżniający się dodatnio pod względem 
moralnym, prawy, cnotliwy, bonus, probus, pu- 
dicus, iustus, rectus \ a. o ludziach: F ten tho 
czasz bylicz szo [k]kroleue sly, allecz nasz Xt 
miły szafszecz gest gim on dobrego cloueka 
dal byl, genszecz gest ge o gich sloscz karał byl 
Gn 11 a; Gakocz dzysza ludze na them tho suecze 
czyno, iści szo ony pred luczmy vkaszugo do
brzy, allecz ony szo pred bodzem sly Gn 11 b ; 
Tedy vocz f ten tho czasz gedna dobra szona
1 tesze naboszna gestcy ona była vmarla 
Gn 183a; Movimy onego bicz przeszeczczyvego, 
gysz... szbyegy chowa a dzely s nymy podro- 
pyenye, a szle nabithe rzeczy. Taczy nye badą 
szą mocz mowycz dobrymy, gdysz szą nyerowny 
dobrym mąszom dompnymany (tales non pos- 
sunt dicere se probos, cum impares probis 
viris reputentur) Sul 47; Kto swego wszego... 
czyrzpyenya moczen iest, teego ya ymaam za 
naylepszego człowieka Gloger; S<więty> ge- 
den... myeny wschitky czsnoti, podług gegosch

słowa czlowyek slunye sprawyedliwi a dobri, 
przes dobre a sprawyedlne vczinky XV med. 
R XXII 239; Przeto myedzi slimy luczmy a do- 
brimy, yaco swyat stogi, sgoda nygdi nye bi
la any bądze ib. 246; Synowye, ktorzis dzysz 
dobrzi y zli, nye wyedzoci dalekosci (filii, qui 
hodie boni ac mali ignorant distantiam), oni 
wnido, a gim dam zemyo y bodo yo dzerzecz BZ  
Deut 1, 39; Wyem, iszesz ti dobri przede mno 
iako angyol boszi (quia bonus es tu in oculis 
meis sicut angelus dei) BZ  I Reg 29, 9; <Y)sze 
wszelka nyeczystocz slow y skarade mowy 
kv swarv lyvd przywodzą, przeto od dob
rych {Sul 48: v czsnothlivych) lvdzy mayą bycz 
owszeyky oddalony Dział 39; Mam mocz nath 
luczmy dobremy, alye yyaczey nade szlemy 
De morte w. 215; Nye wybyeray, yynochy, 
ywnochy z czwdnyma oczyma, alye szlwchay, 
yestly dobra yesth, czychyma wchoma XV ex. 
R XXV 145; A takoż niewierni Żydowie chcieli 
sie tym wymówić, aby sie przed ludem dobrzy 
uczynili Rozm 647; ^  comparat. z gen.: A gdy 
szyą my szyn narodzyl,... then byl oczcza bar szo 
lepszy Aleksy w. 36; ^  ^  W kazdey dobrey 
duschy sercze szye ky bogv ruschy XV med. 
PF IV 595; Caritas łaszka patiens est czirplyya 
yest, bo zadanye slosczy równą, prosta, dobra 
dusza noszy XV ex. MacDod 148; — Posnani 
bodo dobrzy medzy slimy discernentur fideles 
ab infidelibus Gn gl. 102 b; Dobrze vczyn, 
gospodne, dobrym a prostego sercza (benefac, 
domine, bonis et rectis corde) FI 124, 4, sim. 
Pul; Zgothowano gest wszem dobrim, a osobno 
w bodze szczodrim XV in. R XXV 218; Svyati 
krzyszy,... pomosz dobrym sprayyedlyyoscz, 
a grzeschnym day łaszka szw[y]a XV p. pr. 
MacDod 102; Słowa Ambrozzego kv oblyy- 
byenyczy o modlytwye dobrych <za> lyvd (de 
prece bonorum pro populo) XV med. MPKJ 
V 429; O dobrego bogatego szczosczyy (de bo
ni diyitis felicitate) ib. 431; Bo zly chczą bicz 
tim, czim są, a dobrzi y yczinky, y mową sie 
nawodzą, bi dobrimi bili, slosczi swey prze- 
stawschi XV med. R XXII 246; Tho wszythkym 
dobrem poszpolno, gydv przeth mv koszy 
rowno, bo dobremy mało placzy: acz vmrze, 
nycz nye straczy De morte w. 414—6; Zabyl- 
bych go byl, by go dobrzy nye obronyly 1475 
ZapMaz 102; Pomnoszy dobre we sprawyedly- 
wosczy 1493 R XXV 234; Ten ps<alm> po- 
wyada, ysze Yezukrista samego wszystka kro- 
lewstwa zyemye y dobrzy sz nym so y będo 
Pul 67 arg.; Mylvyą dobrzy Maria y yey ymyą 
cząstho myąnyą, na szwe kolana klakayą, 
naboznye yą pozdrawyayą XV ex. PF V 103;
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Mylvyczye nyeprzyaczyelye vasche..., abysczye 
były synovye oycza vasego nyebyeskyego, który 
sloncze svoye przepvscza wzchodzycz y na 
zle, y na dobre (qui solem suum oriri facit 
super bonos et malos Mat 5, 45), a daye svoy 
descz na prave y nye na prave Rozm 270; 
Padają dobrzy i padają źli przed bogiem, ale 
dobry padają na swe oblicze i modlą sie bogu.. 
ale źli padają wznak Rozm 630; ^  ^  'niepo
szlakowany, rzetelny, wiarogodny, integer, ho- 
nestus, cuius fama bona e s f : Sulyma ne gest 
slodzegem any sse slodzeysky obchodzyl, ale 
gest dobry człek yako gyni 1423 MPKJ II 302; 
Vstawyamy, abi geden tilko przes poprzy- 
szązenye sąprzowo o mąszoboystwo byl szkaran 
y skazan, alye thowarzysze tego tho obwy- 
nyonego s mązoboystwa y sz ran przes dobre 
a podobne swyathky mayą szą wywyescz (per 
probos et idoneos testes de homicidio et vul- 
neribus se teneantur expurgare) Sul 41; Tedy 
ona może szamoszyodmą sz dobrymy łudźmy 
doswiatczicz, ysz gey tho dzyedzyczstwo przed 
gayonym szanderri wszdano OrtBrRp 61,2, sim. 
Ort Mac 79; Dobry czlowyek może szwego 
nye odzyelonego szyna thako obzalowanego 
przyszyagą wyyacz OrtMac 49, sim. OrtBrRp 
42,4; Thedy then szdrowy thowarysz wszyal 
szobą (leg. z sobą) raczcze y gyne dobre ludzy, 
kthorych byl prószył k themu, aby sz nym 
poszły kv loszu thego thowarzysza yego nye- 
mocznego ib. 59, sim. OrtBrRp 48,4; Thedy 
skazano, ysz ma daley pythacz, yako tego ma 
dokazacz albo dowyescz. Tedy szkazano, ysz 
ma szamoszyodm sz dobrymy *ludmy ib. 81, 
sim. Ort Br VI 365; Powod szapyerzow(i) prze 
bog y prze dobry lud (OrtBrRp 71,1: prze 
dobre ludzy) odpusczy przyszyągy ib. 95; 
Gdyby czlowyek osządzon na szmyercz. 
yakokolwyek odproszon.. mayaly tesz gynny 
dobrzy ludzye (OrtBrRp 72,2: gyne dobre
ludze) thakyego czlowyeka v radzyecz albo 
v myasta uproszycz? ib. 97; Gyedna nye- 
wyastha po szmyerczy szwego maza yrcdzyla 
dzyeczyą, a tho myeny sz oszmya gynnych 
dobrych nyewyasth (OrtBrRp 76, 2: z oszmya 
gynych dobrych... nyewyastamy), ysz tho dzye
czyą było żywo, asz ye krzczono ib. 103; 
Wysnawam, ysz byl y yest dobrym a vczlywym 
czlowyekem 1464 AcPosn I 366; Jakom ya przy- 
szchethwschy w dom kxandza pyssarzow gwal- 
them, nye groszylem mv... anym mowyl gemv 
szlych y nyevczczyvych szlow przeth dobrymi 
łudźmy..., kthore wschithky yawni sza thym 
dobrym ludząm, czo przi them byli 1470 Zap- | 
Warsz nr 3007; Jacobus... za poczestnego, !
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czsnego, od żadnego w szadnem zawodzę po- 
desrzany, ani yest naleson y prze dobri luth... 
za tagego myan, dzirsan y chowan 1474 Zab 
540.

b. o ludzkim życiu, postępkach i ich skutkach: 
Leniu iesc cu vstanu cynich casdego skutka 
dobrego Kśw br 37; Varugmis szo g<rz>echa 
tako, gako boszy vosza, a strogmy skuthky 
dobre, gakobichom presz ne nasziim duszam 
otrzymały sbauene Gn 172 a; Takescy by 
fsythcy pralacy melibycho ony strogich thy 
to dobre vcinky svotego Potrą Gn 178a; 
Dzathky mile, yszebiscze vi tho dobrze vedzely, 
iscy Gabriel angol chvalicz on svothego Gana 
prze gego velike skuthky dobre Gn 178 b ; Pre 
skvtky dobre per bonam operacionem Gn gl. 
42a; *Wirzignolo iest sercze moie słowo dobre 
(eructavit cor meum verbum bonum), powadam 
ia dzala moia krolowi FI 44, 1, sim. Pul; To 
gesc przez dostatek dobrich skutko<w> XIV 
ex. Pocz 232; A gdysz so prziwyedzony (sc. 
niewiasty), rzeki gym sodza: Takosz wy dobro 
rzeczo molwyocz zdradzilyscye mye Błaż 321; 
Sprawyedliwoscz tu rzeczona, bidlenye dobre 
a swyąte XV med. R XXII 239; Czlowyek 
slunye sprawyedliwi a dobri, przes dobre a 
sprawyedlne vczinky ib.; Ku dobrym skuth- 
kom ad bona opera XV med. SKJ V 260; 
Tayemna zloscz dobran rzeczan przycrita dolus 
secundum Papiam est oculta malicia, laudis 
sermonibus adornata ca 1450 PF IV 574; Nye 
zgrzeszay krolyv nad swim sługo Dauidem, bo 
gest przecyw tobye nye zgrzeszil, a gego vczinki 
tobye dobre so barzo (et opera eius bona sunt 
tibi valde) BZ I Reg 19, 4; Przes dobre per 
bonum opus 1461—7 Serm 322v; Dobrzy 
mnyschzy szya nye boyv, kthorzy zyvoth dobry 
mayv De morte w. 411; Thwoya mądroszcz 
y cznoth wszythkych napelnyenye, w pokorze 
y w dobrych vczynkoch poszylenye Abigayl, 
pany mądra, znamyonowala M W  61 a; Ten 
psalm powyada, yze Xr zborowy swemu nepo- 
wynnoszcz lyepszego żywota vstawyl Pul 25 arg.; 
Vczym (pro vczyni) mye... vsthawyczna w do
brych dzyelyech az do mego skonanya y skon- 
czenya Naw 63; Cum vita irreprehensibili do
brym zywothem XV p. post. R XXV 178; Jesu, 
raczy myą wyszluchacz, a dar rady dobrey 
my dacz, bych szyą dobrych rzeczy dzyerszal, 
a szlych rzeczy szyą wyaroval ca 1500 SprTNW  
V 18; Jesus wiele znamion i dobrych uczynków 
wam uczynił Rozm 811; O dobry uczynek cię 
nie kamienujem, ale o uwłoczstwo czci boskiej 
Rozm 838; ^  dobre słowo, dobra wiara
'nieposzlakowana opinia, bona fama \ Skazygemy
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thake rzeczy przyszągą łanowy wlozycz, le acz 
przeth thym byl dobrego słowa (si alias fuerit 
bonae famae, Dział 22: aczby łan nye byl 
pyrwey porvszon we czczy), na oczysczenye 
myenyączemv, esz wlostny swoy myod byl 
nosyl Sul 34; Dobro vyaro nathyszacz {leg. 
nad tysiąc) slothich czystego slotba y sprave- 
dlivey vagy volalby y volj 1474 Zab 540;

— dobre 'dobre uczynki, recta, iusta facta5: 
Pospey so v l<epsze z do)brego Kśw br 8; 
Sedocy so, giz so k dobremu oblenaio, le- 
zocy so, giz so u<e z)lem cohaio Kśw br 12, 
sini. ib. br 15; A togodla, iz <boga nie chcą u- 
ź)rech, k dobremu vstac so oblenaio Kśw br 19; 
Surge stadia {leg. z stadia) gresnego, propera 
u lepse s dobrego Kśw bv 37; Ne iest, kto bi 
vczinil dobrego (non est, qui faciat bonum, 
Pul: dobre), ne iest asz do iednego FI 13, 2; 
Odplaczali so mne zlim za dobre (retribuebant 
mihi mała pro bonis) FI 34,14, sim. Pul; Ne- 
przyaczelowe wem mogi sziwi so..., gisz to 
odplaczaio zle za dpbre (qui retribuunt mała 
pro bonis) FI 37,21, sim. Pul; Vczin se *mno 
znamo w dobrem (fac mecum signum in bo
num), aby widzely, gisz me nenasrzeli FI 85, 16, 
sim. Pul; Genzsze napelnyl w dobrem {Pul: 
w dobrym) zhodost twoyo (qui replet in bonis 
desiderium tuum), otnowy sze yako orlowy 
mlodoscz twoya FI 102,5; Y poloszyly so 
przeczywo mne zle za dobre (et posuerunt ad- 
versum me mała pro bonis) y nenazr<z)ene 
za mylowane moye FI 108,4, sim. Pul; Kaio 
sse teze, izem sse dopusczil sedm smertnich 
grzechów... dopusczenym złego, opusczenym 
dobrego Spow 2; * Davam szya vynyen bogv 
wszechmogocenw s pyączy szmyslow czyala 
mego grzessnego, czom szgrzessyl..., vyele do
brego opvsczayvcz Spow 3; Acz dobrego 
szthricharzowe bodzecze si boni emulatores 
fueritis ca 1420 R XXIV 79; Przyparczy kv 
dobremv bywamy 1449 R XXV 166; Tha 
szaloscz gest laska bosza, yąsch ma kto ssylną 
o zloscz, yasch syą przigodzila, albo o dobre, 
gesch schodzi XV med. R XXII 237; Ten ządzą 
ma ku dobremu, gimsze bi owo zle dopusczone 
yusz nadązil ib. 238; A takosch geno dobre 
drugye rodzi, yaco y grzech geden w drugy 
wwodzi ib. 239; Gorzkye nye chcze ny mosze 
bicz slotkym, prosczye mowyącz byale czarnim, 
a zle dobrim ib. 246; Quid iubet seu vult pater 
noster, u t... in bono procedamus... vlg. aby- 
chom... w dobrem pospyszzhaly ib. 321; Provi- 
dentes bono meycze opatrnoscz w d[r]obrem 
(providentes bona non tantum coram deo, 
sed etiam coram omnibus hominibus Rom 12,

17) ca 1450 PF IV 569: Y wiwyodl pan bog 
s prochu wszelkye drzewo krasne... a tesze 
drzewo szywota w poszrzod raya, a drzewo 
wswedzenya dobrego i slego (lignumque scien- 
tiae boni et mali) BZ  Gen 2, 9; Y vczynyl pan 
bog Adamowy a gego szenye suknye koszane, 
a oblek ge y rzeki: Owa tocz Adam iako geden 
z nas vczynyon gest, wyedzocz dobre y zle 
(sciens bonum et malum) BZ  Gen 3, 22; Skv- 
sonym v dobrem exercitaris {war. kal.: sku- 
schonymy dobrze exercitatis, postea autem fruc- 
tum pacatissimum exercitatis per eam reddet 
iustitiae Hebr 12, 11) MPKJ V 133; K[k]torzi 
dobree czinili, poydą w ziwot wieczny (et qui 
bona egerunt, ibunt in yitam aeternam Ath 39), 
ale ktorzi zlee, w ogen wieczny M W  114a; 
Ten ps<alm> powyada, yze Xpus zloszczy karze 
y oprawya szyercza lyudzka w dobre Pul 
38 arg.; Yal ym takyesch dzyekovacz, czo yemv 
szą dobrego czynyly Rozm 117; Ten lozephoyy, 
oblyybyenczy Marye, vyelye dobrego czynyl 
Rozm 134; Czemu mię bijesz a wracasz zle 
za dobre? Rozm 683; ^  Pre sza wady dyabla 
przeklatego bych wam mogl Pysma swathego 
powyedacz czo dobrego 1450 MacDod 120; 
Odpoyyedzyal Natanael: Z Nazareta może nye- 
czo dobrego bycz? Iakoby yzgardzywschy tern 
mystrzem y rzeki, czvsz nye może tam stąd 
nycz dobrego bycz. Albosz tesch mozem tako 
czyscz: z Nazareta może czo dobrego bycz 
Rozm 214; ^  O gemze pisę suoti Lucas:... 
Ślepy, bo na bodoce dobro ne glodal..., <że- 
brzący, bo u sie)be nics dobre<g)o ne ymal 
Kśw br 23; Thako dobro, ysz nyczesz lepschego 
quale bonum, quo nihil est melius XV med. 
SKJ V 262; Nycz mj ne slvszche dobrego nil 
decet eum 1466 R XXII 26; Ve mnye nadzney 
yest szwyadeczthwo tego,... bomczy w szobye 
nye nalyazla nycz dobrego, yedno grzechy od 
porodzenya szwego Naw 88; Oczyszczy nasze 
szamnyenye, w ktofem nyczey dobrego nye 
XV p. post R XIX 97.

3. fdodatnio oceniany w hierarchii społecznej, 
poważany, możny, honestus, potens, nobilis : 
Jacub Cotovieszki ne uczekal zayoczski s tego 
pobicza za Odro nepoczeslywe, ale yoth po- 
czesliwe, yako na dobrego przislusza \A\ĄJA  III 
525; Gdi kto komu przigany..., tegdi on, 
komu prziganyono, swoye wlodiczstwo ma do- 
wyescz, stawyancz s wlostnego rodu dwu le- 
pschu i starschu a se dwu rodu dwu lepschu, 
tho yest s kaszdego rodu dwu powyescz ma na 
swyadeczstwo (ex tunc debet statuere ex sua 
genealogia duos potentiores et seniores et de 
duabus genealogiis alienis de qualibet genealo
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gia duos potentiores producere debebit) Sul 88; 
Mi, łan, z bozey mylosczy starschi xancz mazo- 
wessky etc., po społu s naschymy slyachcziczi 
nalepschimy (cum nostris nobilibus)... ystawya- 
mi Sul 100; Kyedikolikrocz... slyachczicz w yego 
slyachczye... bilbi sesromoczon..., ten sesromo- 
czoni... dwyema swyatkoma lepschima albo 
snamyenytschima i starschima swąn schlyach- 
tha... doswyathczi (per duos testes de quolibet 
eorum potiores et seniores suam nobilitatem... 
approbabit) Sul 103; Ta *panya Hanka nye op- 
chodzyla sza nyszodna sio [s]rzeczo, my vyemy 
y k szwey dvszy byerzemy, ysze yest dobrego oc- 
cza y dobrey macz<e>rze 1450 RTH  III nr 293; 
Y vczinyly myesczanye gego y vrodzenszi a lep- 
szi (fecerunt ergo cives eius maiores natu et opti- j 
mates), gysz bidlyly s nym w myescye, iako gym 
przikazala Gezabel BZ  III Reg 21, 11; Dzatki 
gego zbyti so na poczotce wszech dróg... 
a wszitci gego nalepszi spotany soo w pota 
(et omnes optimates eius confixi sunt in com- 
pedibus) BZ  Nah 3, 10; Then przepadł myeszky 
wyelkyerz... szeszcz y XXX szelągów, albo 
yako kthory wyelkyerz od radzyecz y lepszych 
myesczan... gesth... uchwalon OrtMac 35, sim. 
Ort Br YII 552; Boże, scha go poszaluy, czlo- 
wyeka dobrego, ysze thako marnye *szczeld 
od nyerownya szwogyego Tęcz w. 4; Nalepsy 
inclyti (inclyti, Israel, super montes tuos inter- 
fecti sunt II Reg 1, 19) 1471 MPKJ V 38; 
^  Franczek yachal se cztirmi tako dobrimi, 
yaco sam, a se trzemi podleyszimi na Miczcowo 
dzedzino gwałtem 1406 Piek VI 305; Marcin 
yachal na mo dzedzino s tako dobrim, iaco sam, 
a s trecim podleszim y szabil mego *dczloweka 
1407 Piek VI 329; Maczey Yaroczsky nye dal 
samopyanth tako dobrymi, yako sam,... dze- 
wyanczy ran... Pyotrowy 1418—23 Roczn- 
Hist XV 53; Tego na nye szaluyą, gdzesz we 
cztyrzista chlopow y we *dwonnoscze y w oszmy 
*sluchcziczow tako dobrich, yako sam, wyyali 
z umislem y są yachali ną dzedziną 1427 Bibl- 
Warsz 1861 III 40; Sborowsky swym poczan- 
thkem se dwemanacz tako dobrych, yako 
sam, pomocznikow... sedm ran krwawych... 
Mikolayowy zadał 1428 AKPr VIIIa 170; 
Yakom ya na Pyotrow dom samotrzecz tak 
z dobrimy, jakom sam, nye byegal z ostra 
bronya gwalthem 1458 ZapWarsz nr 1034; 
Jan Jacca nye rosmyothal plothow gwałtem 
samoschosth tako dobrimi, iako sam 1466 
Czrs s. LXXXIV; Jako ssinowye mogy, Girzik 
i Pełka, sse dwyema sluzebnykoma sswima I 
thako dobrimi, iako ssami,... ludzi pana Wocze- 
chovich... na dobroyolney drodze nye gymali j

1468 Tym Sąd 163; ^  comparat. z gen.: Ale 
czso pan bog nasz wycyoscza odzerszal, do- 
stanye syo k naszemu gymyenyy. Gedno snadz, 
acz gesz lepszi Balacha, sina Sefor, krolya 
moabskego (nisi forte melior es Balac, filio 
Sephor, rege Moab) BZ  Jud 11, 25; ^  comparat. 
ze spójnikiem niż: Nye sskazny (pro sskazuy) 
thy, nyechacz szkazujo lepschi, nyszess ty 1400 
StPPP VIII nr 10425.

4. fdobrej jakości, incorruptus, iustus, integer, 
fortis, idoneus, iucundus : Bo deuicha Maria az 
pelusek dobrih <w jego narodzeni) ne ymala, 
a togodla gy ue zle hustky ogar<nęla> Kśw 
cr 31; Mai dacz czso lepszi zrze<biec> 1386 
Leksz I nr 26; Iaco mne Wisław slubil d<o)bre 
drzewo dacz 1402 KsMaz I nr 172; Bo z wczena 
modrego dobywayo czczy y chleba dobrego 
ca 1420 R XXIV 81; Lepak przyrównano yeszth 
c[ż]upczowi szukayoczemu dobrich perl (iterum 
simile est regnum coelorum homini negotiatori, 
ąuaerenti bonas margaritas Mat 13, 45) ib. 86; 
Jako mne yinouath Stanisław dwadzescye gro
szy za yastrab albo dobri crogulecz 1427 Zap
Warsz nr 223; Jacom ya nye slubil Swanschcowi 
za dobrego woły ani mi go w czas wraczal 
1428 ZapWarsz nr 2837; Jacosz pan starosta ża
łował oth krolya, yszebych ya wnosi pyenyądze 
falschowne w gego myasto Poznan..., kthoresz 
pyenyądze są gemu wraczony, a on gynne dobre 
pyenyądze za nye dawał 1435 Pocz 283; Debet 
dare stipitem apum bonum al. ylny pczol 
dobrych 1441 TymSąd 75; Czastokrocz obyklo 
szą przygadzacz, ysze slachczyczy albo tesz 
pospoliczy lvdze w dobry łasz albo w gay, rze
czony zapystha, czykole ymyslnye wszethwszy, 
albo sz przithczey pożarem zaszgą Sul 81; 
Optima nacrassze, id est barso dobre XV med. 
R XXIV 361; Vszrzal bog szwyatloszcz, ysze 
gest dobra (et yidit deus lucern, quod esset 
bona) BZ Gen 1,4; I uszrzal bog wszitko, 
czsosz bil stworzył, a to wszitko gest barzo dobre 
(et erant yalde bona) BZ  Gen 1,31; Lyvd nye 
chcyal pogubycz lepszich owyecz a dobitczot 
(pepercit enim populus melioribus ovibus et 
armentis), abi bili obyatowani panu bogu twemu 
BZ I Reg 15, 15; Day my wynnyczo swo. 
a dam tobye za nyo wynnyczo lepszo (dabo- 
que tibi pro ea yineam meliorem), a gestlycz 
syo podobnyey zda, dam cy szrzebra, zacz 
stoy BZ III Reg 21, 2; A kdiszem odvazil, 
oddałem srzebra pyoczdzesyot a sto lybr... 
a ssodow mosyoznich z dobrego kowu... XTI 
(tradidi... vasa aerea de bono aeramento splen- 
dentia duodecim) BZ  II Esdr 8, 58; Nye szu- 
kaycye myru s nymy myecz po wszitki czasi,
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abiscye rozmogszi syo poziwaly nalepszich 
vzitkow tey zemye (ut invalescentes manducetis 
optima terrae) BZ II Esdr 8, 86; Gdy woyth 
szyedzy na gaynem szandze..., [l]kto gemv prze- 
padnye, ten ma gyemu pokupycz osszm sz<e)la- 
gow pospolnych dobrych gydaczych pyąnyadzy 
Ort Kai 200; Gdy ktho od wasz przyszyasznykow 
chcze ku *szwyadeczthwo o wszdanye roley..., 
yako wyelye maczye wszyacz za tho... thych 
pyenyądzy, czyly gynnych lepszych mamy wszącz 
zathakye tho szwyadeczthwo? OrtMac 102, sim. 
OrtBrRp 76, 1; <G>dysz geden kroi gest, gedno 
prawo i gedna moneta we wszytkyem krolew- 
stwye ma bycz, która ma bycz wyeczna y dobra 
w wadze (ąiiae sit perpetua et bona in valore) 
Dział 63; Kon... strzelczy srzedny, dobri 1471 
GórsJaz 282; Schamostrel dobri 1471 Górs- 
Piech 220; Nalepsey mirry prime mirrę (sumę 
tibi aromata: primae myrrhae et electae quin- 
gentos siclos Ex 30, 23) 1471 MPKJ V 19; 
Item płaszcz brunathny barzo szukna dobrego 
1493 PF IV 663; Pan Wyssyel vkazal cztherzy 
konye... Lyepsye zosthawyl shobye..., a mastho 
thych, czo podlyeyshych pozlal cztherzy do 
domv 1495 GórsJaz 277; Vkazal ssye n[y]a 
cztherzech konyech dobrych w zbroy kopy- 
nyczey ib. 278; Co nalepsich rzeczy nie mass 
thu XV p. post. MacPam II 351; Dobrem 
pothporam XV p. post. PF III 288; A przetho 
vszelkne drzevo, chtore nye czyny ovocza do
brego, bądzye yyczyatho a v ogyen bądzye 
wpysczono (omnis ergo arbor, quae non facit 
fructum bonum, excidetur et in ignem mit- 
tetur Mat 3, 10) EwZam 298, sim. Rozm 178; 
Oretur deum,... aby... raczył... dacz nam... 
dobre poyyetrze XV ex. SKJ I 148; Debet 
iurare, quomodo boni equi fuerunt al. yako 
dobr[y]e były XV RocznHist II 85; Ruta etc., 
dobre zyele, czysczy oczy barzo yyelye ca 1500 
Er z 13; Takosch yschelkye dobre drzeuo rodzy 
dobre ovocze (sic omnis arbor bona fructus 
bonos facit Mat 7, 17) Rozm 283; A drugye 
(sc. nasienie) padło na dobrą zyemye (alia 
autem ceciderunt in terram bonam Mat 13,8), 
a dało nyektore oyocz stokrocz yyeczey Rozm 
335; Alye które naszyenye padło na kamyenye, 
tocz yest ten, który słucha słowa bożego 
a nathychmyast ge przyymye sz yeszelym, 
a ny ma w sobye maczycze, to czysch dobrego 
fundamenty albo zalozenya Rozm 338; Alye 
then, który szyal na dobrey zyemy (qui yero 
in terram bonam seminatus est Mat 13, 23), 
tho yest ten, który słucha słowa bożego 
a rozvmye Rozm 338; Przykład o dobrem 
naszyenyy psenycznym svyąthy Maczyey pysze

v kxyągach syoych Rozm 338; Tesch podobno 
krolewsthwo nyebyeskye s z y e c z y . a  yako 
yvsch bądzye napelnyona ryb, yyczyegnawschy 
na brzeg szyedzącz y yybraly dobre w svoye 
sądy, a zle precz pysczyly (elegerunt bonos in 
yasa, malos autem foras miserunt Mat 13, 48) 
Rozm 343; ~  ~  A gdy szyą mv szyn narodzyl, 
then szyą w lepsze przygodzyl Aleksy w. 34; 
Aczbi kto yraszyl rolyo... a puszczylby do- 
bitczoo swe, abi spasł czudze, czsosz bi koly 
myal na polyu swem nalepszego (Kałużn 284: 
czo lepszego ma na szwey roly)..., za szkodo 
podług sgodzenya maa nawroczycz (quidquid 
optimum habuerit in agro suo..., pro dam- 
ni aestimatione restituet) BZ  Ex 22, 5; ^  
Wschythko, panye, zawszdy dobre (Msza III: 
dobraa) sthwarzasch (omnia, domine, semper 
bona creas) 1426 Msza IV s. 315, sim. VI—VIII; 
Gdisz przecziste y wszitko lepsze offyerowacz 
bodzecze z dzesyotkow (si praeclara et meliora 
quaeque obtuleritis ex decimis), policzono wam 
bodze, iakobiscze s gymna i z liszicz dali pir- 
we vrodi BZ Num 18, 30; ^  o ludziach: Mało 
takich kaplanof nadze,... chosbycz ony kró
le... o gich sloscz karały..., sznamo tego gest, 
ysczy szo dobrzy kroleue..., allecz kasznodzege 
szo sly pres to, ysczy ony o gich sloscz ne 
szmego karacz ge Gn 11 b ; Vibirago modrzy 
ludze dobre rzemeslniky ku robocze sicut eligi 
solent artifices ad operandum Gn gl. 154 b; 
Wsszem dobrim zacony (pro zacom 'żakom’) 
sszlussza szwego myssztrza czczicz ca 1420 
R XXIV 81; Estote... hospitales..., vnusquisque 
sic<ut> acceperit graciam, in alterum illam ad- 
ministrantes sicut boni dispensatores, dob<r>zy 
dawcze, multiformis gracie dei (1 Pet 4, 10) 
1438 R XXII 355; O Jeruzalem, Jeruzalem, 
i s Brzesczym, by tho yyedzalo, they by dobrey 
drużyny płakało 1454 BiblWarsz 1860 II 559; 
Y plebany sz myaszv szyyv, ysz tho barszo 
pywo pyyv..., dobre kupcze, roszthocharze, 
wszythky moya kosza skarżę De morte w. 275; 
Zalybych wszethl thwey moczy, gdybych 
sthrzeki ve thnye y w noczy, temv bych vczynyl 
wrosza y postavyl dobra sthrosza ib. w. 356; 
Dobrzy mnyschzy szya nye boyv, kthorzy zyvoth 
dobry mayv ib. w. 410; Ten ps<alm> powyada, 
yze Xpus pastyrz dobry owcze swoye w wyekuge 
odpoczywanye wwodzy y roskoszo bóstwa 
y czlowecztwa żywy Pul 94 arg.; Verbum 
Polonorum: dobra yedza po dobrym panye 
XV p. post. Pul Kras 46; Mey dzyeke, sługo 
dobry albo vyerny (euge, bonę serve Luc 19, 17), 
yzeszvmalye byl vyerny, bądzyesch myal mocz 
nad dzyeszyeczyą myast Rozm 408; Myły Iesus
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mynyl szye dobrym pastyrzem, ysch swa 
dvschą chczyal dacz za szve owcze Rozm 426; 
Wybierzecie wy mężów lepszych a mocniejszych 
dwanaście, dajcież im dzierżeć chorągwie Rozm 
756; ^  o pojęciach abstrakcyjnych: Iaco pra- 
ve Jasek czirsi czeczino sesnascze lath w do
brem pocoyu 1399 HubeZb 96; Ode wszech 
grzechów trozka iest. Swar dobri powszedni 
iest (rixatio bona ąuotidiana est) FI I Prol 7; 
Rozum dobry czynoczym gy (intellectus bonus 
omnibus facientibus eum), chwal<e)ne gego 
przebywa na wek weko<m> FI 110, 10, sim. 
Pul; łan Ianno wiposzaszil... poczo cop za swego 
dobrego sdrowa 1403 KsMaz 1 nr 418; Matura 
deliberaciońe z dobrym *roszumen ca 1428 PF I 
487; W<sz)yelkye danye nalepsze albo nagorsze 
omne datum optimum (Jac 1, 17) 1438 R XXII 
353; Epitaphium Laskarij archiepiscopi Gnez- 
nensis:... Suplex Lascarius... corde quoque 
ore bolismus samnyena dobrego, czychy XV 
p. pr. R XVI 326; Thegodlya oboyey stronye 
obezrzeecz ch<c)ąncz, abi przerzeczonym oby- 
czayem pozwany z dobrym rozmyslenym 
a z rostropnosczą na zzalobi othpowyedzely 
(cum bona deliberatione et discretione proposi- 
tis respondeant, Dział 15: dobre a dluge ymyeli 
rozmyslenye na odpowiadanye przed sadem)..., 
wstawyami Sul 27; Uczeczmy syą do boga..., 
yschby gy {sc. dar Ducha św.) nam raczył 
szeslacz... mnye na dobre vymovyenye, a wam 
na pylne sluchanye XV med. MacDod 35; 
Kyedy kroi... kogo przed szwymy łudźmy 
y sz gych dobrym (OrtMac 97: dobrem)
omyszlenym y rada oszandzy ku szmyerczy 
OrtBr V I '371; Ktho yesth *przyszyasznekyem 
y przyszyagl ku praw {leg. prawu), ten może 
podług szwego lepszego roszumu y pyszma 
naydz ortel y wyrzecz na szwą przyszyągą 
OrtMac 110, sim. Ort Kał 297; Moya szyosztra... 
mey zenye... trzeczy dzyen przed... szmyerczya 
klucze... dala sz dobrey pamyączy OrtMac 134, 
sim. OrtKał 311; Dobrey vrody bonę indolis 
(vidensque Salomon adolescentem bonae in
dolis et industrium, constituerat eum praefec- 
tum super tributa universae domus Joseph III 
Reg 11, 28) 1471 MPKJ V 44; Poczynaya szye 
modlythwy vyelmy dobre Naw 103; Myły Jezv, 
laska my day, bych thobye dobra modlą dala 
Naw 154; Quodsi probabiliorem sentenciam de 
his, quos usque modo asz dothichmyasth 
[l]lepszego doswathczenya colimus, protuleris 
XV p. post. R XXV 182; Raczy my dacz roszvm 
dobry, thwą mylosczyą oszwyeczony ca 1500 
SprTNW  V 18; K czemv mysly przyłożyła, 
barzo rychło szyą navczyla, bo była barzo

sylno myslyva a dobrego przyrodzenya Rozm 17; 
Podlvg tego, yako bog wschechmogaczy okraszyl 
yą, dobrymy cznotamy blogoslavyl, takyesch 
ya przyrodzona nadobnosczyą okraszyl Rozm 
20; O nyepokalana dzyevycze Marya, czyebye 
bog okraszyl przeslycznymy cznotamy y dobry
my statky (innumeris... virtutibus et moribus 
pulchris) Rozm 23; Bo s takymy czyny nygdy 
nye przydzyesch kv dobremv konyczv, alye 
nądzna a zlą smyerczyą vmrzesz Rozm 140; 
^  ^  'smaczny, boni saporis, suavis' : Obyad 
bil dobri vczinyon w domu Thobyasovye (fac- 
tum esset prandium bonum in domo Tobiae) 
BZ Tob 2, 1; Vindemia desecata vlg. vino vstale 
dobre 1456 R XXXIII 182; Dalbych dobry 
colacz ypyecz, bych mogl przeth toby yczyecz 
De morte w. 151; Kyedy mnych na konyy 
szkacze, nye yeszrzalby na nalepsze kołacze 
ib. w. .452; Tn Jaroczino bibent dobre pywo 
XV p. post. MacPam II 350; Vszelkny czloyyek 
napyryey dobre vino daya, a gdy szyą spygya, 
thedy tho, czo podlyeysze yest. Alye thy scho- 
yalesz dobre yino asz dothad (omnis homo pri- 
mum bonum yinum ponit et cum inebriati fuerint, 
tunc id, quod deterius est; tu autem seryasti 
bonum yinum usque adhuc Jo 2, 10) EwZam 303, 
sim. Rozm 209; Vschlyschacz to myły Yesus 
od syey matky, yzyal trochą maky y starł 
z yoda, y ypusczyl y oną karmya, była na- 
thychmyast slotka a dobrey vonye Rozm 122; 
^  ^  'długi, łongus, maturus*: A ti potem 
poydzesz ku oczczom swim w pokoy, a bodzesz 
pogrzebyon w dobrey staroszczy (tu autem 
ibis ad patres tuos in pace sepultus in senectu- 
te bona) BZ Gen 15, 15; Vschlyschawschy to 
nyeyyasta... dala odpoczyyanye mylemy Krys- 
tvszoyy w svem domy a myeskal tamo lesus 
dobrą chvylą Rozm 302; Piłat nie doczekał 
odpowiedzenia..., co by prawda była..., bo to 
pytanie potrzebowało ku naprawieniu dobrego 
czasu Rozm 787.

5. ' właściwy, stosowny, odpowiedni, proprius, 
ratus, debitus, commodus5: Czso pan Jan cho- 
rosze *czodzal na sswem boru Micolaga Pro- 
czinskego, tho uczinil s dobrim prawem 1398 
Leksz II nr 1130; lako wedzo y szwatczo, eze 
cso Dobegnew... list pokazał, yest dobri y po 
prawu szodu wyszedł 1399 HubeZb 74; Voczcy 
ony byuago slachethny a dobrich obyczagof 
napelneny Gn 12a; Chczemy, abi ten, oth kogo 
wyszła kląthwa, dobrim obiczayem {Dział 23: 
pod dobrym rąkoyemstwem), tho yest s dostha- 
czeczną przisząsną alybo rąkogemską pewnosczą 
o stanyy kv praw {leg. prawu)... bil ypomyenyon 
(debito modo, scilicet cum sufficienti cautione
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iuratoria vel fideiussoria de parendo... reąuira- 
tur) Sul 35; Herman, trzeczi brath, o nyektho- 
re mlyna[na]rzowy dowynyenya... obyczayem 
dobrym rzeczonego młynarza sząndzicz przy
kazał (debito modo ipsum molendinatorem iudi- 
care praecepit) Sul 40; Tho capitulum dobre 
gest, a przetho może stacz w pirwych kszągach 
...poth rvbricą o rąkoyemwsthwye Sul 66; Poth- 
komorze nasz tego, gen lepsze snamyona 
a sznamyenythsze albo kopcze vkaze (qui me- 
liora signa et notabiliora seu scopulos osten- 
derit)..., powynyen bądze a ma przypysczycz 
kv szwyathczenyy Sul 77; Dobre y radne szą 
wydzy (bonum et consultum yideretur), aby 
sądzą y pothsądek na malich rokoch, kędy 
mogą, szedzely Sul 78; Na lepsche textu zrozu- 
myenye ma bicz to wyedzyano XV med. R XXIł 
234; Na goro Synay sstopylesz z nyeba a movy- 
lesz s nymy, a dalesz gym sodi praye... y przi- 
kazanya dobra (et dedisti eis... praecepta bona) 
BZ Neh 9, 13; Gdyby v thei dzyewky były 
dzyeczy, synowye, mayaly takye dobre prawo 
ku przerzeczoney sbrogy... abo (pro yako) 
brath tego ymarlego? Ort Kai 195, sim. Ort- 
Mac 31; Then ortel, czo gy nalaszl przysząsnyk, 
ten ya lagyą... y proszą lawycze, abysz (pro 
abych) mogl lepszy ortel wyrzecz ib. 197, sim. 
Ort Mac 32; Pytham prawa, mamly lepsze prawo 
k themy gymyenyy, gdysz ona mnye przed 
gaynym sandem... gey gymyenye wszdala pyr- 
wey, nyszly gego zona szostala? ib. 301, sim. 
Ort Mac 26; Yakokolwyek szthary obyczay da
wnego prawa badzye odmyenyon w lepszy 
obyczay, thako wszdy muszy oszthacz, czo 
sządzono stharym obyczagyem OrtMac 59, sim. 
Ort Br VI 360; Ten orthel layal tey panyey 
rzecznyk y chcze lepszy wyrzecz albo naydz 
ib. 71, sim. OrtBrRp 56, 4; Bo za złego do- 
radzenya rada nyeprzyazny przyczyna pocho- 
dzy, a z dobrey rady rzadko chwała bywa (quo- 
niam facilius de mało exitu consilii redargutio 
sequitur quam de bono laus) XV p. post. 
R I s. XLIII; Jesu, raczy myą wyszluchacz 
a dar rady dobrey my dacz ca 1500 SprTNW  
V 18; Wstał jeden fałszywy świadecznik i 
rzekł:... Kiedy sędzię nadamy, najdzieć dobre 
rzeczy przeciw jemu, iżci ji osądzi Rozm 743; 
^  comparat. ze spójnikiem niżli: Ktho ma lepsze 
prawo k thym dzyeczyam nyszly moya zona? 
OrtMac 48, sim. OrtBrRp 42, 3; ^  ^  fprawo
wity, legitimus’ : Gdi... wlodika nyecziyąn dzyew- 
kąn dobrego lozaa albo przirodzonąn slyach- 
czyankąn... prziyaczyelyewy w zonąn bi prawąn 
vidal (si... miles alicuius filiam legitimam vel 
cognatam nobilem... suo... amico praesentim
Słownik staropolski II

in uxorem legitimam tradiderit), tegdi... s gy- 
myenya wlostnego yąn vipossazi Sul 90; Gego 
przyrodzeny mowya, on yesth dobrego uro- 
dzenya (OrtBrRp 29, 4: dobrze vrodzon), tho 
yesth z malzensthwa OrtMac 27; Marczyn 
w odpowyedzy Wawrzynczowy przyganyl rze- 
kącz, yszby nye byl od dobrey maczerze (Sul 41: 
ysz... nye bil s prawego łoza abo s małżeństwa) 
porodzony (quod... non fuerit de legitimo 
thoro sive matrimonio procreatus) Dział 31.

6. 'pomyślny, prosper, beatus, commodus5: 
Isze gakocz dzysza dobre vestczy y dobre 
nouiny szocz biły ony thim tho vern<y)m 
xpianom przyneszony Gn 2a; Ktori iest czlo- 
wek, iensze chcze sziwota, miluie dny widzecz 
dobre (diligit dies videre bonos)? FI 33, 12, 
sim. Pul; Potrzebny czassz albo dobry 1438 
Wisi nr 2015; Dobrą nowyną bonum annuncio 
XV med. SKJ V 262; Racz nam dacz dokonanye 
dobre XV med. Zab 521; Swyocy twoy acz syo 
wyesyelyo w dobrich rzeczach (sancti tui 
laetentur in bonis) BZU  Par 6, 41; Szynv boży..., 
day my nadzyeya,... laska doskonała, a pothem 
konyecz dobry zywotha mego (concede finem 
bonum) Naw 180; Xre..., day duszyczy prze- 
szegnanye, day cząlv dobre skonanye Skarga- 
Ploc w. 84; Racz nam dobre latho daczy 
XV p. post. R XXV 226; Racz bycz sz namy 
czaszy thego, nye day yydzyecz wrogv szlego, 
przy szmyerczy dobre szkonanye, a pothem 
yyeczne weszele XV p. post. SKJ 1 147; Racz 
nąm dobre dacz zkonanye XV ex. MacDod 137, 
sim. ib. 141; ^  ^  Napelneni bodzem w dobrich 
domu twego (replebimur in bonis domus tuae, 
Pul\ w dobrach domu twego) FI 64,5; Spova- 
daycze se... gospodny myloserdza yego y dzy- 
wy yego synom lvdskym, isze nasycyl duszo 
<czczą> y dvszo lacz[y]no nasycyl dobrym 
(et animam esurientem satiavit bonis, Pul\ 
dobra) FI 106, 9; Przymy slugho twego w dobre 
(suscipe seryum tuum in bonum), a ne bo- 
do potwarzacz mo phiszny FI 118, 122, sim. 
Pul\ Prze dobre pokoyne a yzithek cirekwye 
crakowskyey... yfalami (pro bono pacis et 
utilitate ecclesiae Cracoviensis... laudamus) 
Sul 3; Łączne napelnyl dobrego (esurientes 
impleyit bonis Luc 1,53, EwZam 289: dobrym, 
Rozm 53: dobrem), a bogate pusczil prozno 
XV med. R XXII 240; Wiszczye o mnye 
miszlyly zle, a bog to obroczyl w dobre (sed 
deus yertit illud in bonum), abi mnye powiszyl 
BZ  Gen 50, 20; Nye yczinisz sobye s nimi miry 
ani gloday gich dobrego (nec quaeras eis bona) 
BZ  Deut 23, 6; Ale ia gego nyenawydzo, bo 
nye prorokuge my dobrego, ale zle (quia non
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prophetat mihi bonum, sed malum) BZ III Reg 
22, 8; Y pocznye mlodi Thobyas oczczu y 
macyerzi wszitko po rzod powyadacz, czso 
mu bog dobr[z]ego na tey drodze... vczinyl 
(omnia beneficia dei, quae fecisset circa 
eum) BZ  Tob 11,19; A tho z bozim zgyedna- 
nym prze nasche lepsche, aby przesch nasch 
dokonanya swego <nie> przygyąly pro nobis 
aliąuid providente melius (et hi omnes testimo- 
nio fidei probati non acceperunt repromissio- 
nem, deo pro nobis melius aliąuid providente, 
ut non sine nobis consummarentur Hebr 11, 40) 
1471 MPKJ V 133; ^  Bogaczy se wboszely 
y łączni bili, ale szukaioczy gospodna ne 
ymneyszeni bodo wszego dobrego (inąuirentes 
autem dominum non minuentur omni bono) 
FI 33, 10, sim. Pul; Myluy bogą... i blysznego 
szwego, ządayacz gyemv vzelkyego dobrego 
Dek V I; Otpowyedzyal pan: la ykaszoo wszi- 
czko dobre tobye (ego ostendam omne bo
num tibi) BZ  Ex 33, 19; Y postawisz yo przed 
obliczim pana boga twego, a pokloniw syo 
panv bogv twemv, karmicz syo bodzesz wszist- 
kim dobrim (et epulaberis in omnibus bonis), 
ktoresz to gest pan bog twoy dal tobye BZ 
Deut 26, 11; Y vczini pan, ze bodzesz obfitowacz 
we wszem dobrem (abundare te faciet dominus 
omnibus bonis) BZ  Deut 28, 11.

7. *określonej wartości, certi cuiusdam pręt ii, 
certae utilitatis, yirtutis, auctoritatis, dignitatiś*: 
Jaco ya Woyczechowy wraczam sbroyą tako 
dobrą y pełną, yacom ot nego mai 1435 Zap- 
Warsz nr 512; S temy to stawky może uczi- 
nicz..., gyakobi sse gemv nalepey zdało..;, 
obroczicz na swe poszitky lepse 1488 Font es Śl 
II 16; ^  Czo my Lech *vcralt koyne dwa, ty 
szo tako dobri, jaco *sczirze grzy[g]wny 1399 
Leksz II nr 2417; Pany Wlodkowa... Staschca 
Gamratha pozwala yest o zakład tako dobri, 
yako XL grziwen 1400 SKJ III 188; Czso mi 
pobrała Vicencia rzeczi, to szo taco dobre, 
iaco cztirze grziwni 1401 Piek VI 54; Jako 
poszczela oczcza mego bila dobra, yako dwe 
copye 1428 ZapWarsz nr 300; Jako mne Jan 
nye uczinil plasczem za suknyan doszicz, a 
suknyan thako dobra, yeko copan ib. nr 329; 
Jacom ya poziczil Nynocze czepcza tako 
dobrego, yaco poltori kopy 1443 ZapWarsz 
nr 720; Yaco ya Katherine poszyczyl pyerzyny 
tako dobrey, iako kopa 1454 ZapWarsz nr 986; 
Gęstły tha rolą tako dobra, yako thy pyenadzye, 
czo ge dluzen..., a chcze-ly ya zastawycz thako, 
ysz chcze na ten czasz zaplaczycz,... w thym 
mvschy myecz doszycz OrtKał 315, sim. Ort- 
Mac 139; Jakom ya przischethwschi do domv

Mikolayowego gwałtem nye wzalem capthvra 
zelonego thako dobrego, jako koppa pol- 
groschkow 1472 ZapWarsz nr 2969; Yako 
Stanisław Borzim, oczyecz moyh, nye wzyąl 
troyga skotha rogathego, dzyeszyanczy gr<oszy 
y szthuky swoykowh zupelneyh, wszythky thy 
rzeczy thako dobre, yako dwye kopye gr<oszy> 
1474 ZapWarsz nr 1373; Jako mnye Adam 
Jalmuszna wyranbyl drzeewo hy dr[a]wa na 
ymyenyy na Lomnach thako *dobro, jako poi 
copy gr<oszy> w polgroszczech 1475 ZapWarsz 
nr 1391; Jakom ya nye pomloczyl dwv bro- 
gv..., *thago dobre brogy, yako XL gr<oszy> 
1478 ZapWarsz nr 1207; Jakom ya nye zacho
wała po oyczv swem, Grzegorzv, praw, tho 
yest prusskyego y na woythovsthwo w Nadarzi- 
nye podia poszwy thako dobrich, jako XI 
-ta sexagene 1487 ZapWarsz nr 1614; Jakom 
ya nye wschal myeczya... tako dobrego, ya
ko *czyterydzyesczy gr<oszy> 1499 ZapWarsz 
nr 1833; ^  comparat. ze spójnikiem niżli:
Ya mu szlubuyą pod moya rolą, czo yesth 
lepsza nyszly ten dług, ysz mu chczą zaplaczycz, 
yako prawo nalaszlo Ort Mac 138, sim. Ort
Kał 314; — o ludziach’, comparat. z gen.’.
[...] twego, cyebye lepsze, gezesz zbył (insu- 
per et fratres tuos, domum patris tui, me- 
liores te occidisti) BZ  II Par 21, 13; Azaliś ty 
więtszy a lepszy occa Abrama naszego (num- 
quid tu maior es patre nostro Abraham Jo 
8, 53)7 Rozm 476; A tu sie jemu poczęli na
śmiewać. .. rzekąc: ... Mnimałeś, aby ty był 
lepszy i mędrszy naszych biskupów? Rozm 733; 
^  comparat. ze spójnikiem niż, niżli: Rostargnol 
gest pan krolewstwo israhelske ot cyebye dzisz 
y dal ge blysznyemu twemu lepszemu nyszesz 
ti (proximo tuo meliori te) BZ I Reg 15, 28; 
Wsako daleko lepsy yest czlovyek nysly ovcza 
(quanto magis melior est homo ove Mat 12, 12) 
Rozm 326; ^  ^  o pojęciach abstrakcyjnych’. 
Marya yybrala nalepscha *czestką (Maria opti- 
mam partem elegit Luc 10, 42) Rozm 334; 
^  comparat. z przyimkiem nad: Bo lepsze iest 
miloserdze twoie nad sziwoty (ąuoniam melior 
est misericordia tua super vitas) FI 62, 4, sim. 
Pul; Bo lepszi iest dzen ieden w trzemech twogich 
nad tysoczy (quia melior est dies una in atriis 
tuis super millia) FI 83, 10, sim. Pul; ^  com
parat. ze spójnikiem niż: Azaly pan chce zasz- 
szonim offyeram albo obyatam? Ale wyocey, 
abi bilo posłuchano głosu gego. Bo gest lepsze 
posłuszeństwo nysz obyata (melior est enim 
oboedientia quam yictimae) BZ I Reg 15, 22; 
Dobra gest modlytwa s postem, a swyote 
ialmuszni lepsze so nysz skarbi złote zgroma-
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dzicz (bona est oratio cum ieiunio et eleemosyna 
magis quam thesauros auri recondere) BZ Tob 
12, 8.

8. tytuł grzecznościowy, adhibetur pro corni- 
tatis vel benignitatis appellatione 'miły, zacny, 
szanowny, pius, modestus, probus5: Blaszey 
gemu odp<o>wyedz<iał> a rzkocz: Myey sye 
dobrze, dob<r>y sodz<ia> Blaż 320; A nye 
wyedzal, ize angyol bozi bil, a pozdrowyw gy 
k nyemu rzecze: Otkod cyo mami, dobri mlo- 
dzencze (bonę iuvenis)? BZ  Tob 5, 6; Naypyrvey 
wschitky sandi, kthoresz dzali syan czassu xyan- 
zanth dobrey pamyąnczy (piae memoriae) Se mo
li i th a Starego, Troydzyenya i Vanyka, takoze 
wschitky sandi stare, o kthorekole rzeczi bili, nye 
mayąn bicz daley powtarzani Sul 85; *Urodzyny 
panovye.raczczye yyedzyecz, yze then dobry 
czloyyek... nycz nye krzyw XV ex. SIArch 1 
pril. 20; Przetho ya... opoyyedam, yze then 
dobry czloyyek, pan Mykolay Sthary, nycz nye 
krzyw w they rzeczy ib.; Drugi potem przy- 
bieżąc uderzył ji w ciemię i rzekł: O Jesusie, 
snadź ci mirzka w <o)czu, ba pokrzep sie im, 
dobry druże! Rozm 731.

9. stałe połączenia: a. dobra wola aa, fżyczli
wośćr, benignitas5: Gospodne, iaco szczitem do
brey woley twoiey coronowal ies nas (ut scuto 
bonae yoluntatis tuae coronasti nos) FI 5, 15, 
sim. Pul; Dobrotliwe vczin, gospodne, w dobrey 
woli twey Syon (benigne fac, domine, in bona 
yoluntate tua Sion), abi sprawoni muri ieru- 
salemske FI 50, 19, sim. Puł, KartŚwidz; Ta 
zaprawdo modlytwo moio k tobe, gospodne, 
czas dobrey woley, bosze (tempus beneplaciti, 
deus, Puk czas myloszczy bozey) FI 68, 16; 
Mir boszy bocz na szemy łudzeni dobre yole 
Gn 1 a; Ffala bogu na wischocosczy y na zyemi 
pocoy ludzem dobrey woley (et in terra pax 
hominibus bonae yoluntatis Luc 2, 14) XV 
med. R XXII 243, sim. EwZam 292; Rzysza 
angelszka spyewala...: Chwała bogu bącz na 
nyebye, a pokoy ludzyem dobrey woley De 
nativ w. 68; ^  bb. 'przyzwolenie, zgoda, con
sensus, approbatw : lakom bil przi tern, tegdi 
szo Czesszek Sulimowski yyednał o wszitki 
rzeczi yego dobro wolo, a ne przimoczono 1398 
HubeZb 71; O chtoro rolo zalowal Bronisz 
na mo, tom ia przedal s yego dobro wolo 1402 
KsMaz I nr 239; Swa dobra wolą se yolente 
1444 R XXIII 304; Yakom ssyą ya nye wrzu- 
czil gwalthem na wdowy stolecz Anyn, alem 
wsschethl są (leg. za) dobrą wolu w gey dom 
podług gethnaczskyego ygedna<n)ya 1446 AKPr 
VIII a 50; Czy cyrpyą przeczywnoscz, gisch 
swey dobre woley nye odmyenyu ani ymislu

otstąpyą XV med. R XXII 245; Królewna od- 
powye yemy: Mąm thesch dobrą yolą k themy 
Aleksy w. 77; Miał Piłat obyczaj na każdą 
Wieliką Noc puścić jednego... A takoż chcąc 
Piłat owszeją wybawić miłego Jesucrista śmierci 
z dobrą wolą wszego luda, namienił im dwu 
Rozm 807; ^  dobrą wolą, po dobrej woli, 
z dobrej wolej 'dobrowolnie, sponte : Abi nyosl 
srzebro s sobo y złoto, gesz kroi y gego rączce 
dobro yolyo bogu israhelskemy obyatowaly 
(quod rex et consiliatores eius sponte obtule- 
runt deo Israel) BZ, I Esdr 7,15; Y pożegnał 
lyyd wszitkim tym mozom, gysz z dobrey 
woley poddały (qui se sponte obtulerant), abi 
bidlyly w Ierusalemye BZ  Neh 11,2; Przika- 
zalern gym... swo dobro yolyo (praecepi eis... 
sua sponte)..., abi s tobo szły do lerusalem 
BZ II Esdr 8, 11; Nykogo nye mogą przy- 
czysznacz albo przyenywolycz (pro przynye- 
wolycz) tego, czo nye chcze po dobrey woły 
(OrtBrRp 75, 2: po d[r]obrey woley) szwathczycz 
OrtMac 101; Gdy ktho sz dobrey woley wy- 
byerze zenye y dzyeczyom opyekadlnyka ib. 127.

b. być dobrej myśli, mieć dobrą myśl 'być 
spokojnym, pogodnym, wesołym, mieć nadzieję, 
ąui aeąui animi, bonae spei e s f : Wstań a gedz 
chleb, a bodz dobr[z]ey miszly (aequo animo 
esto) BZ  III Reg 21,7; Panye gosczyy, *myeczye 
dobra myszl, thy pyenądze nye mayą mny<e) 
szgynącz any wam Ort Kał 143, sim. OrtMac 71; 
Dobrey mysly equo animo (tunc Holofernes 
dixit ei: Aequo animo esto et noli payere in 
corde tuo! Judith 11, 1) 1471 MPKJ V 56; Do
brey mysly bandz animequior esto (et stans Je
sus praecepit illum vocari. Et yocant caecum di- 
centes ei: Animaequior esto, surge, vocat te 
Marc 10, 49)! ib. 121.

c. pospolne, pospolite dobre 'dobro publiczne, 
res publica5: W harnaszv kaszdi slyachczycz 
podług moczi a wyelgosczi ymyenya swego 
kv pospolythemv dobremy sz lyvdzmy w bra
ny my ma slvzycz na woyną (quilibet miles... 
ad rem?publicam debet armatis hominibus deser- 
vire) Sul 19; <P)otrzebno gest kv pospolytemv 
dobremy, aby kaszdy swoy pokoy myal (expedit 
rei publicae, ut subditi in quiete viyant), a geden 
drugemy szkody nye czynyącz, czsnoth po- 
szywayącz Dział 37, sim. Sul 46; O pospolytem 
dobrem ib. 44; Powynyen kaszdy slyachczycz 
... prze pospolyte dobre pewnymy lyydzmy 
zbroynymy slvszycz (tenetur quilibet miles... 
ad rem publicam certis armatis hominibus 
deseryire) ib. 63; Pospolythe dobre rem publi
cam XV p. post. R XXV 176; Oretur... pro 
omnibus nobilibus slachta, yszby gym pan
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bog raczył dacz kv radzenyv lasska dvcha 
syyatego, którym doradzenym radzylyby o po
spolite dobre XV ex. S K J I 148; By... żądliwość 
ku pospolnemu dobremu sie jest *vstamyla Rozm 
583; ^  Prze myeszkye dobre OrtBr VII 561; 
Y nalaszl thamo dwa albo wyączey radzyecz, 
czoszby w then czasz rayczamy były, a mye
szkye albo poszpolne albo gych dobre yedna- 
ly tamo przed kxyaszyączyem OrtMac 35; 
Raczcze mogą... vczynycz... wyelkyerz... besz 
wyedzenya... szwego pana, gdy ten wyelkyerz 
nye yesth przeczyw poszpolnemv dobremv py- 
szanemv (OrtBr Rp 74,4: przeczyw pospolne- 
mv pysszanemv prawu) OrtMac 100.

d. wolne dobrefdobra lenne, bonum liberum, res 
domini propria5: Wolne państwo uel wolne dobre 
łfoedus XV in. JA XXVII 267; Idem feodus 
państwo wolne, id est dominium. Et feodus 
eciam dicitur wolne dobre 1444 AKPr II s. XIV; 
Foedum est res in perpetuum alicui concessum, 
vlg. wolno dobre 1450 RpKapKr.

e. dobra chorągiew może 'symboliczna cho
rągiew, znamię lennych uprawnień, vexillum 
vel signum iuris seu beneficii Jiberalis5: Cho- 
rugwye dobre vexille feode OrtZab 530.

f. dobry poniedziałek fponiedziałek, trakto
wany zwyczajowo przez czeladź cechową mko 
dzień wolny od pracy, dies Lunae, quo opifices 
cuiusdam societatis negotiis vacare consueverunf: 
Bona secunda feria al. dobry *ponedialek 1499 
AcPosn II 384.

10. corruptum pro droby: Y dadzo kapłanom 
piecze y dobree (Biblia olomuniecka: y dadye 
popu piecze y droby, armum ac yentricu- 
lum) BZ  Deut 18, 4.

Dobrzczyk 'cierniste zarośla, virgultum, du
rne tum’ : Limites praedictorum (sc. agrorum)... 
declaramus:... per dumetum recte vgl. dobrzcik, 
qui dobrzczyk surgit a parte Ioannis usque ad 
yerticem eius 1431 KodTyn 258.

Dobrze f o r m y : comparat. lepiej FI i Pul 
36, 17, 1444 PF V 37, Sul 85. 107, XV med. 
R XXII 242, BZ  Gen 29, 19. Ex 14, 12, etc.; 
lepi Spow 5; lepie XV ex. MPKJ II 320.

Superlat. nalepiej ca 1428 PF I 479, Sul 66, 
W  med. R XXII 241, OrtMac 64, 1488 Fon- 
tesŚl II 16, Rozm 756.

Z naczenia:  1. 'we właściwy sposób, odpo
wiednio, porządnie, starannie, należycie, recte, 
diligenter, ut decef: Poycze iemu pene nowe, 
dobrze spewaycze iemu glossem (bene psallite 
ei in yociferatione) FI 32, 3, sim. Pul; Chwalcze 
gy we zwonkach dobrze wz<n>0czych (laudate 
eum in cymbalis bene sonantibus, Pul: dobrze 
brznyoczych), chwalcze gy we zwonkoch wesela

FI 150, 5; Vstavily y, yako nalepey mogły, 
obrzondzyly szwego wyernego y sakonnego pro- 
curatora... sprawcza..., vczynczą y gich wsyt- 
kych potrzeb... nossczo (constituit et prout 
melius potuit, ordinauit suum verum et legiti- 
mum procuratorem actorem, factorem et nego- 
ciorum suorum gestorem) ca 1428 PF I 479; 
Ryczerze... slvzycz mayą w harnaszv, yako 
nalepyey mogą (barones... servire in armis, 
sicut melius poterint, teneantur) Sul 66; Drugye 
gest skruschenye na grzechi a gich placanye. 
Ta to woda nalepyey a pewnyey omiwa szma- 
zanye serdeczne XV med. R XXII 241; Y nazwał 
bog suchoszcz szemyo, a zgromadzenye wod 
nazwał morze. Y wydzal bog, ysze gest dobrze 
(quod esset bonum) BZ  Gen 1, 10; Y uszrzal 
bog, ze to gest dobrze (quod esset bonum) 
BZ Gen 1,25; Bacz dobrze ten ortel, czo gy 
lagyesz Ort Kai 197; Dobrze swą czelacz vy- 
prawya (war. lub.: dobrze swą czelacz prawge, 
leg. prawuje) bene propositum (oportet ergo 
episcopum irreprehensibilem esse,... non cu- 
pidum, sed suae domui bene praepositum I Tim 
3, 4) 1471 MPKJ V 130; Gdy pan przydze, 
dobrze orze, gdy odydze, yako górze Satyra 
w. 15; Onego tho nye<mocne)go, yako na- 
slusznyey y nale<piej> szye gym zvydzy (prout 

1 melius et efficatius expedire putaverint), mayą 
przyyodzycz, yzby przyąl pokuthą 1484 Reg 719; 
Recipe szysky dąbove, roszetrzy dobrzye XV 
p. post. R LIII 62; Rath V<asza> M<iłość> 
oszdrow szły sza vespolek s pany V. M. mya- 
stha..., kthore V. M. raczy opatracz dobrze 
XV ex. SlArch I pffl. 23; Bryy yey były dobrze 
podnyeszyony nad oczyma, vyelmy czvdne, 
czarne Rozm 21; Varkocz yey *svyathy glovy 
yyszyal aze na pass, zawzdy dobrze spleczyony 
Rozm 22; Antypater ypadl yyelyka (leg. w wie
li ką) nyenayyscz lyvdv, bo wschysczy [bo 
wschysczy] yydzyely, kako byl potyarz yczynyl 
przeczyy braczyey, o to tesch oczyecz nye mogl 
nan patrzycz dobrze Rozm 105; Od yego 
yyelebnego przyrodzenya były rącze yego dobrze 
czyalem przykrety (pro przykryte, carne natura- 
liter erant bene tectae) Rozm 153; To czyalo, 
ktoresch z dzyeyycze Marye przyal..., yest 
było czyalo yyelyebne ze czvorga przyrodzenya 
dobrze yylozeno a tak yyelebna plczyą dobrze 
oprayyono Rozm 155; Nagotyyczyesch po- 
yrozow... doszycz, aby dobrze syyazan Rozm 
515; O przezgrzesch[y]ny czloyyecze, Iudaschy, 
dobrze baczy, yze thy yesz v czyemnosczy grze
chów polozon Rozm 550; A zmoyyyschy 
to myły Krystus długą chyylą mylczal stoyącz 
nad nymy, az ssą dobrze odpoczynąly y naspaly
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szye Rozm 611; Tez vam poyyedam, yze dobrze 
baczycz maczye, kyedy y ymyeczye, aby vam 
nye yczyekl Rozm 616; Ktorego kyedy vzrala 
ozyeyka yedna, lye yrotnyczka, obezryayszy 
y dobrze ku svyatlu y rzekła yemv: Znadzyesz 
thy sług (leg, z sług) onego czloyyeka Rozm 674; 
Pylat kazał posloyy yyethnyczkyenw, aby vy- 
yyodl mylego lesucrista na dyor z yyethnycze, 
wyodschy y potem, yakocz szye nalyepey 
yydzy Rozm 756; Pojmicie tego Jesusa..., 
pokaźnicież jego tako, ażciby wasze książęta 
uźreli, iżem dobrze pomścił ich krzywdy Rozm 
815; Widzcie tego, który wam żal uczynił, 
dobrzelim nad nim pomścił Rozm 836; ^  do
brze poćwirdzony fpewny, certus, comprobatus5: 
Nyektorzy moyyą,... yze (sc. Judasz) ysly- 
schavschy smarthyychystanye, ktorego szye nye 
n[y]adzyal, byezal y obyeszyl szye, które nye 
yest dobrze poczyyrdzono (quod non est 
authenticum) Rozm 762; ^  dobrze urodzony 
'znakomitego rodu, wysoko, zacnie, szlachetnie 
urodzony, generosus, nobilis5: Jako themy gwal- 
thowi rok mynal, o kthorj na mya dobrze 
yrodzony Pyothr sz Prasmowa, castellan liwsky, 
zaloyal 1482 ZapWarsz nr 1522; Jako mnye 
Paweł sz Ganszyna ranczyl zyemsky yrzand 
za robothlyyego Marczyna, kthory yyszethl do 
dobrze yrodzonego Stanisława, choranschego 
zacroczymskyego 1496 ZapWarsz nr 1768; 
Jakom ya szya yyethnala y rosdzyelyla..., tho 
yesth Anna s Barbarum y s Roschym przess 
yethnacze y dzyelcze, przess yyelmoschrie et 
dobrze yrodzone Andrzeeya s Radzeyeyicze, 
castellana sochaczewskyego, <z) Byernath<em> 
koszyrskyem, sadzyem sochaczewsky[eg]em y 
Chrrczonem kopythowskyem 1499 ZapWarsz 
nr 1831.

2. łatwo , swobodnie, libere ac facile5: Bog 
wschechmogaczy dal yey tako syyątloscz, yze... 
lozeph na nye nye mogl dobrze patrzycz any 
który mąsczyzna podnyescz syoych oczy Rozm 
57—8; S tego yest dobrze bacz<yć>, ysch to 
dostoyne czyalo naczystschey (pro naczystschem) 
przyrodzenym było oplczyono Rozm 155; Vyem, 
yschby szye mogło stacz dobrze, alye nye sznym 
(pro szmym) gnyeyacz oycza mego Rozm 500; 
Odpoyyedzyal myły Tesus: Nye może to dobrze 
bycz, abych ya mogl yedną kropyą vykvpycz 
czloyyeka Rozm 501; Y to ytenczass sfylekl 
s syebye (sc. suknię), a to przeto yczynyl, aby 
szye tym lyepyey y przestroney mogl obraczacz 
Rozm 533; Tey godzyny lyepey y mozem myecz, 
nyzly yney Rozm 553; Rzekły myedzy ssobą 
pyryey, nyzly y zyyązaly: luz y mamy po yyly 
(pro yoly), moglybychmy y dobrze ymorzycz,

ale tego nye smymy yczynycz Rozm 647; Bo 
ten, przez ktoregosch yest svyat stvorzon, do
brze mogl yczynycz, yzby tego zyemya pożarła, 
który y yderzyl Rozm 686; Na chvylą byl 
rozyyązan, aby tym lyepyey mogły ym obra
czacz, byyącz, gdzyeby chczyely Rozm 688; 
Lyepyey możemy baczycz, yze trudno z doly- 
czanya syyatych doctoroy ybaczycz pravdą po- 
rząndnosczy Rozm 709; Ale czemu pan nasz, 
miły Cristus, który mógł dobrze odpowiedzieć 
ono słowo, które był rzekł przedty<m> Ży
dom..., nic nie odpowiedział? Rozm 843.

3. fw  pełni, całkowicie, doskonale, jasno, ac- 
curate, certe, clare, exacte5: Dayam szyą vy- 
nyen... ze wszythkych grzechów..., kthoresz 
na myą pan bog lyepy szną, nyszly szya gych 
ya ymyem spowyadacz Spow 5; Powod zzalobą 
alybo rzecz pozwaneemy na pyszmye dacz 
alybo dobrzee maa yilozicz (actor... ąuaestio- 
nem seu causam citato debito modo exponere 
yel in scriptis tradere teneatur) kv gey othpo- 
wyedzenyy Sul 27; Zgoda myedzy brathy, 
myloszcz myedzy blysznymy..., yesz ssze dobrze 
sgadzaya Concordia fratrum, amor proximo- 
rum, yir et mulier bene sibi consencientes XV 
med. SKJ V 263; Czlowyek, kthory podług 
szmyszlnoszczy zywye, nye podług rozymy, 
nygdy nye może pogyącz dobrze w dychownych 
rzeczach animalis homo non percipit ea, que 
sunt spiritus dei XV ex. R XXV 147; Falsi 
prophete sunt heretici seu mali Christiani, non 
bene docti przezakowye, przekęszytitlowye, nye- 
dowczeny any dobrze pysma nye rozwmyeyą- 
czy ib. 149; Napyrye z Eyanyelye nazaranskye, 
ktorąsz syyaty Ieronym przemynyl y laczynskye 
pysmo, yemysch dobrze yyerzemy, yze nyye- 
dney falschyye rzeczy nye popysal Rozm 43; 
Czemysz taka dostoyna dzyeyycza..., ktorasch 
mąza nygdy yydzyecz nye chczyala, któraś 
y zakonye bozem dobrze nauczona była? Rozm 
58; Ona słowa pamyątam dobrze, synkv myły 
Rozm 166; Natanael byl dobrze yczon v za
konye Rozm 214; Odpoyyedzyal ym myły 
Iesus: Poyyedzyalczyem vam, yzem ya, a iuze- 
sczye slyschely dobrze Rozm 633; Vyedz peyno, 
yzecz nye yest tvoy syn, bośmy Yesusa dobrze 
snaly, alyeszmy tego nye mogły posnacz Rozm 
746; Pomnieli to albo pamiętali niewierni 
Żydowie barzo dobrze Rozm 778; ^  dobrze
widzieć, wiedzieć: Dzathky mile, ysze gako 
vy tho szamy dobrze vecze, ysczy fszythczy 
ludze na tern tho swecze,... chocz ony tego, 
abicz gim ludze czescz y chualo czyniły Gn 11 a; 
A pres to, mile dzathky, yszebiscze yy tho 
dobrze yedzely, kakocz nasz Xc miły gestcy
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on nam barszo milosciuy Gn 175 b, sini. ib, 
177 a. 178 b; Yaco ya to dobrze wem, yaco 
lan ne vkrath Sarcze kona 1405 KsMaz I 
nr 530; Iaco to dobrze wem, iaco w San- 
dzivoiewem trzimaniu to zito grad pobił 
1390—406 RocznHist XV 230; To dobrze wye 
ocyecz twoy (scit profecto pater tuus), yszem 
nalyazl myloscz przed twima oczima BZ  I Reg 
20, 3, sini. 1471 M PK JY  37; Jako ya tho dobrze 
wyem, esze Swyanch nye wzal rzeczy byalich 
za poi kopy 1456 TymProc 334; Mathko boża, 
czyebye proscha, yako wyesch lyepyey, kv zba- 
wyenyy obrzadzy my szeszczye (^zejście3) s the- 
go szwyata Naw 59; Ya dobrze wyem Naw 117; 
Byenya dobrze vye, komv mogę lysthy brał 
XV ex. SI Ar eh I pfil. 20; Czeszarz wschlyscha- 
wschy ych rzecz dal ym navyelyebnyeysche 
Rzymyany, czos szą tamo dobrze yyedzyely, 
by szyą przed tymy sządzyly Rozm 113; Vschy- 
sczy mylczely, alye zapraydą myły lesus yydzyal 
dobrze, yze na drodze myslyly myedzy sobą, 
gadały, kto s nych myal yyetschy <być> Rozm 
370; Mey sznamosczy nye yest tayemno, czysch 
yyem to dobrze Rozm 546; la szye themv 
dzywyą, yze moyysch nye rozbaczayącz, a *vyez 
dobrze, yze szye on nyyednych groź nye boy 
Rozm 587; Iudasch tez to myescze dobrze 
yyedzyal Rozm 591; A tez yyeczye dobrze, 
kakocz vam yczynyl y kosczyelye, gdzye- 
zezsczye yego yącz nye mogły Rozm 616; 
A vy<e)dzczye dobrze, yze ya, przed yamy 
pytayącz, nye mogą naydz nan nyyedney 
yyny Rozm 805; ^  dobrze baczyć: Piłat...
wyszedł do Żydów, bo baczył dobrze, iże im 
było barzo nielubo, iże s nim (sc. z Krystusem) 
tako długo mówił Rozm 786; ^  dobrze umieć: 
Mystrowye, kthorzy wyedza prawo y pozywaya 
cznosczy, yako ony nalepey ymyeya albo 
m ogą..., thaczy ludzye mogą sz wamy bycz, 
ysz sza rostropnyeyszy OrtMac 64; Telko 
thym, którzy lepyey ymyeya, dawam y porączam 
szye poprawyacz ib. 145; Yescze v yey mlo- 
dosczy wschystky ksyągy starego zakony były 
yey znayomy, bo wschystky rozymyala rozvmem 
dvchownym y tesz obyczayny (pro obyczaymy) 
dobrze ymyala, bo wschystko Syyąte pyszmo 
y phylozophyą mądrosczy nyebyeskye rychło na- 
yykla Rozm 17; A Marya ktala (Tkała3) pa- 
yloky, byszyorem oprayyala, bo v tym była 
dobrze ymyeyącza Rozm 98.

4. fsłusznie, trafnie, bene, recte, apte, vere, 
merito3: A togodla, iz <boga nie chcą uź)rech, 
k dobremu vstac so oblenaio, preto prez (śle
pego... dobre so znamonuio Kśw br 20; 
A utore, (wstań), moui bog milosciuy lezocim,

giz so ue ziem cohaio, a tacy dobre so pres 
on(o>go nemochnego paralitica... znamonuio 
Kśw br 31; Bo ne sobe, ale naam na yszitek 
na ze(mię przyszedł, jako Iza>yas profeta 
dobrze i podobne zmow(ił) XIV ex. Pocz 
232; Reczely: A to gest dobrze, tedi bodze 
pokoy słudze twemu (si dixerit: Bene, pax 
erit servo tuo) BZ  I Reg 20,7; Thakyego 
woythą albo szandv rzeczy może dobrze wy- 
sznanye prawdy bycz Ort Br VI 360; Tedy woyth 
ma pytacz tego przyszasznyką... mozely, a ma- 
by (pro -ly) sąd gaycz? Ort Kał 309; Pospol- 
ny poszel może dobrze rzecznykyem bycz Ort- 
Vrtel 118; Nygdy ynschego mażą nye poznam. 
Nyest {leg. nie jest) podobno ten slyvb przestą- 
pycz, bo o tern yest dobrze pysano Rozm 26; Tedy 
yyelykye czvdo stało szye s tych yayecz, bo 
z yednego wyskoczył lew, a z drygyego baran... 
To szye może dobrze przypodobacz kv nye- 
poryschenyy zyyota dzyeyyczego a ku czlo- 
yyeczthw syna yey, mylego Iesycrista, bo on byl 
baranek czychy a nyeyynny,... a yypysyye tako, 
yze byl lew moczny z[a] marthyych ystayączy 
Rozm 72; Natanael... znamyonal dobrze przy- 
sczye Krystvsove y rzeki: Z Nazareta może 
nyeczo dobrego bycz? Rozm 214; Myły Yesus 
rzecze k nyey: Dobrze rzekła, ny mam mąza, 
bo myalasz p[o]yącz mązow y tego, ktorego 
masz nynye, nye yest tvoy mąz, to praydą 
yesz rzekła Rozm 246; Lyczemyernyczy, dobrze 
prorokował o vasz Izayasch (hypocritae, bene 
prophetayit de vobis Isaias Mat 15, 7) rze- 
kącz: Ten lud vsty myą czczy, alye ych sercze 
daleko yest ode mnye Rozm 355; Vy zoyyeczye 
mnye mystrzem a panem, a dobrze moyyczye 
(et bene dicitis Jo 13, 13), bocz ya then Rozm 
538; Nye boysch szye, zaprayda, yvz czy dobrze 
mogą rzecz, lyepey było, by szye byl nye naro- 
dzyl Rozm 550; O dzyeyycze blogoslayyona, 
by była yyedzyala y yydzyala, yze czaloyanye 
yego było znamyą smyerczy syna tvego, dobrze 
by yyla {pro była) mogła rzecz: Nye czyn, 
nyemylosczyyy, nye czyn! Rozm 621; Ale 
moyylem dobrze a praydzyyye, czemy myą 
byyesch a yraczasch zle za dobre? Rozm 683, 
sim. 684; A takoż dobrze moyy eyanyelysta, 
yze przyyyedly y od Annasza do Cayphascha 
yyethnyczą {leg. w wietnicę), czysch v dom 
Cayphaschow, v ktorem tez była yetnycza 
Rozm 704; A dobrze movy syyąty Maczyey, 
krzyyy svyadkovye, yze syyadczyly przeczyy 
pravdzye Rozm 713; Ynako, a lyepey możemy 
rzecz, yze to yest czyąsczya v Yeremyaschu 
Rozm 765.

5. 'sprawiedliwie, cnotliwie, recte, bene, iuste,
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honeste' : Dobrzye sye otplatuyancz non red- I 
dentes malum pro mało, sed e contrario benedi- j 
centes ca 1450 PF IV 569; Czlowyek może ! 
szwe dzedzyczstwo y gymyenye dobrze dobythe 
przed prawem oddacz Ort Br VI 363; Odzyersy 
my... mogym grzechom odpusczenye yego 
szwyatha myloscza, dobrze zycz w szwyanthym 
zakonye Naw 56; Bo zali lakomoscz... myą- 
dzy myeskem a lakozyrstwem dobrze sądzy 
(nunąuam recto inter gulam et bursam avaritia 
iudicabit)? XV p. post. R 1 s. XL1; By then 
lytkup dobrze szadzon, od nasz dyabel *proz 
zapadzon XV p. post. R XXV 237; Chvala bogv 
na yyschokosczy, a na svyeczye myr lyvdzyem 
dobrze zyyyączym Rozm 68; Nye telko schescz 
dny dzyalal moy oczyecz, yako yy mnymaczye, 
alye zawzdy dzyala,... przetos wschytko dobrze 
yest, czo czynyą Rozm 258; Dobry czloyyek 
z dobrego skarby syego sercza moyy dobrze, 
a zly czloyyek ze złego sercza skarby zlye moyy 
Rozm 329; ^  dobrze czynić, uczynić 'bene

facere, honeste agere5: Słowa ust iego lichota 
y lescz. Ne chczal rozumecz, abi dobrze czinil 
(ut bene ageret) FI 35,3, sim. Pul; A gysz so 
dobrze czynyly, podo w szywot wekygy (et 
qui bona egerunt, ibunt in vitam aeternam), 
a którzy zle, w oghen wekygy FI Ath 39, sim. 
Pul; Odwroczy szye od złego, a czyn dobrze 
(diyerte a mało et fac bonum ,/7/: dobre) Pul 33, 
14; Skazyly szye so y nyelyudzczy sczynyly szie 
w lychotach, nye go, yen by yczynyl dobrze 
(non est, qui faciat bonum, FI: dobre) Pul 
52, 2; Pchnął go nogą rzekacz: Czloyyecze, 
wstany, kazecz, a potym yykny prawdzye, 
mądrosczy a yyerze,... a nye szadz tych, czo 
dobrze czynyą Rozm 133; Tesch nyemyely 
(pro myenyly), by to v dobrotlyyosczy yyelye 
lyyda dobrze albo zlye czynycz (agere quidem, 
quae iusta sunt, yel negligere in arbitrio homi- 
num plurimum esse dicebant) Rozm 180, sim. 
181; Tegodlya podobno yest w sobotą dobrze 
czyhycz (itaque licet sabbatis benefacere Mat 
12, 12) Rozm 326; Pokolyenye zmyowo, yako 
mozeczye dobrze czynycz, a yysczye zly (pro- 
genies yiperarum, quomodo potestis bona loqui, 
cum sitis mali Mat 12, 34)? Rozm 329; Kroloyye 
poganysczy panyyą sobye, czysch podane moczą 
yszmyerzayą, a ych mocz mayą daroyacz, dobro- 
dzyeyoyye sloya (leg. słową, benefici yocantur 
Luc 22, 25), czysch dobrze czynyączy Rozm 558; 
Vczynylesz dobrze, yezmyesch odpłatą, yczy- 
nylesz <nie dobrze, yezmyesch mąką yyelyką 
Rozm 761.

6. 'pożytecznie, korzystnie, bene, utiliter, com- 
mocle, opportune': A przes tocz by dobrze tho

było, isbichom my... nasze grzechy szebe (leg. 
z siebie) sdrucyly Gn 173 b; Lepey iest (Pul: 
lyepyeyest) malutko prawemu nad grzesznich 
bogaczstw wela (melius est modicum iusto 
super diyitias peccatorum multas), bo ramona 
grzesznich ztarta bodo, ale prawe poczwerdza 
gospodzin FI 36, 17; Dobrze iest spowadacz 
se w gospodne (bonum est confiteri domino) 
FI 91, 1, sim. Pul; Dobrze gest pfacz v pana, 
nysz pfacz we czloweka. Dobrze gest dbacz 
albo nadzeyo myecz w gospodzyny, nysz dbacz 
we ksoszota (bonum est confidere in domino, 
quam confidere in homine. Bonum est sperare 
in domino, quam sperare in principibus) 
FI 117, 8—9, sim. Pul; Dobrze mne, yss ges 
ysmerzyl mo, abych nawyk<ł> prowoty (pro 
prawoty) twoye. Dobrze mne zakon vst tv/ogych 
nad tyszoczy złota y srzebra (bonum mihi, 
quia humiliasti me, ut discam iustificationes 
tuas. Bonum mihi lex oris tui super millia auri 
et argenti) FI 118, 71—2, sim. Pul, M W  28b; 
Milossyerdze gest myloscz serdeczna a czista, 
yąsch czlowyek caszdemu chcze dobrze, yaco 
schobye y ycziny, gdicole a gdzyecoli może 
XV med. R XXII 240; Ale gdy oboge nye może 
bicz, lepey syą modlicz, nysze cziscz albo syą 
yczicz ib. 242; Lepyeyczy gest, yzecz yo (sc. 
Rachel) tobye dam, nyszly gynemu mozowy 
(melius est, ut tibi eam dem quam alteri viro) 
BZ Gen 29, 19; Gydz od nas, acz sluszymi 
Egipskym, bo wyoczey gest lepyey sluszycz gym, 
nysz zemrzecz na puszczy (multo enim melius 
erat seryire eis, quam mori in solitudine) BZ 
Ex 14, 12; Zały nye lepyey, ysze ia ucyeko 
(nonne melius est, ut fugiam), a zachowam 
sziwot swoy? BZ 1 Reg 27, 1; Ale lepyey my 
gest, abich syo dostał w roce bosze, bo so 
wyel<k)ye mylosyerdza gego (sed melius mihi 
est, ut incidam in manus domini, quia multae 
sunt miserationes eius), nyszly w roce lyvdzske 
BZ I Par 21, 13; S temy to stawky może uczi- 
nicz..., gyako bi sse gemv nalepey zdało 1488 
FontesŚl II 16; Ale mnye przystacz ku bogu 
dobrze yest (mihi autem adhaerere deo bonum 
est, FI: dobre iest), położycz w gospodnye bodze 
nadzeyę *moye Pul 72,27; Lepyey czyrpyecz 
glod wyelky, nyzly oczczyzną przedacz (melius 
est gravem pati famem, quam patrimonii 
venditionem) XV p. post. R 1 s. XLV; Lyepyey 
yest gy, czusz Ihezusza, ku szmyerczy potapycz, 
nyzely gnyew czeszarsky otrzymacz XV p. post. 
RozmPam 474; Kyedysch lozeph czyst yest 
od czyebye, poznay, kto yest, yen czye zdradzyl, 
bocz yest lyepyey, by czye twe poznanye 
wzyayylo, nyzly gnyew boży *dayecz znamye
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na twe lycze Rozm 60; Tym asz szye nalyepyey 
yydzyalo (his opportunum visum est) y rzekły: 
Kyedyschczy tako nyemoczny, szrzuczmy sloty 
orzeł, yenze był kroi postayyl nad yyączschemy 
drz[ya]vyamy kosczyola yerusolymskyego prze
czy w zakony oyczow starych Rozm 107—8; 
Lyekarzom yydzyalo szye dobrze, yschby czyalo 
yego olyeyem drzewnym lyeczyly Rozm 108; 
Lyepyey czy a podobney (expedit enim tibi Mat 
5, 30), aby yeden s tvoych czlonkow zgynąl, 
nyz by wschytko czyalo v ogyen było yrzvczono 
Rozm 268; Lyepey by mv było, by szye byl 
nye narodzyl (bonum erat ei, si natus non fuis- 
set Mat 26, 24) Rozm 546, sim. 550; Dobrze 
yemv by było, by szye byl nye narodzyl, podług 
pospolney przemoyy, lyepyey by nye bycz, 
nyzlyby slye bycz (melius esset ei non esse, 
quam małe esse) Rozm 547; Rada szyodmego 
radcze, który barzo pokrzycze przyvodzyl, 
ysby lepey, aby Krystus ymączon Rozm 586; 
^  dobrze czynić komuś 'wyświadczać komuś 
dobrodziejstwo, alicui bene facere' : Bo dusza 
iego w sziwoce iego blogoslawona bodze, spo- 
wadacz czi se bodze, gdi dobrze vczinisz iemu 
(confitebitur tibi, cum benefeceris ei) FI 48, 19, 
sim. Pul; Wolacz bodo ku bogu nawiszszemu, 
bogu, iensze dobrze yczinil mne (qui benefecit 
mihi) FI 56, 3, sim. Pul; Gymyenye w rąncze 
prziyaczelom telko thim, gysch thim tho 
dzyatkam lepyey bi vczinyli, w opyekąn ma 
bicz polyeczono (qui illis pueris melius fecerint, 
in regimine committantur) Sul 107; Wrocz syo 
do zemye swey na myeszczcze porodzenya swego, 
a tucz tobye dobrze vczynyo (et benefaciam 
tibi) BZ  Gen 32,9; Eya, eya, dusza mogyą..., 
vczyn dobrze szamą szobye SkargaPłoc w. 20, 
sim. SkargaWroc w. 27; By szwą mathką, 
occzyą czczyly, zawszdy gym dobrze czynyly 
XV ex. R XIX 89; Mylvyczye nyeprzyaczyelye 
vasche a czynczye ym dobrze, którzy vasz nye- 
nazryą (benefacite his, qui oderunt vos Mat 
5, 44) Rozm 270; r*Vbogye zavzdy sobą (leg. 
z sobą) maczye, a kyedy chczeczye, mozeczye 
ym dobrze czynycz (potestis illis benefacere 
Marc 14,7) Rozm 444; Thym, którzy nam zlye 
czynya, my samy mamy dobrze czynycz Rozm 
645.

7. 'szczęśliwie, przyjemnie, feliciter, prospe- 
re, iucunde9: leszcze rozplodzo se w Starości 
oplwitey a dobrze cirzpoczy bodo, bicho ziawili 
(adhuc multiplicabuntur in senecta uberi et 
bene patientes erunt, ut annuntient), bo prawi 
gospodzin, bog nasz FI 91, 14, sim. Pul; O go
spód ne, zbawona me wczyn, o pane, dobrze 
przysaey (pro przyspey, Puk. dobrze przespyey,

o domine, salvum me fac, o domine, bene 
prosperare), blogoslawony, gensze przyszedł ges 
w *ymo boszye FI 117, 24; Owa kako dobrze 
y kako weszelo przebywacz braczo w gedno 
(ecce quam bonum et quam iucundum habitare 
fratres in unum) FI 132, 1, sim. Puk, Lepyey 
szą czy v czebye maya, czo s czebye klamaya 
1444 PF V 37; W dzyen swyantego Woczyecha... 
ma viwyescz i yawnye vkazacz dwoye pczoli 
dobrze godzancze w swoyem royu czale (et 
pałam demonstrare binas apes vivas et bene 
yalentes in suo examine) Sul 96; Blaszey przy
witał ge a rzkocz gym: Dobrzescye prziszly, 
synowye miły, yvsz wydzo, ysz mye bog nye 
zapomnyaal Błaż 319; Y opyocz powyedzal 
pan bog: Nye gest dobrze bicz czlowyeku 
same<m>v (non est^bonum esse hominem 
solum), uczynmi gemu wspomoszenye podobne 
k nyemu BZ  Gen 2, 18; Mam myasto nye- 
yyelykye alye czssne,... w nyem obyydzyeva 
szye oba dobrze, a tobye dam v nyem [dam] 
dzyerzecz państwo wschytko sa mną Rozm 228; 
Gospodnye, dobrze nam thv bycz (domine, 
bonum est nos hic esse Mat 17, 4), chczeschly, 
yczynym thv trzy przybytky Rozm 366; Dzye- 
yycza Marya, matka boża, przyyytala y my- 
losczyyye y począl<a> pytacz, yakoly szye rzecz 
myala o yey synye myłem. Iudasch ye Ojej5) 
odpoyyedzyal: Dobrze, gospodze myła Rozm 
517; ^  mieć dobrze na czymś 'zadowolić się
czymś, satis habere, conientum esse9: A przeto, 
iże mówicie, by przeciw wam czynił niektóre 
nieposłuszeństwo, widzicieli, iżciem ji kazał 
umorzyć i ubiczować, miejcież na tern dobrze, 
nie ubijajcie go Rozm 836; ^  mieć się dobrze 
'być zdrowym, bene valere9: I rzece lacob: 
Sdrowly gest? Tedi ony rzekły: Dobrze syo 
gyma (sanusne est? inquit. Valet, inquiunt) 
BZ  Gen 29, 6; Spital gych krolyk, w <k>tora 
bi szyą godzyną lyepyee myal (interrogabat 
ergo horam ab eis, in qua melius habuerit Jo 
4, 52) et dixerunt poszlowye: Szyodmee godzy- 
ni opyszczyla go szymnycza XV ex. MPKJ II 
320; ^  w pozdrowieniu: miej się dobrze 'witaj, 
salve5: Sodza tego myasta przikazaal gy w cyem- 
nyczo przes nocz wsa<dz)ycz, a drugego dnya... 
gemusz slotkimy słowy rzekł: Myey sye dobrze, 
Blaszeyy (gaude, Błasi), prziyacyelyy naszych 
bogow. Swyoty Blaszey gemu odp<o)wye- 
dz<iał>...: Myey sye dobrze, dob<r>y sodz<ia> 
(gaude et optime praeses), alle nye molw, by 
waszy bałwan <o)wye bogowye były Blaż 320; 
~  w pożegnaniu: idźcie dobrze (z bogiem) 
'idźcie szczęśliwie, z bogiem, yalete : Thobyas 
rzecze: Gydzta dobrze (1471 MPKJ V 55:
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giczcie dobrze z bogyem, war. lub.: gydztasch 
s bogyem), a pan bodz was wódz, a angyol 
gego bodz s wama (bene ambuletis et sit deus 
in itinere vestro et angelus eius comitetur vo- 
biscum) BZ  Tob 5,21.

8. 'prawie, około, fere' : Y szły soo synowye 
izrahelsczy s Ramessy do Sochod, szeszczsed 
tyszyoczow dobrze moszow pyeszich, kromye 
nyewyast a dzyeczy (profectiąue sunt filii Israel 
de Ramesse in Socoth, sexcenta fere millia 
peditum yirorum absąue parvulis) BZ  Ex 12, 37.

9 .  'bardzo, dużo, valde, multum, sane, maxime : 
Dobrze lvbo gest panv nad boyocym<i> se 
gego (beneplacitum est domino super timentes 
eum) y w nych, gysz pfayo na myloserdze gego 
FI 146, 12, sim. Pul, M W  130b; Dobrze lepey 
iest syo nam wrocici do Egypta (nonne melius 
est reverti in Aegyptum)? BZ Num 14, 3; 
A moy mnye mąsz mogl murowacz... ten dom, 
bo on moyey oczczyszny y gydaczego gymyenya 
dobrze tako ode mnye prziyąl {OrtMac 24: 
gydączego gymyenya dobrze thego ode mnye 
wszyal wyelye) y obyeczal mnye gy za tho 
szmurowacz, gdi on me gymyenye przedal Ort- 
Vrtel 118; Schamostrel dob<r)ze sthary 1471 
GórsPiech 220; Macze tam pyacz obras- 
kow..., które... stoya ly<e>pyey wyerdunka XV 
p. post. R XXIV 45; Pyęcz ran czerwonich 
kwitnęli, lepyej nyss ąwiatki różane yonyali ca 
1500 SIO cc X I I163; Nye było sloyo yego prze- 
myenyayącze, nye okropne any takyesz przykre. 
Dobrze rozvmne (pro rozumny?) yazyk myal 
a barzo przestrony (lingua fuit... bene per- 
suadibilis, multum expedita) Rozm 151; O- 
wa dzyeczye moye mylę, ktoregozem yybral, 
v ktoremze dobrze vlyvbylo dvschy moyey 
(in quo bene complacuit animae meae Mat 12, 
18) Rozm 328; Tocz yest syn moy namyleyschy, 
y ktoremze szye mnye dobrze vlyvbylo (in 
quo mihi bene complacui Mat 17,5) Rozm 
367, sim. 191.

10. (ale) lepiej (niżli) 'raczej, potius, prius, 
plus': Wschitky sandi stare, o kthorekole rzeczi 
bili, nye mayąn bicz daley powtarzani, ale 
lepyey przerzeczone sandi i wschithky rzeczi 
s pamyanczy mayąn bicz sgladzoni (sed potius 
praemissa iudicia et causas quascumque a me- 
moria remoyemus) Sul 85; Zlą zoną lepyey 
smyechem nyzly kigem karzy (malam uxorem 
potius riso, quam baculo castigabis) XV p. post. 
R 1 s. XLIII; Czugyesz szye, yzesz szye vpyl, 
waruy szye byesszyadi. Ale szhukay usznącz 
lepyey, nyzly thowarzysthwa (sentis yinum, 
quaere somnum, antequam colloquium) ib. 
s. XLV; Słodka matko moya, nye pusczay

takyego smatkv any bolyesczy na sercze svoye, 
alye lyepey slutvy szye nad rodzayem czlo- 
yyeczym (sed humano generi plus debes misereri) 
Rozm 168; Drugą ky poganstw {leg. po
gaństwu) nye chodczye a v myasto samary- 
tanyskye nye postoyczye, alye lyepyey ydzczye 
ky owczam (sed potius ite ad oves Mat 10, 6), 
które zgynąly z domy israelskyego Rozm 308; 
Odpovyedzyaly mądre rzekącz: Nye, snadz 
nye bądzye doszycz vam y nam, al° lyepey 
ydzczye k tym, którzy przedayą (ite potius 
ad yendentes Mat 25,9), kypczyesch sobye 
Rozm 488.

11. tako dobrze... jako 'zarówno. ..jak, tam... 
quam': Fszythczy ludze na tern tho swecze, 
tako dobrze svethsczy gako duchofniy, chocz 
ony tego Gn 11 a; Swothy kresth... gest kals- 
demy clouekoui dan, tako dobrze gluchemy 
gako y nememu Gn 171 b; Jaco tho swatcimi, 
jaco kegdi yal Micolay po wszdawni list do 
starossti, thegdi mai pisacz na ten list wsdaw- 
ni tako dobrze Yska jaco Micolaya 1410 
HubeZb 53.

Dobrzemówić 1. fwielbić, laudare, celebr ar e ': 
W czerekwach dobrzemowcze {Pul: blogosla- 
wczye) bogu (in ecclesiis benedicite deo) FI 
67, 28.

2. 'dobrze życzyć, alicui benedicere, bene 
velle': Dobrzemowcze thym a modlcz<e> sze 
za thy, czo wasz przesladyya, dobrzemowcze 
(benedicite persequentibus yos, benedicite et 
nolite maledicere Rom 12, 14) XV med. SKJ 
I 58; Złego za zloscz, any zlorzeczenya... za 
zlorzeczenye, ale zassę dobrzemowącz (non red- 
dentes malum pro mało nec maledictum pro 
maledicto, sed e contrario benedicentes I Pet 
3, 9) ib. 98; A iestlyby byl vbogy, nye ostaway 
przes nocz v szebye zakłady, ale wroczisz gemv 
przed slynecznim zachodem, aby spal w swem 
rysze a dobrzemoyil tobye (ut dormiens in 
yestimento suo benedicat tibi) y bodze to tobye 
za sprawyedliwoscz przed panem bogem twim 
BZ Deut 24, 13.

Dobycie fo rm y : n. sg. dobycie 1430 StPPP II 
nr 2317; ^  g. sg. dobycia 1400 HubeZb 79, 
1400 SKJ  III 189, 1445 AGZ XIV 178, 1471 
MPKJ V 137; ~  ac. sg. dobycie 1398 TPaw 
IV nr 441, 1406 Piek VI 308, 1416 AKH  III 
262, 1419 KodWP V 285, 1437 StPPP II nr 2700; 
~  /. sg. (po) dobyciu 1400 SKJ III 190.

Z naczenia:  1. 'nabycie, uzyskanie, acąuisi- 
tio’ : Pani Klichna po dobiczu lysta była 
w dzerszenyy dzedzini v Wanczkowicz, alysz 
sye latoss Budek w to dzedzino moczą ssilo 
wwansal 1400 SKJ  III 190; ~  Dobycza ac-
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ąuisicionis (vos autem genus electum,.,. gens 
sancta, populus acąuisitionis, ut virtutes an- 
nuntietis eius, qui de tenebris vos vocavit in 
admirabile lumen suum I Pet 2, 9) 1471
MPKJ V 137.

2. *wygranie sprawy, przysądzenie roszczenia,
acąuisitio (di ci tur de causa iudicio victa f: Do-
minus starosta et dominus judex non dederunt 
respondere in isto iudicio et tunc dominus 
Brzezinensis recepit per corulum o *tobicze 
y o straczene 1398 TPaw IV nr 441; Staszek 
ne wydzelil trzeczey czosczi Crankowa Jacubowi 
podług yego dobicza 1400 HubeZb 79; Jako 
prawe do dobicza pana Janowa Pabian kupił 
llll-or woli 1400 S7Ć/III 189; Ego recipio pro 
lucro et pro amissione vlg. o dobicze y o sgube- 
nye 1406 Piek VI 308; Procurator Msczislai 
dixit, quod feria tercia ego steti terminum et tu 
te nunquam demonstrasti, nec dixisti: ego pareo 
termino. Pars uero aduersa dixit, quod ego 
steti termino feria tercia et dixi subiudici: ego 
pareo termino et volo ad subiudicem vlg. o 
straczene y o dobicze... et ego cum isto lucrare 
volo, quia ego steti termino, usque ad domini 
surrexerunt 1416 AKH  III 262; (Ponieważ 
strona przeciwna nie stawiła się na żaden ter
min, sąd gajony przysądza Jaśkowi Szołdrze) 
terminorum vlg. stanye y dobicze et super hoc 
przisad vszal[m]iszmy 1419 KodWP V 285; 
Magnificus... palatinus Poznaniensis, awus et 
awnculi germani ejusdem Nicolai... ipsum te- 
nentur statuere in jurę ad terminum pro ex- 
brigacione al. o dobycze annorum eidem Nicolao 
1437 StPPP II nr 2700; Item racione huiusmodi 
lucri al. dobycza super ipso Schachnone sen- 
tenciavimus tres marcas iudicio fore persol- 
vendas 1445 AGZ XIV 178.

3. fmienie przysądzone w postępowaniu sądo
wym, res per legis actionem acąuisita : Elizabeth 
in acquisita sua al. swe dobycze, prout in con- 
uentu Swerziniecensi acquisiuit ibidem in Po- 
bedniky, iuxta litteram judicialem colloquia- 
lem et iuxta priuilegium super sculteciam in 
Pobedniky habitum et tenorem eius, intromitti 
se debebit juridice 1430 StPPP II nr 2317.

Dobyć fo r m y : praes. ind. 3. sg. dobędzie 
Ort Br VI 390, Ort Mac 115, Dział 49; 3. pi. 
dobędą FI i Pul 68,41, 1471 MPKJ V 116; 
^  imper. 2. sg. dobądź BZ Ex 18,21; 2. pi. 
dobądźcie BZ I Reg 16,17; ^  inf. dobyć 
BZ Judith 10, 13, Ort Br VI 372, Ort Mac 
75. 76. 91. 98. 111, OrtRp 77. 101, Rozm 218. 
516. 640; ^  praet. I. sg. m. dobył jeśm FI 
i Pul 118, 111; -śm dobył 1393 Leksz I nr 1489, 
1399 Leksz II nr 2392; -(e)m dobył 1389

! HubeZb 7, 1391 Leksz I nr 996. 1064, 1393 
i Leksz I nr 1502, 1398 Leksz II nr 658, 1474 

ZapWarsz nr 1385; -m dobyłem 1472 Zap- 
Warsz nr 3068; /. -m dobyła 1393 Leksz I 
nr 1454, 1400 Leksz II nr 2656, 1404 Piek VI 
220; 3. sg. m. dobył 1387 HubeZb 3, 1389 
HubeZb 7, 1391 Leksz I nr 1063, 1394 Leksz II 
nr 1622, 1396 Leksz II nr 474, 1397 Leksz II 
nr 622, 1399 Leksz I nr 3039, 1399 Leksz II 
nr 1190, 1399 TPaw IV nr 2156, etc. etc.;
f. dobyła FI i Pul 77, 59, 1400 Leksz II nr 955, 
1405 KsMaz I nr 492, 1405 SKJ III 196, XV 
med. SKJ V 263; 1. pi. m. dobyliśmy BZ Deut 
2, 34; -smy dobyli Rozm 657; 3. pl. m. dobyli są 
BZ II Par 28, 18; dobyli 1400 SKJ III 189; ~  
pląperf. 3. sg. m. był dobył BZ Gen 31, 18; ^  
condit. 1. sg. m. bych dobył BZ Tob 5, 2; 2. sg. m. 
-by dobył BZ Deut 20,19; 3. sg. m. dobyłby Dział 
18; (-)by dobył 1389 HubeZb 7, 1471 MPKJ V 47; 

/.-bydobyła OrtMac 115; 1. pl. m. bychom do
byli XV med. R XXII 236; ^  part. praet. act. 
dobyw 1410 HubeZb 51, 1428 ZapWarsz nr 2858, 
Suł 68; dobywszy 1400 Leksz II nr 2703, BZ 
Num 21, 32. Jos 8, 22, OrtMac 115, Dział 48; 
^  part. praet. pass. n. sg. m. dobyty 1403 Piek 
VI 184; neutr. dobyto 1393 Leksz I nr 1554, 1405 
SKJ III 196, 1418 TPaw VII nr 293, OrtMac 
117; ac. sg. neutr. dobyte OrtBr VI 363, Ort
Mac 76; /. sg. m. dobytym 1421 TPaw VII 
nr 2412, 1471 ZapWarsz nr 3036; dobytem 
1494 ZapWarsz nr 1755; /. sg. neutr. (w) do
bytem XV p. post. JA XII 144; ac. pł. dobyte 
XV p. pr. R XVI 329; inf. pass. sg. m. być 
dobyt Rozm 639; ^  praes. pass. 3. sg. neutr. 
dobyto jest BZ IV Reg 18,10; jest dobyto 
BZ Jos 8,21; ^  fut. pass. 3. sg. neutr. będzie 
dobyto BZ III Reg 16, 18.

Z n a c ze n ia : 1. 'nabyć, zyskać, posiąść, pos- 
sidere, acąuirere, nancisci, sibi conflare5: Pysza- 
lyszmy wam, ysz czlowek może dacz szwe gy- 
myenye dobythe, gydacze y nyegydacze, gdzye... 
chcze OrtMac 76, sim. OrtBr VI 363; Czlowyek 
może szwe dzyedzyczthwo y gymyenye wszelkye 
dobrze dobythe przed prawem gyednym per- 
sonam... dacz..., albo gdzye chcze w thesta- 
menczye ib.; Dobycz *possideri OrtRp 77; 
V yemyenyy sle dobytem in rebus pessimis 
XV p. post. JA XII 144; ^  czegoś, coś: Bo
bog zbawoni vczini Syon y vsedlona bodo 
masta Iude, i bidlicz bodo tamo, y dzedzicz- 
stwem dobodo iego (et hereditate acquirent 
eam, Pul: w dzedzycztwo dobędo yo) FI 68, 41;

| Y wwodl ie na goro swotosci swoiey, goro, 
i ieysze dobiła prawicza iego (quem acquisivit 
| dextera eius) FI 77, 59, sim. Puł; Dzedzyczstwem
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twogym dobył gesm swadeczstw twoych na 
weky (hereditate acquisivi testimonia tua in 
aeternum) FI 118,111, sim. Pul; Infregisse 
cauet (sc. Vincencius, heres Szamotuliensis) 
patrios sibi nactos, dobite, amores XV p. pr. 
R XVI 329; Boymisch syą, bichom pichą 
krolewstwa nyebyeskyego ny<e> straczily, 
a pyekyelnego dobili XV med. R XXII 236; 
Iacob... zayol stada y czsokoli bil dobił w Me- 
zopotanyey (quidquid in Mesopotamia ac- 
quisierat) BZ  Gen 31,18; To wszitko, czsosz 
my przikazal, oczcze, tocz yczinyo, ale kako- 
bich tich pyenyodzi dobił, nye wyem (quo 
modo autem pecuniam hanc requiram, ignoro) 
BZ  Tob 5,2; Przyszedł yeden człek szwa 
(leg. z swą) zona *pryed gayny sząd y wszdal 
yey polowyczą szwego gymyenya stoyaczego, 
czo go szam dobył y szarobyl Ort Mac 118; 
Miedzy przyjacielmi tele pieniędzy mogła do
być, iżby je Judaszowi dała Rozm 516; Począly 
gadacz y movycz: O, na nasz, na nyedostoyne, 
yzezmy tako sromothnye od nyego yczyekly 
y dobyły sobye sromotney slavy Rozm 657; 
~  dobyć płód fpocząć, concipere3: Płód z gy- 
nym dobyła prołem cum alio progenitam XV 
med. SKJ V 263.

2. 'uzyskać, nabyć mocą wyroku sądowego, 
ex iudicum sententia obtinere, sibi v ind i car e’ : 
*Swedczimi, iaco ten list dobithi wyszedl[d] 
taco: Potr any dzewka ne poziway *nymo trzi 
lata 1403 Piek VI 184; Gdysz tha nyewyastha 
nye może myecz żadnego szwyadeczthwa, czo 
yey dano za wyano, thedy dzyeczy... blysszy 
szą... przyszyadz,... a ny<e> chcza-ly ony przy- 
szyadz, <tedy ona szama swą raka przyszacz 
może), ysz gey thako wyele wyanowano, yako 
ona myeny, a yako (pro tako) wyącz dobywszy 
może uczynycz y nyechacz szwem wyanem, 
czo chcze ? Ort Mac 115; ^  czegoś: Andreas... 
yiam antiquam... aquisiuit vlg. starey drogy 
dobył 1399 TPaw IV nr 2156; Czso Vrsula 
dobiła po swem maszu głowy, tego Dobeslawa 
ne trzimala 1405 KsMaz I nr 492; Iaco praue 
the dzelnicze, czossz gey dobitho, ta rola k 
[t]tey *dzelnicza, czszosz gey dobiła, przislucha 
1405 5X7111 196; Tapany... mozely przyszyaga 
thych pyenyadzy dobycz albo doszyadz podług 
prawa? OrtMac 75; Jakosz tha pany ma tego 
dokazacz, aby szwego wyana dobyła y o- 
dzyerzala.. a dobądzyely ona szwego wyana, 
mozely sz thym wszythkym uczynycz y nyechacz, 
czo chcze? ib. 115; ^  czegoś na kim ś: Iacosm 
przi tern bil, ys Potrek dobił na Stasku czthir 
*krziwen za *chosba 1387 HubeZb 3; Czso 
Kelcz dobił na Micolayw poszasnich (leg.

posażnych) penandzi, tich gest sto grziwen 
1389 HubeZb 7; Czsom na Elscze dobił, tego 
gest czterdzesczy grzywen ib. ; Iaco Maczey 
vmovil s Boguszem, czso bi dobił na ran- 
coymach, tho mu mai dacz ib. ; Czom dobił 
pyanczi ran na Pasku, te mi on dal 1391 Leksz 1 
nr 996; Jaco to swadczimi, czo dobił Pauel 
na Marczine skotha, ten stal pro 10 marcis 
ib. nr 1063; Jakom dobiła na Maczku... pencz- 
szet grziuen na Kurowe y tamo mne uonszano 
podług prawa 1393 Leksz I nr 1454; Czosm 
dobił na Stasku dzeszoci grziwem (pro grziwen), 
o to mam skodi dwadzescze grziwen ib. nr 1489; 
Jako Potrek winowad memu oczu (leg. oćcu) 
16 grziuen y tegom dobił na Przibislaue ib. 
nr 1502; Czo Jan dobił na Czewlegw septem 
marcas, o co (pro to) ne wszol nigedne sc[z]ody 
1394 Leksz II nr 1622; Taco mi pomozi bog, 
szem dobił na Petrku, o to scodi man (pro 
mam), iaco dwadzesscza grziwen 1398 Leksz II 
nr 658; Czosm dobił *ronkomstwa na Baworze 
a na Sopku, tego man (pro mam) szckodo 
*dzeczen grzywen 1399 Leksz II nr 2392; Kedi 
Swanthoslaua dobiła na Vincenczu, tedi tamo 
ne bilo komnati ani pczol 1400 Leksz II nr 955; 
*Sczom dobiła na Koblu swich owecz, tich 
mam sckodo, jaco *sczyrze y dwadze[cz]scze 
tich grzywen ib. nr 2656; Iaco tho szitho, czo go 
dobił Maczey na Paule, to stało sza dzewocz 
grziwen ib. nr 2715; Ten dług..., yegosz długu 
na Staschkv... Jaschkowye z Winar dobili, ten 
yest zaplaczila Netha 1400 SKJ III 189; Iaco 
czsom na *Marczina cobili se szrzebanti (leg. 
źrzebięty) dobiła, ti bili taco, iaco dzeszancz 
grziwen 1404 Piek VI 220; Gdzeszem obranczil 
za Maczka sto grziwen..., tedi gest on w tern 
vmarl. A o to na mne sta grziwen dobito... 
Gotow geszm postauicz tego slachcicza, czso 
na mne dobił 1418 TPaw VII nr 293; Yako na 
kym dobycz dzedzyczthwa OrtMac 91; ~  do
być prawem, ortylem (czegoś na kimś, nad kimś): 
Cezo Potrek vczinil na me *schodo dzesancz 
grziven,tichem na nim prawen (pro prawem) do
bił 1391 Leksz I nr 1064; Jako Kathaszina pła
ciła ginę długi, czo na ge prawem dobito 1393 
Leksz I nr 1554; Mączko Ptaszkowski... propo- 
suit super commendorem, quia... transivit na 
Kothow, VI kopczew sipal, ne dobiwsi ned (pro 
nad) nim prawo (pro prawem?) 1400 Leksz II 
nr 2703; Sczepan szedł gwałtem na Jaroslaowo 
dzedzino... y pomerzal go, ne dobiw na nem 
prauem 1410 HubeZb 51; A ma ge tako długo 
dzerszecz w zacladze, asz ortelem dobadze, 
ysz może przedacz w szwem dludze podług 
prawa Ort Br VI 390; Gdyby czlowyek zapo-
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wyedzal czlowyekv gymyenye, czo by doma nye 
byl, a kako długo doma szą prawowal, azby go 
prawem dobył, a gdyby ten człowyek byl goscz, 
czo to gymyenye dobył, albo... myesczanyn..., 
gdyby on... do domv przyszedł, yszby nye 
wyedzal, gdzeby go nalaszl, czo gego gymyenye 
dobył y wszal, gdy on doma nye był,... prószymy 
vasz, navczczye nasz Ort Kał 180, sim. Ort Mac 
121; U wyazane {leg. w wiązane) czaszy nye 
maya szye prawowacz, ale rolye mogą opo- 
wyadacz, chcze-ly ktho kupycz y wszdacz, może 
w gaynym szadzye, czo yey pyrwey prawem 
dobytho OrtMac 117; Pravem dobycz de iure 
lucrari OrtRp 101; ^  coś: Gdyby ten człowyek 
byl goscz, czo to gymyenye {OrtMac 121: tego 
gymyenya) dobył..., navczczye nasz OrtKal 
180; Yako albo kyedy ten, czo zapowyedzyal, 
thy pyenyadze ma... dobycz, albo yako szye 
tha rzecz ma dokonacz podług prawa? Ort
Mac 76; ^  dobyć kogoś (przed prawem,
w sądzie) *pokonać, uzyskać na kogoś wyrok 
skazujący, ałiąuem legis actione vincere5: Lau- 
rencius ne przeprosił Andream... po tern, iaco 
go w sodze dobił 1399 Leksz I nr 3039; lako 
praue Wlost pirzwey zazwal Zawiza, nisz pani 
dobiła kmecza 1405 SKJ III 196; Gdyby komu 
wydano... yego dlusznyka..., a uszry gy gynny, 
komu tesz dluzen..., mozely gy tesz gabacz 
o szwoy dług y dobycz przed prawem? Ort
Mac 111; ^  dubium: Gdyby w naszem
myesczye człowyek... szwan kv pravu, a nye 
przydzye, a o tho... zkazan, a then człowyek 
przyszedłby do gynnego myasta, czo thosz 
w nym było nyemyeczkye prawo,,., yako go 
maya kv prawv dobycz albo yako może szye 
thamo themu szprawycz, albo szbycz podług 
prawa? OrtMac 98, sim. Ort Br VI 372.

3. fopanować, zająć, zdobyć siłą, vi capere, 
expugnare, potiri : Regnum terrestre dyabolus 
sibi vsurpauerat..., ideo Xpt venit in hunc 
mundum, ut dyabolum de suo regno eiceret 
et suum regnum recuperaret dobył XV med. 
SKJ V 265; A vszrzaw lozve..., ze gest myasto 
dobito (quod capta esset civitas),... nawrocziwsy 
syo byl {leg. bił) może z myasta Hay BZ Jos 
8,21; A wydzoc Zamri, ysze myasto bodze 
dobito (quod expugnanda esset civitas), szedw 
na syen y zaszegl syo z domem krolyowim 
BZ III Reg 16, 18; Aby dobył oppugnaret 
(venitque... rex Babylonis ad civitatem cum 
servis suis, ut oppugnarent eam IV Reg 24, 11) 
1471 MPKJW 47; ^  czegoś: Y posiał Moyzes, j 
ktorzis bi wilazoczili ('wyszpiegowali’) Gazer, I 
ktoregos to dobiwszi myasteczka (qui explora- | 
rent Jazer, cuius ceperunt vicu!os) y władali *

so przebywaczmi BZ Num 21,32; Gdisz 
lozesz przed myastem dlvgyego czasv a otaro- 
szowaw {pro otaraszowaw) syo przed nim, aby 
dobił gego (ut expugnes eam), nye poczinay 
sczepow, ktorichze owocze godzo syo gescz 
BZ Deut 20,19; lozve... byl może z myasta 
Hay. A tako y cy, ges to dobiwszy myasta 
zapalili ge (qui ceperant et succenderant civi~ 
tatem),... w posrotcze nyeprziyaczele mayocz, 
poczoli ge bycz BZ Jos 8,22; Przyial... kroi 
asyrski ku Samary boiowacz przecyw gey 
y dobił gey (et oppugnavit eam) BZ IV Reg 
18,9; Dzewyotego lyata Ozee, krolya israhel- 
skego, dobito gest myasta Samaria (capta est 
Samaria) BZ IV Reg 18, 10; Dauid dobił posadki 
syonskey (cepit arcem Sion) BZ I Par 11,5; Fi- 
lysteyscy... dobiły so Bethsames (ceperunt Beth- 
sames) B Z U  Par 28, 18; Poydo przed oblycze 
ksyoszocya Oloferna..., a vkaszo gemv, ktoro 
przistopo moglybi gich dobicz (quo aditu pos- 
sit obtinere eos) BZ Judith 10, 13; Dobył 
wesze cepit arcem (David cepit arcem Sion I 
Par 11, 5) 1471 MPKJ V 48; Dobandą capientur 
{war. łub.: dobądą gey capietur, congregabo 
omnes gentes ad Jerusalem in proelium et 
capietur civitas Zach 14, 2) ib. 116; Nasz lup 
albo nasz sboy ządasz odyącz a naschego 
czeszarstwa dobycz (nostram asportare praedam 
et imperium nostrum devastare)? Rozm 218; 
^  coś: Wszitki myasta gego wonczasz do
biliśmy (cunctasque urbes... cepimus) zabiwszi 
wszitki bidliczele gich BZ Deut 2, 34; ^  ' wy
łamać, uszkodzić, effringere, rerellere’ : Jakom 
ja nye dobył zamcowh Micolayovych... v pi- 
wnicze y v szcrzinky {leg. u skrzynki) y nye 
pokrathlem jemv rzeczy podia poszw {łeg. po
zwu) 1474 ZapWarsz nr 1385.

4. dobyć się f wedrzeć się przemocą, napaść,
irruere, impetum facere*: Jakom ya ssza-
mowt<o)r przische<d)wschi ssz ostrą bronya: 
sz myeczyem, ze wlocznyayz barthą, na *dom 
ych, nye dobyłem sszą gwałtem anym roszbyl 
czeledzi s thego domv, anym gych vsch<ko)dzil 
1472 ZapWarsz nr 3068.

5. f znaleźć, wyszukać, exquirere, reperire9: 
Doboodz se wszego pospólstwa (provide... 
de omni plebe) moszow *mocznich a *modrich 
BZ Ex 18,21; Saul sluszebnykom swim rzecze: 
Dobodzcye my tego, gen vmye dobrze goscz 
(providete ergo mihi aliquem bene psallentem) 
BZ I Reg 16, 17.

6. {o broni) fwydobyć, wyciągnąć, stringere, 
e vagina educere {gładium, cultellum, similiaj*: 
Jakom przi tern bili, esz Jacusch przibyeszal

I na Embrichowo gospodo z dobitim myeczem
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y syekl nan gwałtem 1421 TPaw VII nr 2412; | 
Czso yczinil Paweł Andrzeowi, tho za gego ! 
poczanthkem, kedi nan pocyekl pilathika dobiw i 
1428 ZapWarsz nr 2858; Gylkokrocz... pacho
łek pana swego wspomagayącz, dobyw myecza j 
alybo corda, kogo vreny (exempto gladio vel ! 
cultello vulneraverit aliąuem), o tho nygenego 
gnyew (leg. gniewu) oth vrazonego... nye ma 
myecz Sul 68; Wina, rzeczona syedmna- 
dzesyąth,... ma bycz skazana..., gdy kto nye 
czczącz sądv naszego, przed sądem myeczą j 
abo korda dobyłby (ubi aliąuis..* cultellum vel 
gladium praesumpserit extrahendum) Dział 18; 
Aczby nyekto przed sądem kord abo myecz 
wygiął y vranyl kogo, tedi ten ma bycz na naszey 
mylosczy. Aczlyby dobywszy brony nykogo nye 
vranyl (gladium vel cultellum extraxerit et non 
vulneraverit), tedy ma pokvpycz viną syedmna- 
dzesscza... A gdyby na naszem dworze abo 
naszego starosty kto brony dobądze (cultellum 
vel gladium extraxerit), a nye vrany kogo, tedy 
na naszey lascze ma bycz... A gdy kto na 
ryczerskyem dworze brony dobądze (cultellum 
vel gladium extraxerit) y vrany kogo, tedy za 
raną raką ib. 48—9; Jakom ya przischethwschi 
do goszpody szamowt<o)r gwalthem, dobythym 
myeczeem nye bilem na goscze paną pothko- 
morzego 1471 ZapWarsz nr 3036; Jakom go 
nye sbyl w domv anym nasedl na dom, alem 
go zbył na vagrodzye.. kyedy na mya począł 
slovy y myeczem dobythem bycz 1494 Zap
Warsz nr 1755; Svyąthy Pyotr... mayącz 
myecz, dobył go (habens gladium, eduxit eum 
Jo 18, 10), chczącz bronycz svego mystrza 
Rozm 636; Twój miecz świecki jest snąć twe 
skazanie albo powiedzenie, ale nie twą ręką 
ma być dobyt... Ale duchownego ma dobyć 
duchowny, czuż klątwę, a miecza ma dobyć 
rycerz kapłańskim powiel<en)im na kaźń ce
sarską Rozm 639—40; ^  na kogoś: Czso
Przespraw vczinil Maczegewi, to vczinil za 
gego poczotkem, isz nan przód noszą dobił 
na gich dzedzine 1396 Leksz II nr 474; *Szo 
Jacob ranił *Paulo, to gy ranił sza gego po
czotkem, ysz nan pyrwey meczą dobił 1397 
Leksz II nr 622; Czsokoli Micolay yczinil, 
to vczinil sza Wawrzinczewim poczotkem, ysz 
nan meczą dobił 1399 Leksz II nr 1190; Iacup j 
przisedl na mo gospodo i dobił na mo meczą j 
1406 KsMaz I nr 772; Jako to wyemi, esz | 
acz syo czso przigodzilo Stogneoui przecyw j 
Jaroslaoui, acz mu które rani dal, to yczinil 
za gego poczantkem, esz nan noszą dobił 
y syekl 1420 TPaw VII nr 1822; Czom yczinil 
Jacubowi, tho za gego poczanthkem, kedi mi j

sla słowa daual i myecza na myo dobił 1427 
ZapWarsz nr 2715; Czsom yczinil Barthlo- 
meyowi, tho za gego poczanthkem, kedi... 
thopora na myo dobił 1428 ZapWarsz nr 2906; 
Czszom yczinil Janowy, thom yczinil za yego 
poczanthkem, kedi na myan corda dobił 1430 
ZapWarsz nr 311; Czho yczynil Iacup Ma- 

! czeyewi, tho yczynil za yego poczanthkem. eze 
! nan pilathika dobył 1435 ZapRpŁomż 2, 36.

Dobydlić fdożyć, vivere usąue ad cer tum 
ąuendam terminum : lako Helena my<a)la
wyano w Radzykowye hy w nyem do ssmyrczy 
dobydlyla, ha ryszayaczego ymyenya odhvmerla 
1462 ZapWarsz nr 1124.

Dobystek cf. Dobytek
Dobytczę fo r m y : n. sg. dobytczę BZ Ex 

20,10. Lev 20,15. 27,9. Num 22,30. Neh 
2,12; ~  g. sg. dobytczęcia BZ Gen 7,23;
^  d. sg. dobytczęciu BZ Neh 2, 14; ^  ac. sg. 
dobytczę BZ Ex 12, 21. 22, 10. Ley 24, 18. 21; 
^  i. sg. dobytczęciem BZ Ley 20, 15. Deut 
27, 21; ^  n. pi. dobytczęta BZ Ex 9, 19. 10, 24; 
^  g. pl. dobytcząt BZ  Ex 13, 2. Lev 19, 19. 
I Reg 15, 15; ~  ac. pl. dobytczęta BZ Ex
9,19. Ley 20,25, Num 3,45. II Par 28,15. 
Tob 9, 3; dobyczęta Rozm 63; ^  i. pl. dobyt- 
częty BZ  Tob 11, 18; ^  /. pl. (w) dobytczętach 
BZ Ex 13, 12; (w) dobytczętoch BZ Ley 20, 25.

Z n a c ze n ie : 'bydlę, iumentum, pecus' :
I zgładzi bog wszitek wyek żywi, gez to bil 
na zemy, ot czlowyeka aze do dobitczoczya 
(et deleyit omnem substantiam... ab homine 
usąue ad pecus) BZ  Gen 7,23; Zgromadź do- 
bidczyota *swoo..., bocz lyudzye a dobit- 
czyota y wszitko, czsosz bodzye na dworze 

i nalyeszono..., spadnye na nye graad y krupy 
y zemroo (congrega iumenta tua..., homines 
enim et iumenta... morientur) BZ Ex 9, 19; 
Owcze wasze a dobidczyotha nechacz ostano 
(oyes... yestrae et armenta remaneant) BZ 
Ex 10, 24; A u wszech synów izrahelskych nye 
zkowiknye pyesz, od czlowyeka asz do *dobit- 
czoczyo (non mutiet canis, ab homine usąue 
ad pecus) BZ Ex 11,7; Y zawoła... wszech 
starszich synów izrahelskich, rzecze k nym: 
Gydzyczye, weszmyczye dobidczyo po czele- 
dzach swich (ite tollentes animal per familias 
yestras) a offyeruyczye przesznycze BZ Ex 12, 
21; Poszwyocz my wszelkye pyrworodzone..., 
tako z owyecz yako s dobitczyoot (omne primo- 
genitum..., tam de hominibus quam de iumen- 
tis) BZ Ex 13,2; Czsó pyrworodzonego gest 
w twich dobitczyotach (quod primitivum est 
in pecoribus tuis)..., to poszwyoczysz panu 
BZ Ex 13, 12; Alye szyodmi dzen, sobota, pana
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102 DOBYTCZĘ DOBYTEK

boga gest. Nye bodzesz w nyem czynycz swego 
dzyala, ty..., sługa twoy y sluszebnycza twoya, 
dobidczyo twe (iumentum tuum) y przychodzen, 
który gest w wroczyech twich BZ Ex 20, 10; 
Aczbi kto polyeczyl blysznemu swemu osia, 
wolu, owczoo y wszelkye dobitczy00 (asinum, 
bovem, ovem et omne iumentum) k stroszy, 
a vmarlobi..., prawo przyszyoszne bodzye 
w poszrzodku BZ Ex 22, 10; Tuku owczego 
any wolowego, any kozego nye bodzeczye 
geszcz. Tuk marchi samomarley a tego *do- 
bitczyoczyo, gesz to od wylka polapyono gest 
(eius animalis, quod a bestia captum est), 
bodzyeczye myecz ku potrzebye roslyczney BZ 
Lev 7, 24; Dobitkv twemv nye day syo sznicz 
z ginego plemyenya dobitczoont (iumentum 
tuum non facies coire cum alterius generis 
animantibus) BZ  Lev 19, 19; Ktoś s dobitczo- 
czem albo s bidloczem sydze syo, smyerczo 
vmrze a dobitczo zabito bodze (qui cum iumento 
et pecore coierit, morte moriatur, pecus quo- 
que occidite) BZ  Lev 20, 15; Odloczczesz przeto 
i wi dobitczota cistę od nyecistego, a nye po- 
kalaycze dvsz waszich w dobitczotoch y w pta- 
czech (separate ergo et vos iumentum mundum 
ab immundo..., ne polluatis animas vestras 
in pecore et avibus) BZ  Lev 20, 25; Ienze vrazi 
dobitczo, wrocz namyastka (qui percusserit ani- 
mal, reddet vicarium) BZ  Lev 24, 18; Ienze bi 
vrazil dobitczo, wrocz ginę (qui percusserit 
iumentum, redde aliud) BZ Lev 24,21; Do
bitczo (animal), gesz to może obyatowano bycz 
panv, ktoś bi slvbil, swyoto bodze BZ  Lev 
27, 9; Wezmi slvgi kosczelne za pirworodzone 
synów israelskich y dobitczota slvg kosczelnich 
za dobitczota gich (tolle... pecora Levitarum 
pro pecoribus eorum) BZ  Num 3, 45; Y rzecze 
osslicza: Wszako dobitczo tweczem (leg.
tweć-em, nonne animal tuum sum)? BZ  Num 
22,30; Przekloti, genze spy s ktorimzekoli 
dobytczoczem (maledictus, qui dormit cum omni 
iumento) BZ  Deut 27,21; Lyvd nye chcyal 
pogubycz lepszich owyecz a dobitczot (pepercit 
enim populus melioribus ovibus et armentis), 
abi bili obyatowani panu BZ 1 Reg 15,15; 
Ktorzikoly z nych nye mogły chodzicz a biły 
mdłego żywota, wsadziły ge na dobitczota (im- 
posuerunt eos iumentis) BZ II Par 28, 15; 
Dobitczo nyszadne nye bilo se mno, gedno 
dobitczo, na nyemem syedzal (iumentum non 
erat mecum, nisi animal, cui sedebam) BZ 
Neh 2, 12; Y szedłem kubronyestudnyczney..., 
a nye bilo myesczcza dobitczoczv, na nyemszem 
syedzal, kodibi przeialo (et non erat locus 
iumento, cui sedebam, ut transiret) BZ Neh

2, 14; A wszako proszo cyebye, przimy k sobye 
dobitczota a sługi (obsecro te, ut assumas tibi 
animalia sive servitia), byerzisz syo ku Gabeeloui 
BZ Tob 9, 3; Potem po syedmy dnyoch wnydze 
Sara, młodego Thobyasza zona, ze wszo cze- 
lyadzo zdrowa, z dobitczoti y z wyelblodi 
(ingressa est etiam... Sara... et omnis familia 
sana, et pecora, et cameli) BZ Tob 11,18; 
Iozeph vyodacz sve *dobycząta (iumenta Joseph 
et iam illuc introduxit) y vczynyl ym yasly 
Rozm 63. ~  Bo hem izm.

Dobytczy 1. 'bydlęcy, bydląt dotyczący, ąui 
iumenti est': Tocz mowy pan: O polnoczy wnydo 
do Egipta, a szemrze... wszitko pyrworodzone 
rodu dobitczego (omnia primogenita iumen- 
torum) BZ Ex 11,5; Aczbi kto odworzyl 
studnyo..., a nye przykrylbi gey, a wpadlbi 
w nyo wol albo ossyel, pan studnyey wroczy 
zapłato dobitczyoo (reddet dominus cisternae 
pretium iumentorum, Kałużn 284: zaplaczy 
then dobythek) BZ Ex 21,34.

2. 'zwierzęcy, bestiarum (gen.)': Potem pan 
bog stworzil... wszitka zwyerzota zemska y 
wszitko ptastwo nyebyeskye... Nazwał gest 
Adam gymyona gich, wszelykyemu stworzenyu 
zwyerzocemu, dobitcemu i ptaszemu (appel- 
lavitque Adam nominibus suis cuncta animan- 
tia et universa volatilia coeli, et omnes bestias 
terrae) BZ Gen 2, 20. ~  Bohem izm.

Dobytek, Dobystek (?) fo r m y : n. sg. dobytek 
1437 Wisi nr 228, s. 88, XV p. pr. PF V 35, 
MPKJ V 8, Rozm 83. 246; ^  g. sg. dobytka 
1399 Leksz I nr 2866, 1410 HubeZb 52, 1427 
Przyb 20, BZ  I Reg 16, 2. II Par 35, 9, Dział 58, 
1467 AGZ XV 70, Pul 14, 6, Rozm 390; — d. sg. 
dobytku FI i Pul 146, 10, BZ Gen 9, 10. Ex 
9, 20, M W  130a, Rozm 83. 85. 391; ^  ac. sg. 
dobytek 1394 Leksz I nr 1907, Gn 176b, 1408 
Piek VI 369, 1432 Przyb 23, BZ  Gen 7,2, 
Satyra w. 11, XV p. post. Kałużn 284, Rozm 
488; — i. sg. dobytkiem 1399 StPPP VIII 
nr 8794, 1407 BiblWarsz 1861 III 17, 1407 
Piek VI 327, BZ Ex 9, 21, Dział 32. 36, 1495 
ZapWarsz nr 1664, Rozm 98. 138; dobystkiem 
XV med. SKJ V 252; ^  /. sg. (w) dobytce BZ  
Ex 8,18; (w) dobytku 1446 TymProc 341, 
BZ Ex 9, 10, Dział 37, Rozm 390; ^  n. pl. 
dobytkowie BZ III Reg 18,5; dobytki BZ 
Ex 9, 6. Num 20, 4, 1471 MPKJ V 8; ~  g. pl. 
dobytków Gn gl. 169a, BZ Ex 9, 6. II Par 35, 
8 ; ~  d. pl. dobytkom Gn gl. 43 b, BZ Num 
35, 3; — i. pl. dobytki BZ Ex 10, 9; ~  /. pl. 
(w) dobytcech BZ Ex 12, 29.

Z n a c ze n ia : 1. 'bydło, rzadziej inne zwierzęta 
domowe, iumenta, pecora5: Kedym Broniszeui
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pobrał dobitek, tedym opouedzal starsemu 1394 
Leksz I nr 1907; lako Marczin ne pokratl 
Zegocze dobitka za pancz grziven 1399 Leksz J 
nr 2866; Jacoswa widzala, gdze Bogun swim 
dobytkem czloweka Woytkowa w swoy dom 
w noczi korzistna rzeczą wyozl 1399 StPPP 
VIII nr 8794; Te tho gysthe noczy pastiirze 
szocz ony były svog dobitek pasły Gn 176b; 
Gensze dagę dobytkv karmo gych (qui dat 
iumentis escam ipsorum) FI 146, 10, sim. Puk 
M W  130a; Jaco czy ludze privo (pro pirve) 
sbegli swym (leg. z swym) dobitkem, niszly na 
ne w włodarza szadzono prawo 1407 BiblWarsz 
1861 III 17; Iaco Marcin dzeno y noczno rzeczo 
yczinil mi szcodi, iaco trzi *krziwni, swim dobit
kem 1407 Piek VI 327; Ludze z Malewa na
pawali dobitek... w Sdbinskem yeszerze 1408 
Piek VI 369; Jacom sza ne phatal Virzbanthi 
za yego gardło... anim yego dobitka s domu 
yiganal gwałtem 1410 HubeZb 52; Kmecz moy 
zayal dobythka szedmoro scotha 1427 Przyb 20; 
Czo Micolay... zayal dobitek kmotowiczom..., to 
gy zayal w swem szycze 1432 Przyb 23; In meis 
pecoribus al. dobithku 1446 TymProc 341; 
Nad swym dobystkyem super gregem suum 
(et pastores erant in regione eadem yigilantes 
et custodientes yigilias noctis super gregem 
suum Luc 2,8) XV med. SKJ V 252; Y bili 
ploszczycze tako w ludzech yako w dobitcze 
(in iumentis) BZ Ex 8, 18; A wszowszy popyola 
s komyna... y sunol gym Moyszesz w nyebo, 
y uczynyo sze rani nadotich ny<e>szytow na 
lyudzech y na dobitku (in hominibus et iumen
tis) BZ Ex 9, 10; Gen szyo bal słowa boszego..., 
kazał uczyecz slugam swym y dobitku do domow 
(fecit confugere seryos suos et iumenta in 
domos), a ktorysz zamyeszkaal słowo bosze, 
nyechal sług swich y z dobidkyem na polyu 
(dimisit seryos suos et iumenta in agris), zmarły 
S0O BZ Ex 9, 20—1; Cyelcza genego s dobitka 
weszmyesz w swo roko (yitulum de armento 
tolles in manu tua) y rzeczesz: obyatowacz bogu 
gesm prziszedl BZ I Reg 16,2; Chonenyas 
a Semeyas... dały... ku poswyocenyy prziscya 
pyocz tysyocz dobitka (quinque mi Ilia pe- 
corum) BZ  II Par 35, 9; Gdyby nyekto popasł 
osyanye gynszemy konyem abo gynszym dobyth- 
kyem (iumentis), chczem, aby szkodą temy, 
czyge zbosze gest, zaplaczyl Dział 32; <I>dzyk 
szalował na pastirza, ysz... owcze gemy nye 
przygnał a tako zgynąla, ale pastyrz rzeki, ysze 
owczą z gynszym dobythkyem do wsy wegnał 
(pastor vero asserebat se eandem oyem una cum 
aliis ad yillam reduxisse) Dział 36; Vstawyamy, 
aby gylkokrocz na woyna sczie ma bycz, szadny

z naszych poddanych ma stacz we wsy, ale na 
polv, a tam nygednego drapyesstwa any w ko- 
nyoch, any w dobythky (Sul 46: w konyech, 
w drobye, w bidle), any w gynszych w ktorych- 
cole rzeczach mayą czynycz (nec rapinas in 
equis, pecudibus, pecoribus aut in aliis rebus 
committant) Dział 37; O pasyenyy dobytka 
(de pascendis iumentis, Sul 59: o paszyenyy 
swyerzepycz) Dział 58; Georgius... vidit tri- 
ginta equites, qui in curiam... Gay yiolenter 
inequitayerant et... quia sibi Clementi triginta 
pecudes reciperunt al. dobythka 1467 AGZ 
XV 70; Dobythek (war. kał.: dobytky) iumenta 
(uniyersaque iumenta in genere suo..., univer- 
sae aves... ingressae sunt ad Noe in arcam 
Gen 7, 14) MPKJ V 8; Wprzagaya chory do
bythek, chczącz zlechmanycz then dzyen wsithek 
Satyra w. 11; Jako... Sczepan... rosdzelyl sya 
ymyenym ryschayaczim..., bydłem, dobythkyem 
y zythem 1495 ZapWarsz nr 1664; Kopa-ly 
ktho studnya, a <nie> przykryge ya, wpadnye-ly 
<do> wn<ę)trza czyy wol albo oszyel, pan tey 
stydnyey zaplaczy then dobythek (reddet do- 
minus cisternae pretium iumentorum Ex 21, 34) 
XV p. post. Kałużn 284; Ednego dnya czyrpyely 
szą yyelyka gorączoscz słoneczna, ysch od 
chczyenya pyczya yys szye były spragly y ych 
dobytek (ipsi magnam et iumenta sitim tolera- 
bant) Rozm 83; Nathychmyast yyrzyczylo szye 
*zrzyydlo yyelykye y napyly szye, y wschemy 
dobytky dały (iumentis suis potum ministrantes) 
Rozm 83; Ony zboycze yąly Iozepha yz Marya, 
y tesch z dzyeczyatkyem... y myal (sc. zbójca) 
o nych yyelyką pyecza..., a ych teze dobytky 
sczodre potrzeby dal (iumentis pabulum large 
ministrayit) Rozm 85; lozeph kvpyl lan role 
y orał onym dobytkyem, y szyal (agrum..., 
quem cum bubus geminis colens seminayit) 
Rozm 98; Pvscza yedna była blysko Nazareta, 
na nyey było barzo yyelye lvow, ktorzysz sza 
gladzyly wschytky oszady około Nazareta, 
bo yyelye rosdrapaly lyydzy y z dobytkyem 
(cum iumentis homines yorantes lacerabant) 
Rozm 138; Azalysz yyeczschy oycza naschego 
lakoba, który nam dal tą studnyą a pyl s nyey 
yodą y synoyye yego, y yego dobytek (ipse 
ex eo bibit et filii eius, et pecora eius Jo 4, 
12)7 Rozm 246; ^  także w liczbie mnogiej: 
Deus omnipotens, qui iumentis dobithkom et 
ouibus gaudere super filios... concessisti Gn 
gl. 43 b; Ryczene dobitkow mugitus pecorum 
Gn gl. 169a; Y uczynyl gest pan to słowo 

| w drugy dzen, y zmarły S00 wszitky dobitky 
| Egipskich (mortuaque sunt omnia animantia 
| Aegyptiorum), alye z dobitkow synów izrahel-
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skych y szadne owszem nye zagynolo (de 
animalibus vero filiorum Israel nihil omnino 
periit) BZ Ex 9, 6; S dzedzmy naszymy poy- 
dzyemi... y z owczamy, y z dobitky (cum 
ovibus et armentis) BZ Ex 10, 9; Zabyl pan 
wszitko pyrworodzone... w dobitczech (percussit 
dominus... omne primogenitum iumentorum) 
BZ Ex 12, 29; Przeczesz wywyodl sbor bozi na 
pvsczo, abichom y my, y dobitki nasze zmarli 
(ut et nos, et nostra iumenta moriamur)? BZ 
Num 20,4; Przikasz synom israelskim, acz 
dadzo slvgam cosczolovim z gymyenya swego 
myasta kv myescanyy..., a przedmyescze bodze 
dobitkom a y bidlom (ut... suburbana sint 
pecoribus ac iumentis) BZ Num 35,3; Gydzi 
do zemye ku rozmaytim studnyam wodnim, 
a na wszitki padoli, zaly snadz bodzem moc 
nalescz korzeń a odchowacz konye a muli, 
abi owszem nye zmarły dobitkowye (et non 
penitus iumenta intereant) BZ III Reg 18, 5; 
Potem Elchias a Zacharias... dały kapłanom... 
s pospolytich doobitkow dwa tysyocza a 
szesczseth, a wolow pyoczset (pecora commixtim 
duo millia sexcenta et boves trecentos) BZ II 
Par 35, 8.

2. fzwierzęta, animalia, pecora : Wszistek 
dobitek czysti wezmyesz s sobo: sedmyoro a 
sedmyoro samczow a samycz, a s nyeczyste- 
go stworzenya dwe a dwye, samcza a samyczo 
(ex omnibus animantibus mundis tolle septena 
et septena, masculum et feminam, de animanti
bus vero immundis duo et duo, masculum et 
feminam) BZ Gen 7,2; A wszelkyey duszy 
zywey, gesz to gest s wamy, tako ptastwo yako 
dobitek, wyelikyemv y małemu, y wszemu, 
gez to gest s korabya wiszlo, y wszemu dobitku 
zemskyemu (et ad omnem animam viventem, 
quae est vobiscum, tam in volucribus quam 
in iumentis et pecudibus terrae cunctis, quae 
egressa sunt de arca, et universis bestiis ter
rae) vstawyo szlyub... s wamy BZ Gen 9, 10.

3. fmienie, pieniądze, bonum, pecunia5: Yensze 
dobitka (FI: dobra) swego nye dal na lychwę 
(qui pecuniam suam non dedit ad usuram) 
y darów na przezwynnych nye brał Pul 14, 6; 
Nyyeden sługa nye może dvyema panoma slu- 
zycz, bo albo... yednemv przystanye, a drugyego 
potąpy. Nye mozeczye bogv sluzycz any do- 
bytkv (non potestis deo servire et mammonae 
Luc 16, 13) Rozm 391; Przykład o czeladnym 
oczsv, który ydącz precz poleczył svoy dobytek 
lyvdzom. Bo yako yeden czlovyek ydącz *przecz 
vezvavschy sve slugy k sobye y polyeczyl ym 
ymyenye Rozm 488; ^  zły, ganiebny dobytek 
'bogactwo źle nabyte, divitiae małe comparatae5:

Sli dobitek mamona 1437 Wisi nr 228, s. 88; 
A ya vam to povyedam: czynczye przyaczyelye 
z ganyebnego dobytka (facite vobis amicos 
de mammona iniquitatis Luc 16, 9), bo kyedy 
nyedostateczny bądzyeczye, vezmą vasz yyeczne 
(leg. w wieczne) przybytky Rozm 390; Tegodlya 
gdyszby y ganyebnem dobytkv nye bylysczye 
yyerny, kto yam bądzye yyerzycz to, czo yest 
yyerne albo prawdzyye (si ergo in iniquo mam
mona fideles non fuistis: quod yerum est, 
quis credet yobis Luc 16, 11)? Rozm 390.

4. wymęczony dobytek 'danina, tributum (?): 
Wimoczony dobitek angaria XV p. pr. PF 
V 35.

Dobywać fo r m y : praes. ind. 3. sg. dobywa 
FI i Pul 68, 36, OrtBr VI 373, OrtMac 101;
3. pl. dobywają ca 1420 R XXIV 81; ^  part.
praes. act. adv. dobywając 1471 MPKJ V 86; 
^  adi. dobywając BZ IV Reg 19,8; ^  inf. doby
wać OrtMac 91, 1472 AGZ XII 349, 1488 Zap- 
Warsz nr 1588; ~  fut. 1. sg. będę dobywać 
FI i Pul 26, 7; 2. sg. będziesz dobywać BZ Gen 
3, 19; 3. sg. m. będzie dobywać Pul 43, 23; ^
praet. 1. sg. m. dobywał jeśm FI i Pul 118, 
45; 3. sg. m. dobywał 1398 BiblWarsz 1861 
III 41, 1398 StPPP VIII nr 7381, BZ Jud 9, 52, 
1457 StPPP VII 407, 1482 ZapWarsz nr 1596;
1. pl. m. -smy dobywali BZ I Par 13, 3; 3. pl. m. 
dobywali 1397 Leksz II nr 564, 1444 StPPP 
II nr 3215; ^  condit. 3. sg. m. (-)by dobywał 
BZ  IV Reg 24, 11, Pul 141, 6; ^  part. praet. 
pass. n. pl. m. dobywani OrtMac 84.

Znaczen i a: 1. 'nabywać, zyskiwać, dosta
wać, capere, sibi parare, acąuirere’ : Chwalicz 
bodo ymo bosze... i lub bodo bogu nad czelcza 
młodego, iesz dobiwa rogow y paznoktow (cor- 
nua producentem et ungulas) FI 68, 36, sim. 
Pul; Wsszem dobrim zacony (pro zacom 'ża
kom5) sszlussza szwego myssztrza czczicz, acz 
szo chcze w yego wczenw nawczicz, bo z wczena 
modrego dobywayo czczy y chleba dobrego 
ca 1420 R XXIV 81; W potu swego oblicza 
bodzesz sobye chleba dobywacz (in sudore vul- 
tus tui vesceris pane) BZ  Gen 3, 19.

2. 'dochodzić czegoś sądownie, uzyskiwać 
prawnie, aliąuam rem lite atąue iudicio perseąui, 
acąuirere' : Nemerza stetit termino peremptorio 
super Swenthoslaum, kmetonem, secundum 
quem ipso pecora bidla aquisivit vlg. dobival 
et ipse non comparuit nec per se, nec per legiti- 
mum nuncium 1398 BiblWarsz 1861 III 41; Yako 
mogą dokonacz albo dybywacz (pro dobywacz) 
na kym dzyedzyczthwa ? OrtMac 91; Michael 
finiverit divisionem cum ceteris possessoribus 
aliis in Martinów, sortem similem, quam solus
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habuerit, lohanni exdividere debet et uterąue 
eorum debet sortem in Martinów dobyuacz 
et pecuniis apponere 1472 AGZ XII 349; ~  
Kto... szwyathky ma sprawnye k themv 
szwyadeczstwu przyszancz, aczby... nye chczely 
szwyathczycz, a czo o tho przepadły, a straczy-ly 
szwa rzecz ten, czo ge mą postawycz, doyad 
gych s prawem dobywą, a gdy gych pra
wem nye przyczysznye (OrtMac 101: a gdy 
gych prawem dobądzye), aby szwyathczyly, 
albo czo o tho gest za prawo? Ort Br VI 
373, sim. OrtMac 101; ^  prawem doby
wany 'pociągany do odpowiedzialności, pozy
wany do sądu, in ius seu iudicium voccitm : 
Przywyedzyeny sza trze przed gayny szad, czo 
szą yaczy w goraczych rzeczach o szmerthne 
rany y obwołany... y tha goracza rzecz przed 
szadem stogy, a czy yączczy obzalowany y for- 
drowany, szlowye prawem dobywany czyrpyecz 
podług prawa OrtMac 84.

3. fposzukiwać, pytać się o coś, domagać się, 
reąuirere*: Iedney (sc. rzeczy) prosił iesm od 
gospodna, tey bodo dobiwacz (hanc reąuiram), 
bich przebiwal w domu boszem po wszitky 
dny sziwota mego FI 26,7, sim. Pul; Sodal 
gesm kazny twogych... y strzedz bodo zakona 
twego..., y chodzyl gesm w szyrokosczy, bo 
kazny twoge dobywał gesm (quia mandata 
tua exquisivi, Pul: bo kazny twoyey dobywał 
yesm)..., y myslil gesm w kaznech twogych, 
gesz gesm mylowal FI 118,45; Rzekł (sc. Da
wid) ku wszemv sebranyy israhelskemu:... Przi- 
wyezmi skrzinyo boga naszego k nam, bosmi 
nye dobiwaly gey za dny Saulowich (non enim 
requisivimus eam in diebus Saul) BZ I Par 13, 3; 
Aczesmy zapomnyely ymyenya boga naszego..., 
wszako bog będze tego dobywacz (nonne deus 
requiret ista, FI: szukacz bodze tich)? Pul 43, 
23; Zgynęlo vczyekanye ote mnye, any yest, 
yen by dobywał (FI: gen by svkal) dusze mo- 
yey (periit fuga a me et non est, qui requirat 
animam meam) Pul 141, 6.

4. 'brać silą, zdobywać:, capere, expugnare : 
a. foblegać, szturmować, zajmować:, oppugnare5: 
A przistopyw Abimelech blysco ku wyeszi, do- 
biwal sylnye (pugnabat fortiter), a prziblysziw 
syo ku dzwyrzom, ogen podloszicz chcyal BZ 
Jud 9, 52; Tedi wrocywszi syo Rapsaces y 
naleszly krolya asyrskego dobiwaioc Lobna 
(expugnantem Lobnam) BZ IV Reg 19, 8; Y 
prziszedl... kroi babylonski ku myastu s slu- 
gamy swimy, abi dobiwal gego (ut oppugna- 
rent eam) BZ IV Reg 24, 11; Dobywayancz 
in oppugnando (invocavit altissimum potentem 
in oppugnando inimicos undique Ecclus 46, 6)
Słownik staropolski II

1471 MPKJ V 86; ^  b. enapadać, wdzierać się 
przemocą, irruere, impetum facere, imadere5: 
Barttossz, yechaw we dwudzyestu na Marcis- 
szowa dzedzina, dobywał iego domu y panossza 
iego ranił 1398 StPPP VIII nr 7381; Thomek... 
z Micolayem... nye zabili służebnika ksądza 
Janowa,... ani tesz yeszdzili grozancz na dom 
tego istego ksądza..., ani go dobiwalj 1444 
StPPP II rir 3215; Iohannes non superequitauit 
al. nye nayechal super domum Stanislai..., 
neque domum super ipsum Stanislaum uiolenter 
expugnabat al. dobiwal belistis aprehensis 1457 
StPPP VII 407; Jakom ya thego tho Jana 
Olbrachta yal na gwalcze thedy, kyedy dobywał 
kmyecza w domw w noczy y szbyl 1482 Zap- 
Warsz nr 1596; Jakom ya nye srzadzyla any 
sesslala syedmy person obczych nyeznayomych 
do domv Jana Jezewskyego w noczy gyego 
schvkacz y dobywacz, chacz (leg. chcąc) gy 
sbycz 1488 ZapWarsz nr 1588.

5. (o broni) ' wyjmować, wyciągać, stringere, 
e vagina educere gladium, similia : Acz so ktho- 
re rani dani Maczeyewi a Yanowi, to se sta
ło za gich poczothkem, isze przód meczew do- 
biwali 1397 Leksz II nr 564.

Dobywanie 'zdobywanie, źródło zysków, lucri 
acąuisitw : A lucris dobyvanya XV med. R XXV 
160; Dobyvanye (war. lub.: dobywanye zyszkw) 
acquisitio (Demetrius..., argentarius..., convo- 
cans... eos, qui huiusmodi erant opifices, dixit: 
Viri, scitis, quia de hoc artificio est nobis ac- 
quisitio Act 19, 25) 1471 MPKJ V 135; ^  du- 
bium: Na dobywanyą (leg. na dobywaniu a. 
dobywanie) slotha in auri casus (multi dati 
sunt in auri casus et facta est in specie ipsius 
perditio illorum Ecclus 31, 6) 1471 MPKJ V 83.

Dochodzić fo rm y: praes. ind. 3. sg. dochodzi 
1483 AGZ XVIII 265; ^  part. praes. act. adv. 
dochodząc (1444) XVI AGZ V 130; — ad i. 
d. sg. m. dochodzącemu 1471 MPKJ V 127; 
^  praet. 3. sg. m. dochodził 1449 StPPP 11 
nr 3372; ^  part. praet. pass. n. sg. m. docho
dzony 1471 MPKJ V 25.

Znaczenia: 1. 'mieć dojście do czegoś, adire, 
aditum habere ad5: Quod tu veniens ibidem 
in Scronow, fecisti arare viam, que ducit de 
Schuchdol in Scronow..., qua quidem via 
idem Mathias agressus est al. dochodził cam- 
pum et agros eius 1449 StPPP II nr 3372.

2. 'docierać do pewnego punktu, pertinere ad, 
accedere’: Equitavimus... limitare granicies et 
yillas... sub istis limitibus, signis et scopu- 
lis..., qui fuerunt ab istis villis ab antiquo 
limitati post Colomiam, que vadit a Belenicze 
usque ad fluvium..., non advadendo al. nye
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dochodząncz Geszonowiecz ad viam (1444) XVI 
AGZ V 130.

3. nie dochodzący, nie dochodzony (o pło
dzie) 'nie donoszony, poroniony, abortiyus : Nye 
dochodzony (war. lub.: nyedochodnye) abor- 
tivum (ut abortivum, quod proicitur de vulva 
matris suae Num 12, 12) 1471 MPKJ V 25; 
Nye dochodzączemv (war. lub.: nyedochoczczą) 
abortivo (noyissime autem omnium tamąuam 
abortivo visus est et mihi I Cor 15, 8) ib. 127.

4. dochodzić prawem 'zyskać wyrokiem sądo
wym, iure lucran : Post cuius citacionem et vul- 
nerationem, et vulnerum predictarum iuridicam 
perductionem, ipse predictum vadium super ea 
iure lucratur al. prawem dochodzy, pro quo 
vadio et vulneribus eam citavit pene trium 
marcarum post condemnationem sequente 1483 
AGZ XVIII 265.

Dochować f  o rm y: praes. ind. 2. sg. dochowasz 
Rozm 14; 2. sg. dochowa 1471 MPKJ V 34, 
Ort Mac 82; ^  praet. 1. sg. m. -m dochował 
1469 ZapWarsz nr 2935; ja dochował 1461 
ZapWarsz nr 1014; 2. sg. m. dochował 1461 
ZapWarsz nr 1014.

Znaczenie: 'żywić, utrzymywać do pewnego 
kresu, alere, sustentare usąue ad certum quen- 
dam terminum : Dochowa enutriat (et habeas, 
qui... enutriat senectutem Ruth 4, 15) 1471 
MPKJ V 34; ^  Polyeczyl yey szwe dzyeczy
chowacz do pełnych lath, a gdy ye lath dochowa, 
thedy ona dzyerzecz ma tho gymyenye Ort- 
Mac 82; Przykazał Ioachymovy, kyedy yą yvs 
szyedmy lyath dochovasch, aby yą zaszye do 
Ierusalem przyyyedly. A ony ym s!vbyly yą 
chovacz mylosczyyye Rozm 14; ^  Yakom
sza ya roszdzelyl z brathem..., a macz nassza 
na dzal na then przizvolyla, ha ya macz nassza 
do yey smyrzci dochoval na swey czaszczy. 
Jakom ya roszdzelyl Jana s Ffylypem, a macz 
na dzal przizvolyla, a Jan dochował maczerze 
na swey czaszczy do yey smyrczy 1461 ZapWarsz 
nr 1014; O kthore gymyenye na mya Paweł ża
łował ruschaiancze..., tho my oczecz dal, kthore- 
gom szmyrczi dochował 1469 ZapWarsz nr 2935.

Dochód fo rm y: n. sg. dochod ca 1500 Er z 77; 
^  g. sg. dochodu 1480 Czrs s. LXXXVII; 
^  n. pi. dochody 1428 TerCzchoy Rp III 39, 
1461 ZapWarsz nr 1129, XV p. post. R XXV 
178; ~  g. pi. dochodow Sul 56, 1471 Czrs 
s. LXXXV; — ac. pi. dochody 1447 AGZ XIV 
240, 1475 Tym Proc 306; ^  i. pi. dochody 1460 
PF V 38, 1469 ZapWarsz nr 2979, 1470 AGZ 
XII 332, 1470 ZapWarsz nr 2993, 1478 StPPP 
IX nr 890; ^  I. pi. (w) dochodziech 1466 
Tym W ot 39,

Znaczenie: 'przychód, wpływ, zysk, reditus, 
proyentus : Redditus vlg. dochody 1428 Ter
Czchoy Rp III 39; Pronuncciavit in tercio ter- 
mino... Andream... reum in suo lucro pro eo, 
quia recepit census et emolimenta de molen- 
dino al. myari tritici, siliginis... et alios pro- 
ventus al. dochody, qui pertinent super ipsum 
1447 AGZ XIV 240; Powynyen gest kaszdy 
slachczycz podlvg dostathecznosczy swego gy- 
myenya a dochodow (secundum quantitatem 
suorum bonorum et possessionem reddituum, 
Dział 63: podług moczy gymyenya swego 
y przychodów) kv pospolythemv dobremv pe- 
wnymy bronnymy lvdzimy slvzycz Sul 56; Cum 
molendinis ventilibus..., universis usibus, fruc- 
tibus roszmaythymy obyczaymy, owoczmy, 
yszythky, proventibus dochody, przysczmy, 
contribucionibus poborky, reditibus plathy... 
wyecznye wszdawamy ymyecz, otrzymacz 1460 
PF V 38; Sicut Wscheborkam et Annam in 
ipsorum possessione al. v dzirszenyy et in 
dochody vskodzyl v dzessączy kopach 1461 
ZapWarsz nr 1129; Jako ya czeladzy ksadza 
proboszczowey we dwdzesthu kony nye odbył 
gwalthem anym yego w dzesnaczy (pro dzesan- 
czy) kopach w dochodzech nye vskodzyl 1466 
TymWoł 39; Jakom ya kmecza Jana do pytha- 
nya prawą wsszloky (leg. z włoki) nye ranczyl 
anym go ssamoschoszth wząl gwalthem sz do- 
chodi *kxanximy 1469 ZapWarsz nr 2979; Vil- 
las... sue consorti obligavit cum bovalibus al. 
powolowczyszna, reditibus al. dochody 1470 
AGZ XII 332; Jakom ya kmeczą Maczeya 
sz Mokxycz gwalthem sz dochodi *kxandzą- 
czimy any ss vrzandem zemszkyem nye wząl 
1470 ZapWarsz nr 2993; Jakom ya Mycolaya 
*minarczika przesz zapovyecz pańską nye cho
wał w mlynye..., który młyn szdzekl ('zżegł’), 
dochodow sz młyna them sezenyem ('zezże- 
niem’), yako trzydzeszczy kop gr<oszy>,... nye 
udzelal panu 1471 Czrs s. LXXXV; Dominus 
Petrus... remisit al. yypuscyl et concessit... 
dieto domino Petro... omnes adventus al. do
chody 1475 TymProc 306; Recognosco, quia 
iam recepi centum marcas pro sua vxore..., 
et super hoc reformo ei aliud centum marcas 
super sua medietate scultecia<e/..., et medieta- 
tem curie... et cum medietate al. dochodi, 
prout solus tenuit 1478 StPPP IX nr 890; 
Jakom ya nye wrzuczyl szyą any wwyązal 
*gwalthewnye we włoki..., anym zabrał czyn- 
schu sz kmyeczy thych, any gąssy, any cur 
w wasznoscy dochodu, yako dzyesyąncz cop 
1480 Czrs s. LXXXVII; Dochody redditus 
XV p. post. R XXV 178; Proventus, pozythek
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albo dochod, et non ąuestus, vt ąuidam inepte 
dicunt ca 1500 Erz 77.

Dochylić się 'odstąpić od czegoś, dece- 
dere, declinare (?)': Physzny łycho czyniły 
so asz do kończą, ale ya od zakona twego 
ne dochylyl gesm so (a lege autem tua 
non declinavi, Pul: nye odchilil yesm szye) 
FI 118, 51. ^  Zapewne corruptum pro od
chylić się.

Dociągać 'działać przeciw komuś, agere contra 
aliąuem' : Paknąly zona kthorego slachczicza nye 
bandączego doma dzeszancziną podrapi, przes 
karanye kosczelne asz do dosziczvczinyenya 
dostathecznego przeczywko gey czinyono maa 
bycz albo docząngano (per censuram ecclesiasti- 
cam huiusmodi ad satisfactionem condignam 
contra ipsam procedatur), tho gest ma klantha 
theszs bycz Sul 4.

Dociągnąć 'dokończyć, finire, absohere' : A 
nye doczyognye Ysaak tich slow wymawacz, 
a lacob winydze, owa przygedze Ezau (vix 
Isaac sermonem impleverat et egresso Jacob 
foras, venit Esau) BZ Gen 27, 30; A takosch 
rzeki myły Kristus daley: Ova szye przyblyza, 
yen myą zdradzy. A nye doczyągnal myły 
Kristus tego slova domovycz, aze Iudasch poy- 
dzye z vyelyką tlusczą Zydov (adhuc eo loąuen- 
te ecce Judas... venit Mat 26, 47) Rozm 612.

Dociskać 'uzyskiwać, zdobywać, compel/endo 
lucrari, conseąui : Fridro de Pleschowieże, actor, 
contra nobilem Mzurowski tamquam contra 
fideiussorem prout fideiussit... ducentas mar- 
cas..., quia sibi pecunias prefatas fideiussor 
Mzurowski debet lucrari al. docziskacz sub ho- 
nore 1447 AGZ XIII 234.

Docisnąć 'uzyskać, zdobyć, compellendo lu
crari, conseąui : Et si Mzurowski non posset 
consequi al. doczisnącz, extunc Fridro eundem 
Mzurowski remittit de caucione fideiussoria 
1447 AGZ XIII 234.

Doczekać fo r m y : praes. ind. 2. sg. doczekasz 
De morte w. 253; 2. pi. doczekacie BZ Ruth 
1, 13; — inf doczekać XV med. SKJ V 264; 
^  praet. 1. sg. f .  -m doczekała Rozm 504; 
3. sg. m. doczekał ca 1500 SprTNW  V 16, 
Rozm 787.

Z n a czen ie : 'doczekać się, quae sperantur 
seu metuuntur expleta yidere5: Modica molestia, 
quia cares liberis, quia fortasse si hos haberes, 
omnem angustiam et dolorem cordis in eis 
conspicere posses na nych doczekacz mogła 
XV med. SKJ V 264; Wroczta syo, dzewki 
moabycske, y odidzyta... Bo aczbich mogła tey 
to noci poczocz sini y porodzicz, a wi chcyele 
czekacz, doiodbi nye wirozli z dzecynskich lyat,

drzewyey bodzeta babye, nyszly swadzbi s nymy 
doczekacye (quam nubatis) BZ Ruth 1, 13; 
Tegom ivze doczekała, yze me sercze gorące 
strzała prześlą Rozm 504; Jeszcze dwoje ('dwo
jaka5) rzecz być (sc. może), czemu Piłat nie 
doczekał odpowiedzenia albo nauczenia, co by 
prawda była Rozm 787; ^  'dożyć, vivere donec 
quae sperantur, expleantur et ultra': Owa ya 
thv czebye szmygya, v oczemgnyenyy szethna 
szygya. Czerny szya thako sz rzeczy (leg. z rze
czą 'z mową5) yczekasz, sznacz thu yvtra nye 
doczekasz De morte w. 253; Thego oblycza 
żądały proroczy, by ye yydzyely: Yan Krczyczyel 
thego doczekał, Cristoyo oblycze wydzyal 
ca 1500 SprTNW  V 16.

Doczyść (się) 'doczytać do pewnego miejsca, 
legendo ad certum quendam locum pervenire5: 
Doczscono gyest (war. lub.: daczczno syą, leg. 
doczciono) inyentum est (iussitque sibi afferri 
historias et annales priorum temporum, quae 
cum illo praesente legerentur, yentum est ad 
illum locum, ubi scriptum erat Esth 6, 1) 1471 
MPKJ V 58.

Dodać fo rm y: inf. dodać 1400 TPaw IV 
nr 621; ^  praet. 3. sg. m. dodał 1396 HubeZb 
26, 1405 SKJ III 195. 196; 3. pl. m. dodali BZ 
II Esdr 8, 9; ^  part. praet. pass. n. sg. neutr. 
dodano 1418 TPaw VII nr 423.

Znaczenia: 1. 'dać, dostarczyć czy dodać 
brakującą resztę, dare, praebere seu ciddere': 
laco Sandziwoy ne dodał dzeszanczora scotu 
a szesczoranascze świni, czo so na starosto 
dostało 1396 HubeZb 26; lako iest mai *Brzibek 
z Jaskem umovo, eze gest mai dodacz duas 
marcas ad Natiyitatem super hereditatem suam 
1400 TPaw IV nr 621; lako prawe the dzedzini, 
czosz u Nawogia wicupil te dzedzini, ne dodał 
tako wele, iako slusebnik vidzal 1405 SKJ III 
195; Taco praue the dzelnicze, czossz gey do- 
bitho, ta rola k [t]tey *dzelnicza, czszosz gey 
dobiła, przislucha, a k they dzelniczy XVI 
staiane, czossz przisluszalo, ne dodał ib. 196; 
Jaco czso mi ranczil Voytek mey zonę za 
wyprawa, tego mi geszcze ne dodano: sza 
suknya tako wele, yako trzi kopi, a za coldra 
tako wele, iako oszm grziwen 1418 TPaw VII 
nr 423.

2. 'podać, doręczyć, in manus dare, tradere5: 
Przistopywszi cy, gysz pysaly napysanye krolya 
Artaxersa, dodały tego napysanya (tradiderunt 
scriptum) Ezdrasowy, gesz gemy ot krolya 
Artexersa bilo dano BZ II Esdr 8, 9.

Dodawać *dawać, dostarczać, dare, addere, 
praebere5: Sicut Nicolaus... dodaual domine 
Heduis super hereditatem, adhuc non sunt
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108 DODAWAĆ DOJĄD

transacti eciam duodecim anni 1397 TPaw 111 
nr 4032; Iaco praue w ten czen {leg. dzień) 
ne dodawano penoczy, yaco smova bila, czso 
Sczepan roczil 1402 HubeZb 117; Jaco Pechnik 
ne wszal wance, igno {leg. jino) trisy copi 
z szreba {leg. z źrzebia) i s tim, czso mu s pu
stego dodaw[n]ano 1410 HubeZb 52.

Dodzielać 'kończyć dzielenie, dmsionem perfi- 
cere' : Sswadczo, esz Miczko dzelyl y dodzelal 
dzedzino v Koszmicz, yedno esz ss nechczenym 
Jaschcowim nye dodzelyl y tho gotow dodzelicz 
1401 SKJ III 193.

Dodzielić 'dokończyć dzielenia, dmsionem per- 
ficere9: Sswadczo, esz Miczko dzelyl y dodzelal 
dzedzino v Koszmicz, yedno esz ss nechczenym 
Jaschcowim nye dodzelyl y tho gotow dodzelicz 
1401 SKJ III 193; Swathczo, ez Yichna slubila 
Stanislaovi treczo czoscz *czeczini y poczola 
*czelicz, i ne *doczelila do concza 1405 HubeZb 
119; Swathczimi, esz ta pusczina, iasz padła na 
Katherzino i na Symuna po strygu, to yest 
Symun poczow dzelicz y ne dodzelil 1408 
HubeZb 122.

Dodzierżeć 'otrzymać, {hereditate) accipere, 
obtinere9: Dzedzycztwa dodzerzal (war. hal.: 
dziedziczstwo odzierzal) hereditavit (tanto me- 
lior angelis effectus, quanto differentius prae 
illis nomen hereditavit Hebr 1,4) MPKJ V 131.

Dofołdrować, Dofołdrować się, Dofordrować 
'wygrać, wyprocesować, doprowadzić proces do 
końca, sibi yindicare, litem apud iudices ad 
finem perducere9: Thy pyenadze, czo ge tha 
pany po szobye zostawyla v thych dlusznykow, 
czo yysze dofoldrowany (OrtMac 87: foldro- 
wany), mayą ge daczy, zaplaczycz gey mazowy, 
a nye dzyeczom Ort Br VI 367; Przeczy w temv 
ten oczczym mowyl, gdysz on z opyekadlnykyem 
po społu za gego zony zywotha dofoldrowaly 
szye thych długów (OrtMac 87: foldrowaly 
szye thych pyenyądzy) OrtBrRp 65, 3; Y ten 
rzecznyk, czo przepadł, czo wszyal pyenyadze, 
a they rzeczy nye dofoldrowal, w tern then 
morderz yest prozen krolewszka p<r)oszba y ka- 
zanym OrtMac 124; Nye dokona-ly powod 
szwem szwyadeczthwem nany albo nye chcze-ly 
dofordrowacz (OrtBr VI 387: dofoldrowacz)..., 
thedy muszy powod wyny y wethy zaplaczycz 
ib. 130.

Dofordrować cf. Dofołdrować
(Doglądać) Doględać [pilnować, przestrzegać, 

tueri, curare9: Pilnosczom doglendacz chczemy, 
sze wselky thowar y kupya... po latwem, 
rownem, sprawietlywem targu przedano, mye- 
rzono, ważono XV p. post. WilkKrak 47.

Doględać cf. Doglądać

Dognać fzagnać, odstawić, agere, depellere9: 
Cząsza wszątha do dwora castellanowego... 
slvsznye może bycz dognana (pignora recepta... 
licite pełli possunt) Sul 56.

Dogodnie 'opportune9: Dogodnye oportune 
ca 1500 JA IV 95.

Doić 1 .'karmić (piersią), alere9: Dogycz ban
dą lactabo 1471 MPKJ V 110; Chvala y mo
dlą bogoslawyonym pyerszam, yz dogyly zbawy- 
czyela Naw 40.

2. 'ssać, sugere9: Dogyly mulgeatis (gaudete 
..., ut mulgeatis et deliciis affluatis ab omnimo- 
da gloria eius Is 66, 11) 1471 MPKJ V 97; 
Dogycz mulgere ca 1500 Erz 13.

3. 'doić, mulgere9: O tern, yako lanye y tvrze 
davaly szye doycz Rozm 84.

Cf. Oddoić
Doigrać 'wygrać, rem ad finem adducere (?)’ : 

Derslaus prius non traxit subagazonem, alisz 
doygral, jako s nim smowo mai 1386 HubeZb 60.

Dojachać cf. Dojechać
Dojąć cf. Dojechać
Dojadać 'jeść do sytości, edere ąuantum satis 

est, usąue ad satietatem : Idcirco debemus v- 
myernye szycz, nye dovadacz, nye ypyacz sya 
ca 1500 JA X 383.

Dojąć 'osiągnąć, posiąść, asseąui9: Doyocz 
asseąui aliąuam sapientiam XV p. pr. R XXIV 
63; ^  dubium: Terminum habent... pro tunica 
et sex marcis racione dotis, que ne doyal 1398 
StPPP VIII nr 6518.

Dojąd 1. wprowadza zdanie pytajne 'jak długo, 
ąuousąue9: Y  dokood ten to lvd topicz myo 
bodze, dogod nye vwyerzi mnye we wszech 
dziwyech (quousque non credent mihi in omni
bus signis) ? BZ Num 14, 11.

2. wprowadza zdanie czasowe: a. równoczesne 
'jak długo, póki, ąuamdiu, dum, donec : Spye- 
wacz bodo bogu memv, doyod ysem (quamdiu 
sum, Pul: poyondze yesm) FI 103, 34; Micolay 
ne zodal praua na Stasca, doyod gego czlouekem 
bil 1402 Piek VI 94; Doyąth thy ziw, yą thesz 
Aleksy w. 83; Czlowyek s semyena Aaronowa, 
ienze bi bil trodowat..., nye bodze gescz tego, 
czosz iest poswyoczono mnye, doyood iest 
nyesdrow (donec sanetur) BZ Lev 22, 4; Po 
wszitki dny, doiod bodze sziw sin Ysay (omni
bus enim diebus, quibus filius Isai vixerit)..., 
nye ystanowysz syo ti any krolewstwo twe BZ 
I Reg 20, 31; Popatrzi nyektorego mosza wyer- 
nego, gysz s tobo poydze z naymv, doiodem 
gescze ziw. abi ty pyenyodze wzol (ut dum ad- 
huc vivo, recipias eam) BZ Tob 5, 4; Lepyey 
gest, abichom... chwalyly boga, nyszly... biły 
dany w poszmyech wszemv lyvdu} doiod wy-
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DOJĄD DOJECHAĆ 109

dzimi zoni nasze y dzecy nasze mroc przed 
naszima oczima (cum yiderimus uxores nostras 
et infantes nostros mori antę oculos nostros) 
BZ Judith 7, 16; ^  b. bezpośrednio następcze
dojąd nie 'dopóki nie, aż, donec : Jako Grze- 
gosz ne szondal praua... Hanky na panske, 
doyod *skoge ne bil 1393 Leksz I nr 1501; 
Jakom szo ne wsrzuczyl w Komoszyno dzye- 
dzino, doyoth Marczinowi ne poroczono aream 
1410 TPaw IV nr 1915; Wipuszczyl {sc. Noe) 
gawrona, gensze szyo nye wroczyl k nyemu 
zaszo, doy0d wodi nye oschli na zemy (donec 
siccarentur aquae super terram) BZ Gen 8,7; 
Nye gest godzyna gnacz stad do chlewów, ale 
napogycz owce... Ted i ony rzekły: Nye mozemi, 
*doyod syo wszitky stada nye sbyoro (non pos- 
sumus, donec omnia pecora congregentur) 
BZ Gen 29, 8; A prze grzechi otczow swych 
y prze swe sznodzeny bodo, doyood syo nye 
wisznayo slosczi swich (donec confiteantur ini- 
ąuitates suas) BZ Lev 26, 40; Wyodo {leg. 
wwiodę) ge w zemyo nyeprzyaczool, doyood syo 
nye zapyrzi nye obrzazana misi gich (donec 
erubescat incircumcisa mens eorum) BZ Lev 
26,41; Gdisz vczecze sbyegli, przirodzony za- 
bithego nye bodze mocz gego zabicz, doyod 
nye stanye przed obliczim wszego mnóstwa 
(donec stet in conspectu multitudinis) BZ Num 
35,12; ledno nam przepvscz przecz..., doyod 
nye przidzem do lordana (donec veniamus ad 
Jordanem) BZ Deut 2,29; Prziwyedze pan na 
czo glod y lacznoscz..., doyod czebye nye 
setrze y straczi richlo (donec conterat te et 
perdat velociter) BZ Deut 28, 20; Przicini tobye 
pan mor, doyod czo nye zatraczi z zemye (donec 
consumat te de terra) BZ Deut 28, 21; Bo gest 
pan bog nasz oszvszyl wody gego w vidzenyv 
naszem, doyodsmi nye przęśli (donec transiretis) 
BZ Jos 4, 23; Chowaycye gy chlebem *zamotka 
a wodo truchloscy, doiod syo nye wroczo 
w pokoiv (donec revertar in pace) BZ III Reg 
22,27; Przido... kaplany y sodze, doiod nye 
vkroczo gnyewu bożego (usquequo solvant iram 
domini) BZ  II Esdr 9, 13; A doiod nye zgrzeszily 
w vydzenyv boga swego (usque dum non pec- 
carent in conspectu dei sui), bilo s nymy wszitko 
dobre BZ Judith 5, 21; Doyanth nye zagladzisch 
nisi abstuleris (non ingredieris huc, nisi abstu- 
leris caecos et claudos II Reg 5, 6) 1471 MPKJ 
V 39; aż dojąd nie: *Nyosl czebye pan bog 
twoy.,., az doyodsce nye przisli na to to myescze 
(donec yeniretis ad locum istum) BZ Deut 
1,31; ^  c. dubium: ogólnie następcze'zanim, prius- 
ąuam : Janussz sial do Kelcza, bi prziyal cu zapła
cze, doyod sse scoda ne stała 1391 HubeZb 64.

3. wprowadza zdanie miejscowe'dokąd, quoad’: 
Po nyem dzalal... Baruch... myaro drugo od 
wogla asz do broni domv... Elyazifa. Po nyem 
dzalal Marimvth... myaro drugo od wrót 
Elyazifowich, doiod zalezal dom Elyazifow (do
nec extenderetur domus Eliasib) BZ Neh 3, 21.

Dojądby dojąd by nie wprowadza zdanie cza
sowe bezpośrednio następcze 'dopókiby nie, aż- 
by, donec : Pvscili gy so do czemnicze, doyotbi 
nye posznali, czso bi kazał pan vcinicz (donec 
nossent, quid iuberet dominus) BZ Lev 24, 12; 
Wroczta syo dzewki moabycske y odidzyta... 
Bo aczbich mogła tey to noci poczocz sini 
y porodzicz, a wi chcyele czekacz, doiodbi nye 
wirozli (si eos exspectare ve!itis, donec cres- 
cant) z dzecynskich lyat, drzewyey bodzeta ba- 
bye, nyszly swadzbi s nymy doczekacye BZ 
Ruth 1, 13.

Dojądż(e) wprowadza zdanie czasowe a. równo
czesne fpodczas gdy, dum, donec \ Rzecze {sc. 
Balaam) kv Balakovi: Stoy tv podle obyati 
zapalney swey, doyodze ya pospyesyo w po- 
srzaczay panv (donec ego obvius pergam) 
BZ Num 23,15.

b. bezpośrednio następcze dojądże nie'póki nie, 
aż, donec : To gdisz vslyszal Iacob od swich 
synów..., nyczs nye rzeki, doyocz syo nye 
wroczyl<i> (siluit, donec redirent) BZ Gen 34, 
5; Czasz, w nyemzesmi bili chodzili s Kades- 
barne az do prziscza potoka Zareth, osm 
a trzidzesci laat bilo, doyodze iest nye *sginol 
sbor wszistek lvda boyyyoczego (donec con- 
sumeretur omnis generatio hominum bellato- 
rum) BZ Deut 2, 14; Vdzalasz proki, doyodze 
nye dobodzesz myasta (instrue machinas, donec 
capias civitatem) BZ Deut 20,20; Kapłani... 
stali wpossrod lordana, doyodze syo wszitko 
nye napełniło movyenye Tozye k lydv, czosz 
pan przikazal (donec omnia complerentur, quae 
Josue, ut loqueretur ad populum, praeceperat 
dominus) BZ Jos 4, 10.

Dojć cf. Dojść
Dojechać. Dojachać, Dojąć 1. fdojechać, 

przybyć, pervehP: Jakom ya przyszchethwschy 
w dom kxandza pyssarzow gwalthem nye gro- 
szylem my... anym mowyl gemy szlych y nye- 
yczczyyych szlow... rzekącz: By thako sczeszly- 
wye doyal do domv twego! abych ya byl thobye 
thako w młodych leczech, szbawylbych czą 
gardła thwego! 1470 ZapWarsz nr 3007.

2. fwytyczyć granice objeżdżając je, agri ter- 
minos ponere obeąuitando': Granicies limittare 
et adequittare al. dogyechacz 1486 LubPodk 103.

3. dubium 'udać się, wyruszyć, projicisci {?)': 
Doyachacz proficisci ca 1428 PF I 493.
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Dojęła dojęła nie wprowadza zdanie czasowe 
bezpośrednio następcze 'dopóki nie, donec, prius- 
quam : Nasch rozum..., dogela slunczem nye- 
byeskim nye gest oswyeczon, niczss duschnego 
nye wydzi XV wed. R XXII 243.

Dojny 'lacteus' : Vacce mulsiles al. doyne 
cum vitulis 1452 AGZ XIV 343.

(Dojrzeć) Doźreć 1. 'spostrzec, ujrzeć, videre, 
conspicere*: Vstąpywschy svyąthy Pyotr na 
vodą z lodzyczye y chodzyl po morzv, cho- 
dzącz po morzv przy Iesvcrisczye, dozryavszy 
yyatr sylny, lyekl szye Ttozm 351.

2 . 'dopilnować, doglądnąć, /wen, aspicere5: Der- 
slaus de Brzezecz cum aliis dominis... ambula- 
verunt ad... archiepiscopum... petentes, ut ve- 
niret ad ius et dignaretur aspicere al. dozrecz 
iustitiam 1457 4̂(jZ XV 3.

(Dojść) Dojć fo r m y : ind. 2. sg. doj
dziesz BZ Judith 6, 6 ; 3. sg. dojdzie BZ Tob 
5, 26; ~part. praes. act. adv. dojdąc #ZTob4, 
22; ^  inf. dojć Kśw br 17. 22; ^  praet. 1. sg. m. 
doszedłem 1471 MPKJ V 76, XV ex. PF V 372; 
doszedł sem MPKJ V 76; 3. sg. m. doszedł 
jest BZ I Par 11, 21, 1471 MPKJ V 12; doszeł 
jest MPKJ V 12; doszedł XV p. pr. R XVI 
350; / .  doszła 1403 Piek VI 173; ^  part. praet. 
act. doszedw 1402 Piek VI 98; doszedwszy 
1403 Piek VI 174, BZ Ex 19, 2; ~ p a rt. praet. 
pass. neutr. doszto 1449 AGZ XI 346.

Z n a czen ia : 1. 'dojść, dotrzeć, pervenire': Bo 
szedszy s Raphyndym a doszedwszy alysz na 
puszczyoo Synay (nam profecti de Raphidim 
et pervenientes usque in desertum Sinai), stany 
roszbyly szo na tern myeszczye BZ Ex 19,2; 
Wspitay syo na to, kakobi k nyemv doydocz 
wzol ot nyego to srzebro (perąuire, quo modo 
ad eum pervenias et recipias ab eo... pondus 
argenti) BZ Tob 4, 22; Nye placzi, zdrów tam 
doydze sin nasz (salvus perveniet filius noster), 
a zdrów syo k nam wrocy BZ Tob 5,26; 
^  Tercii testes iurabunt..., quod is Stepan 
super domum Ciosz... non ambulavit, neque 
ipsam combussit, neque quidquid de rebus 
ipsius in domo recepit, nec furatus est, neque 
eius processu al. siadem ipsum tetigerunt al. 
dosto 1449 AGZ XI 346; ^  Doszedłem czołem 
drzwy XV ex. PF V 372.

2. *osiągnąć, dostąpić, nancisci, sortiri :
Y mouy piruey sedocim: vstan, giz so k do
brem <u> oblenaio ctuorodla: jz na bodoce 
dobro ne glodaio, iz yremennem (leg. w wrze- 
miennem) dobre lubuio, iz chego gim doych, 
ne pamotaio Kśw br 17; Sedese, bo u dob<rze 
wrzemiennem lubował), podle drogy, bo chogo 
iemu bilo doych, ne pam<iętał> Kśw br 22;

Doszedł sortitur, nanciscitur XV p. pr. R XVI 
350; Doschiedl gyest (war. lub.: doszyel yest) 
potitus (tandemque potitus optatis nuptiis 
amorem sequentis priori praetulit Gen 29, 30) 
1471 MPKJ V 12; Doschedlem (war. lub.: 
dosedl sem) sortitus sum (puer autem eram in- 
geniosus et sortitus sum animam bonam Sap 
8, 19) ib. 76.

3. dojść prawem 'uzyskać wyrok skazujący, 
iudicum sententia rem suam prób ar e : Suum 
hominem, ne doszedw prawem, vocauit in- 
censorem et furem 1402 Piek VI 98; Suos 
fideiussores... astringit seu compellit vlg. przi- 
cziska super solucione pecuniarum, non apro- 
bans vlg. ne doszedwszi gich pravem 1403 
Piek VI 174.

4. 'zakończyć się, ad fineni peryenire, ad- 
dnci : Iaco to swatczimi, iaco sz Oganczinimi 
yednaczi ne doszła Potrkowa rzecz 1403 Piek 
VI 173.

5. 'dorównać, alicui aeąuum se praestare': 
Myedzi trsyemy drugy<mi> wiborni a ksyoszo 
gich, ale wszako ku trsyem pyrwim nye doszedł 
gest (et inter tres secundos inclytus et princeps 
eorum, verumtamen usque ad tres primos non 
pervenerat) BZ  I Par 11, 21.

6. 'doświadczyć, doznać, experiri : Ale abi 
wyedzal, yze s nymy społu tego doydzesz (ut 
autem noveris, quia simul cum illis haec expe- 
rieris), owa w to godzino temv lyvdu bodzes 
przitowarziszon, yze gdisz godney moki od 
myecza mego przimo, ti podobney pomseye 
podlyoszesz BZ Judith 6, 6.

Dokazać fo rm y: praes. ind. 3. sg. dokaże 
1420 TPaw VII nr 1713, 1447 AGZ XIV 241, 
OrtMac 105; ^  imper. 2. sg. dokaży XV p. post. 
R XXV 201; 1. pl. dokażmy XV p. post. Ka- 
lużn 271; — inf. dokazać 1443 AGZ XIV 85, 
1453 TymSąd 107, 1454 AGZ XIV 405. 427, 
Ort Br VI 365, etc.; ~  praet. 3. sg. m. dokazał 
1448 AGZ XIV 267. 269, 1451 AGZ XIV 321, 
1452 AGZ XIV 331, 1456 AGZ XIV 481, 
etc.; 1. pi. m. dokazalismy 1471 MPKJ V 125; 
^  part. praet. act. dokazawszy 1468 AGZ 
XIII 574; ^  part. praet. pass. n. sg. neutr. 
dokazano OrtMac 89; ^  inf. pass. sg. m. być 
dokazan 1457 AGZ XV 17; neutr. być doka
zano OrtYrtel 119; pl. m. być dokazani 1457 
AGZ XV 17; ^  fut. pass. 3. pl. f. będą dokazany 
OrtMac 63; ^  condit. pass. 3. sg. neutr. -by 
dokazano 1454 AGZ XI 400.

Znaczenia: 1. 'okazać, udowodnić, ostendere, 
demonstrare, probare': Dokazalischmy ostendi- 
mus (war. lub.: dokasszaliszmy a. dowyedly) 
1471 MPKJ V 125; Czesz ynaszcz ('chcesz
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okazać’ ?), ysz mylugyesz boga de toto corde 
tuo, dokaszycz thego szyrczem thvym, a nye 
slanya ( 'odwracaj5) go od mylosczy boga kv 
mylosczy gynszey rzeczy XV p. post. R XXV 
201; —' Interrogabimus dominos al. dolozimi 
sya, quomodo heres quilibet al. oczczycz heredi- 
taria bona eviterna sua debeat docere vel amit- 
tere al. dokaszacz albo odpascz 1443 AGZ XIV 
85; Et ego... posui vadium inter ipsos. Et 
quecunque pars super aliam inciperet et demon- 
straret hoc al. dokaszal, tunc domino palatino 
succumbat centum marcas vadii et parti quin- 
quaginta 1448 AGZ XIV 268; Pyechna... 
XX sexagenas importavit ad bona... et si nega- 
vit, parata est plenis testibus adducere al. 
dokasacz 1453 TymSąd 107; Iacobus... dixit: 
Cum quo potest contestare al. dokaszacz violen- 
ciam? Et nos decrevimus Mathie testes ducere 
et nominare 1454 AGZ XIV 405; Mozely woyth 
bracz szwe vyny... besz szkazanya, gdy gyemu 
od przyszyasznykow nye bądą dokazany? Ort- 
Mac 63; Gdy wyleganyecz poymye wyleganycza, 
a czy to mayą dzyeczy, a thy dzyeczy mayą 
gyne dzyeczy..., ty to dzyeczy nye mogą ocz- 
czyszny swey odzyerszecz s prawa, a tho ma 
bycz tako długo od dzyeczy do dzyeczy, poko 
może bycz dokazano, ąsz szą wyleganczy s prawa 
prawem OrtYrtel 119; Qui... dixerunt, quod 
ipsas curias tenent s pradzadow, dzadow' i z 
oczczow ipsorum eviterne. Quo audito man- 
davimus ipsis probacionem huius perpetuitatis 
probare et docere al. dowyescz i dokazacz 
1457 A G Z X \  9; ^  czegoś: Dalebor, kmetho de 
Sczithno, aquisiuit super Jaschconem de ibidem, 
quod debet indicare, id est: Docaszecz ran, 
iako poczanl 1420 TPaw VII nr 1713; Przyszła 
tego vmarlego zona y odwołała tho wyszna- 
nye... rzekacz, ysz tho dzyedzyczthwo yey y za 
gyey pyenyadze kupyone, czo gye ona przy- 
nyoszla k szwemu mazowy, y tego ona chcze 
dokonacz y dokazacz szamszyadmy, barszo 
dobrymy łudźmy Ort Mac 79; Gdyby kthory 
czlowyek w dalekych, czudzych szyemyach byl, 
a *przyszvedlby daleko po rocze y po dnyv, 
y dokaże thego, y<ż> thak daleko byl Ort- 
Mac 105; ^  coś: Kako to ma dokonacz albo 
dokazacz, albo dowyescz? Ort Br VI 365; Gdysz 
brath they panyey mowy, isz gego syostra 
swego gymyenyą od szyebye swemv mazowy 
w obrona nygdy nye oddala thv, gdzeby tho 
mocz myalo. a tho gymyenye ma w szwey 
obronye, tedy gest on blyszy dokazacz obrona 
tego gymyenyą y myecz, nyszly gey masz po
dług prawa OrtKal 313; — coś na kogoś \prze
ciw komuś5: Wysznaly on tho albo mogaly nan

DOKAZAĆ

dokonacz tho gymyenye, o kthore przyszyagl 
wyedzacz, a tho nany dokazano krzywoprzy- 
szyasthwo, sthraczyl szwą czesczy (fcześć5) 
y prawo a yesth zosthal besz prawa Ort Mac 89; 
Gdyby maz albo zona nalyezyeny na przesta- 
pyenyu malzenszthwa.. czo ony maya o tho 
czyrpyecz, a yako tho na nye maya dokazacz 
albo doszwyadczycz ? ib. 96; ^  kogoś o coś
f coś przeciw komuś': Ho kthory na mya lacub 
gwalth szalował, themv gwalthv rog yvsz minął 
hy ho tho gothowem cza dokasacz 1462 Zap- 
Warsz nr 1131.

2. esądownie rozstrzygnąć, wydać wyrok, przy
sądzić, decernere, sententiam ferre': (Iudex)
interrogando dominum palatinum coa<diudi- 
ca)bit al. dokasze (sc. Herbordo)... penas 
<pro ci)tacionibus duabus 1447 AGZ XIV 
241; Iudex... terminum astitucionem coadiudi- 
cavit al. dokaszal et adiudicatum recepit 1448 
AGZ XIV 267; Iudex coadiudicavit al. dokazal 
pro lucro Iwaschkoni iuxta ipsius Iwaschkonis 
terminum astitucionem ib. 269; Iudex coadiu- 
dicavit al. dokaszal Dorothee super Katherina 
et Andrea tncentas marcas dampni et tres marcas 
pene 1451 AGZ XIV 321; Iudex... coadiudica- 
vit al. dokaszal pro lucro et memoriale recepit, 
et Ianussium ministerialem addidit de iure ad 
pignorandum in principali pecunia et penis 
regalibus, et partis 1452 AGZ XIV 331; Mai 
et Philipp..., actores, proposuerunt contra Tru
chan pro hereditate; qui reclamaverunt se ad 
librum iuxta priorem recognicionem dicti Tru
chan, ut ipsis adiudicaretur al. aby gym doka- 
szano 1454 AGZ XI 400; Petrus ... condempna- 
vit (sc. Stanislaum) in centum marcis et toti- 
dem dampni et petivit iudicem sibi coadiudicari 
al. dokaszacz iuxta condempnacionem 1454 
AGZ XIV 427; Skorczynski, actor, super... 
Procopowycz... terminum astitit et eum contu- 
macem reputavit in termino concitatorio, quia 
non stetit... Et iam iudex coadiudicavit al. 
dokaszal 1456 AGZ XIV 481; Iudex sibi Der- 
slao coadiudicavit al. dokazal lucrum suum et 
memoriale recepit 1457 AGZ XV 7; Iudex... 
ita coadiudicavit al. dokazal, quod Albertus 
Buczikowski debet sustentare literam libro 
castrensi..., si non concordaverit..., eo debet 
perdere ib. 13; Hic idem in convencione termi
num ponere debet, ubi hanc causam debet 
coadiudicare al. dokazacz ib. 17; Quod iste 
articulus, pro quo proponitur, est castrensis, 
tunc in iure castrensi debet coadiudicari al. 
ma bicz dokazan. Si vero inveniunt, quod... 
est terrestris, tunc in iure terrestri debent pro- 
cedere ib. ; Hos terminos... Andreas Odro-
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112 DOKAZAĆ DOKĄD

wansch... transposuit ita diu usque ad termi- ' 
norum proclamacionem, qui, dum proclama- I 
buntur cause inter ipsas partes, debent 
coadiudicari al. mayo bicz dokazany ib.; Fre- 
dricus de Iaczimirs... affectavit iudicem, ut 
sibi adiudicaret al. dokazal, quid receperat ad 
interrogandum 1460 AGZ XI 449; Procurator 
domini Cola super hoc memoriale posuit et 
dixit: Domini ecce non recusant empcionem, 
sed recognoscant, pęto hanc causam dokazacz 
w przeszyszkach 1467 AGZ XV 76; Dixit: 
Domine iudex, dignemini domino Cola hanc 
causam decernere al. dokazacz, pro qua mecum 
hic iure arguit al. rosparl szyą ib.; Comissarii 
non decernentes in scopulo, prout fuerunt in- 
formati per dominum regem..., al. nye *doko- 
zawschi..., audeba<n)t sedere et iudicare... de 
eisdem limittibus 1468 AGZ XIII 574; Procura
tor affectavit, ut sibi *decernetur al. dokazal ! 
1496 AGZ XVI 271.

3. f wykonać, wypełnić, implere' : Dokazmyss 
tego impleamus XV p. post. Kałużn 271.

Cf. Doskazać
Dokazanie fo rm y: n. sg. dokazanie OrtMae 

41, XV p. post. R XXV 201; ^  g. sg. dokazania 
1457 AGZ XV 12, 1468 AGZ XV 94, 1494 
AGZ XVI 256, 1496 AGZ XVII 328; — d. sg. 
dokazaniu 1441 StPPP II n r2909, OrtMae 42. 
79, 1457 AGZ XV 11, 1431—68 Zab 525, 1468 
AGZ XV 97; ^  ac. sg. dokazanie Ort Br VI 
389, OrtMae 41, OrtRp 125; ^  I. sg. (po) 
dokazaniu OrtBr VI 389, 1490 AGZ XVII 260.

Z n a c ze n ia : 1. fudowodnienie, probatio, con- 
firmatw : Dokonanye mylosczy yesczy *doko- 
szanye vczynkem, quasi diceret: czesz vnaszcz 
('chcesz ukazać* ?), ysz mylugyesz boga de toto 
corde tuo XV p. post. R XXV 201; ^  Vos et 
matrem vestram concitat... vlg. ku dokazanyu 
granycze inter villam dictam lwia parte ab 
una, et inter villam dictam Herowa... parte 
ab altera 1441 StPPP U nr 2909; Ony... nye mogą 
gynszego dalszego dnya myecz k *szwemo do- 
kazanyy albo szwyadeczthwa przynyeszyenya 
podług prawa OrtMae 42; Vmarlego zona... : 
rzekła, aby gyey wszdano, ale gyey lyszthy 
szgorzarzy (pro szgorzaly) y pythala, acz ona 
nye gest blysza kv dokazanyv, nyszlyby ya 
mogl odczysznacz (leg. odcisnąć) ib. 79; Doka- 
ząnye ostensionem OrtRp 125; Qum auer vo- 
luit evadere... et alter... voluit probacionem 
al. dokazanya, ideo nos, iudex, hanc rem... re- 
cepimus 1494 AGZ XVI 256.

2. fwydanie decyzji, wyroku, sen tent iae seu 
deereti pronuntiatieć: Et domini hanc causam 
audientes receperunt ad interrogandum ad do-

| minum palatinum. Datus est terminus ad feriam 
secundam proximam ad decernendum al. ku 
dokazanyy 1457 AGZ XV 11; Terminus deci- 
sionis al. rok <ku> dokazanyw 1465 AGZ XV 
38; Ad sentenciam kv dokazanyy 1431—68 
Zab 525; Terminus decisionis al. dokazanya 
1468 AGZ XV 94; Terminus... ad adsenten- 
ciandum al. ku dokazanyy ib. 97; Nicolaus 
Odrowansz de Sprowa..., actor, affectawit decur- 
sum al. dokazany<a) ducentarum marcarum 
et trium 1483 AGZ XV 518; Post condemna- 
cionem nobilis Annę et post declarationem al. 
po dokazanyy in lucris suis 1490 AGZ XVII 
260; Rogo decretum al. dokazanya 1496 AGZ 
XVII 328.

3. 'wyrok, iudicis sententia, decretuin : Szly- 
szymy, ysz szye pytą po dokazanyy, y rzekły: 
Pany Barbaro, maszly które dokazanye, polosz 
ge OrtBr VI 389; A thego chczemy dokazacz 
sz gaynyego szadv sz Opawy, tho dokazanye 
yesth gym szkazano, pothym przynyeszly do
kazanye od opawszkyego myastha, lysth sz 
pyeczaczya OrtMae 41; Si hodie interrogayerjt, 
tunc cras post maturam missam cantatam hic 
in claustro per conclamacionem ministerialis 
partes debent parere et diffinitivam sentenciam 
al. dokazanya audire 1457 AGZ XV 12.

Cf. Doskazanie
Dokazować edowodzić swojej słuszności, suam 

rem iustam docere, probare5: a. w sporze sądo
wym\, in iudieio: Iohannes Dalanowski, actor, 
impedivit literis regalibus nobiles Stanislaum 
et Suprom, reos de Czeperow, pro yilla Cze- 
perow... et dominus palatinus requisiyit Stani
slaum et Syprom fratres, quo iure protege- 
rentur pro huiusmodi bonis. Qui protecti sunt, 
dicentes, quod sit eorum patrimonium ab anti- 
quo tentum ab ayis et prothavis, petentes se 
circa eadem bona remanere eo iure, quo alii 
heredes al. oczcziczowye sua bona docent et 
reclinantur al. dokaszyya et odpadaya 1444 
AGZ XIV 121; ^  b. w dyskusji, in disputatio- 
ne: Dokazyye disputat 1466 R XXII 19.

Dokazowanie 'dowód, argumentum : Docazo- 
wanye argumentum 1466 R XXII 24.

Dokąd 1. wprowadza pytanie niezależne 
(o czas) 'jak długo, dokąd, ąuamdiu, ąuousąue ?': 
Sinowe czlowekow, dokod to czoszkim sercem 

I (usquequo grayi corde)? Przecz miluiecze prosz- 
I noscz y szukacze lsze? FI 4, 3, sim. Pul; Dusza 

moia zamoczona iest barzo, ale ti, gospodne, 
dokod (usquequo)? FI 6,3, sim. Pul; Dokod 

| (usquequo), gospodne, za<po)minasz me do 
j concza, dokod (usquequo) odwraczasz lice twe 
i ote mne? FI 12, 1, sim. Pul; Dokot (usquequo)
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DOKĄD DOKĄD 113

powiszon bodze neprzyaczel moy nade mno? 
FI 12,3, sim. Puł; Dokod (quousque) poruszacze 
se na czloweka, zabyacze se wszistczi? FI 61, 3, 
sim. Puł; Dok0d (usąueąuo Puł: dokondze), 
bosze, laiacz b0dze neprzyaczel? FI 73,11; 
Gospodne, bosze czczy, y dok0d (quousque) 
b0dzesz se gnewacz na modlitw0 sługi twego? 
FI 79, 5, sim. Pul; Dokod (usquequo), gospodne, 
otewraczasz se do concza? Zaszsze se iaco 
ogen gnew twoy FI 88,45, sim. Pul; Dokod 
(usquequo) grzeszni, gospodne, y *dokod (us- 
quequo) grzeszny chwalicz se bodo? FI 93,3, 
sim. Puł; Rzekły slugy ffaraonowy k nyemu 
(sc. Mojżeszowi): I dokood (usquequo) mami 
czyrzpyecz to pogorszenye? BZ Ex 10,7; Y 
rzecze pan...: Dokood (usquequo) ten to lvd 
topicz myo bodze? BZ Num 14, 11; Y movil 
iest pan...: Dokod wyellikoscz nagorsza szem
rze przecziwko mnye (usquequo multitudo 
haec pessima murmurat contra me)? BZ Num 
14,27; Ostapyvszy y (sc. Jezusa) Zydovye y 
rzekły yemv: Y dokąd (quousque Jo 10, 24) 
chczesch mączycz nasche dusche? Rozm 428.

2. wprowadza pytanie zależne (o miejsce) 
'dokąd, gdzie, quo5: Duch svyąthy, gdzye chcze, 
thu nadchnye, a glosz yego slyszysch, a nye 
vyesch, skąd przychodzy albo dokąd ydzye 
(nescis, unde veniat aut quo vadat Jo 3,8) 
Rozm 237; Ya vyem, skądem przyschedl albo 
dokąd ydą, alye vy nye vyczye, skądem ya albo 
dokąd ydą (scio, unde veni et quo vado, vos 
autem nescitis, unde venio aut quo vado Jo 
8,14) Rozm 470; Dokąd ya ydą, vynye vyczye, 
nye mozeczye przydz (quo ego vado, vos non 
potestis venire Jo 13,33) Rozm 556; Dokąd 
ya ydą, vy vyeczye (quo ego vado, scitis Jo 
14,4) y drogą yyeczye Rozm 561.

3. wprowadza zdanie czasowe: a. równoczesne 
9dopóki, jak długo, ąuamdiu, dum, donec : Bodo 
pyacz bogv memv, dokod długo gesm (ąuam
diu fuero) FI 145,1, sim. Puł, M W  125a; 
Dauid a moszowye... płakały tako długo, 
dokod mogły slzi pusczacz (planxerunt, donec 
deficerent... lacrymae) BZ  I Reg 30, 4; Dokand 
mogl myeczem ruschaczy et obrigesceret (ipse 
stetit..., donec deficeret manus eius et obrigesce
ret cum gladio II Reg 23, 10) 1471 MPKJ V 41; 
Gdysz gescze a. dotąd, dokand cum adhuc 
(verba, quae locutus est dominus in manu pro- 
phetarum priorum, cum adhuc Jerusalem ha- 
bitaretur Zach 7,7) MPKJ V 116; Marya..., do
kąd byl Iozeph zyv, chodzyla, yako tedy byl za
kon malzenkam chodzycz Rozm 146; Thv szye 
myeny, Yordan rzeka scala (pro stała), a nye 
czyekla daley, dokąd v nyey Iesucrista krzczono
Słownik staropolski II

(hic dicitur, quod fluminis unda substitisset, 
nec ad ima descendendo tamdiu defluxisset, 
in ea donec dominus Jesus lavaretur) Rozm 
190; Dokąd yestem na svyeczye, yestem svya- 
tloscz tego syyata (ąuamdiu sum in mundo, 
lux sum mundi Jo 9,5) Rozm 420; Dokąd 
szyyatloscz maczye, yyerzczye v svyatloscz 
(dum lucern habetis, credite in lucern Jo 12, 36), 
abysczye były synoyye syyatlosczy Rozm 468; 
Myły lesus... przystąpyyschy swe zvolyenyky 
yzbudzyl, ktorychze mylosczyyye strzegł, dokąd 
spały Rozm 613; ^  b. bezpośrednio następcze
dokąd nie fdopóki nie, aż, donec : Dzetrzich 
Luthomski ranczil... za dzatki Brodzalawi 
sostrą (leg. z siostrą), dokanth lat bi ne meli 
1406 Piek VI 280; Roslaw ranczil Krirskemu 
za listh za mecznika tedi, kediby *syo kopcze 
doconali, ale mu gego ne ranczil dacz, docanth 
syo kopcze ne dokonanyo (pro dokonayo) 1423 
TPaw VII nr 3222; Truchl ge<sm>..., dokod 
mo szmerczo ne wykupyo grzesznych 1451 
MacDod 104; Wtargnye sze na nye (sc. Cha- 
nanejczyków) strach a boyasn w wyelkoszczy 
ramyenya twego, bodoo nye ruszayoczy yako 
kamyeyn, dokood nye przeydze lud twoy, 
panye, dokood nye przeydze lud twoy ten 
(fiant immobiles ąuasi lapis, donec pertranseat 
populus tuus, domine, donec pertranseat po- 
pulus tuus iste), ktorysz odzerszal BZ Ex 15, 
16; Synowye israhelszczy gedly cztyrdzeszczy 
lyat manno, dokoot biły nye przyszły do szemye 
przebiteczney (filii autem Israel comederunt man 
ąuadraginta annis, donec venirent in terram 
habitabilem), tym pokarmem karmyeny soo, 
dokoot nye doszyogly wszech krayow szemye 
kananeyskyey (hoc cibo aliti sunt, usąueąuo 
tangerent fines terrae Chanaan) BZ Ex 16, 35; 
Tu ia dzisz ny gescz, ny pycz bodo, dokod 
mnye w mey proszbye nye yisluchas (non 
manducabo..., nisi prius petitionem meam con- 
firmes) BZ  Tob 7, 10; Dokand nye myeny schią 
dzień donec aspiret dies (donec aspiret dies 
et inclinentur umbrae Cant 2, 17) 1471 MPKJ 
V 72; ~  c. ogólnie następcze dokąd nie *za
nim, antequam5: Ziemyanyn dnia rocznego
w onem miesczie, kądi roki sządzą,... ma dacz 
zbroyą schowacz, dokąth z gospodi nie wy- 
nidzie (anteąuam ex hospitio exierit, deponat 
arma) 1498 MacPraw VI 273.

4. wprowadza zdanie miejscowe 'dokąd, gdzie, 
quo, quocumque>: Dokood poslesz nasz, tam 
poydzemy (ąuocumąue miseris, ibimus) BZ 
Jos 1, 16; Bodzecye s królem, dokod poydze 
abo wnydze (eritis cum rege introeunte et 
egrediente) BZ IV Reg 11, 8.
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Dokądby 1. wprowadza zdanie czasowe równo
czesne 'podczas gdy, dum, cum : Antipater. 
czyagnaw do Rzyma, kvpyv pevnego yadv od 
yedney nyeyyasty z Araby y polozyl, isch 
dokądby yego nye było, ządan {leg. zadań) 
przez yego sługa... [sz]yego oyczv(ipse... Romam 
properavit,... venenum... apud uxorem Phero- 
rae reponens, quod interim dum ipse abesset, 
per ministrum... patri propinaretur) Rozm 106.

2. wprowadza zdanie przydawkowe 'dokądby, 
gdzieby, ąuo \ Nye lyvda any krolewstwa, do- 
kodbi myo bil nye posłał pan moy (non est 
gens aut regnum, quo non miserit dominus 
meus) szukaiocz cyebye BZ III Reg 18, 10.

Dokądbykoli wprowadza zdanie miejscowe 
'dokądbykolwiek, ąuocumąue’ : Takesz mu dal 
mocz, *dokodbikoly chcyal gydz maiocz vo- 
lenstwo, abi czinyl, czsobikole chcyal (dedit illi 
potestatem, quocumque vellet ire, habens liber- 
tatem, quaecumque facere voluisset) BZ  Tob 
1, 14.

Dokądkoli 1. wprowadza zdanie miejscowe 
'dokądkolwiek, ąuocumąue’: Bilem s tobo *do- 
kotkolysz szedł (fui tecum, quocumque perre- 
xisti) BZ I Par 17, 8.

2. wprowadza zdanie przydawkowe 'dokądkol
wiek, ąuocumąue’: Na wszech myeszcyech, do- 
kodkoly szedł (sc. Ezechiasz), modrzę czinyl 
(in cunctis, ad quae procedebat, sapienter se 
agebat) BZ IV Reg 18, 7.

Dokądkolwie wprowadza zdanie czasowe 'do
póki tylko, ąuamdiu: Zvyąrzata... dały szą 
chvalą Tesucristvszovy... a doką<d>kolvye byl 
na pvsczy, dotąd s nym były na pusczy (quamdiu 
mansit in deserto, secum morabantur) Rozm 
199.

Dokądż(e) 1. wprowadza pytanie niezależne: 
a. o czas 'jak długo, dokąd, ąuamdiu, ąuousąue ?’: 
Dokodsze, gospodne, gnewacz se bodzesz do 
concza (usquequo, domine, irasceris in finem)? 
FI 78,5; Y *dokoodsze my szyo nye chczesz 
poddacz (usquequo non vis subiici mihi)? 
BZ Ex 10,3; Dokondze (FI: dokod), boże, 
będze layacz nyeprzyaczyel (usquequo, deus, im- 
properabit inimicus)? Pul 73, 11; — b. o miejsce 
'dokąd, gdzie, ąuo?’: Czyg gesz a dokocz {pro 
dokodz) gydzesz (quo vadis)? BZ Gen 32, 17.

2. wprowadza zdanie czasowe: a. równoczesne j 
'póki, dum’: Dokandschem na schwyeczie dum 
adhuc supero (dum adhuc superes et aspiras, 
non immutabit te omnis caro Ecclus 33, 21) 
1471 M PKJY  83; ~  b. bezpośrednio następcze 
'aż, póki nie, donec : Ty w myesczech ostano, 
któreś oddałem wam, dokodze odpoczinoczi | 
nye da pan braczi waszey (donec requiem tri- I

buat dominus fratribus vestris) BZ Deut 3, 20.
Dokład 'zapytanie o rozstrzygnięcie, reąuirere 

{sensu subst.)’: Hii, Vrbanus et Franciscus, ter- 
cium terminum attemptantes pro lucro habere 
clamaverunt et dixerunt. Sed nos pro lucris 
eisdem non dantes, dedimus ad plures dominos 
ad proximiores terminos ad requirendum al. 
na dokład, si habent pro lucro an non 1438 
AGZ XII 34.

Dokonać fo r m y : praes. ind. 1. sg. dokonam 
ca 1450 PF IV 576, 1466 R XXII 17; 2. sg. 
dokonasz FI i Pul Ez 4; 3. sg. dokona Gn ap. 3 a, 
BZ  Lev 8, 34. Num 34, 2. 35, 5. I Reg 20, 9, 
OrtBrRp 54, 2, Ort Mac 67, Dział 51; 3. pi. 
dokonają 1423 TPaw VII nr 3222, Dział 19, 
1484 Reg 720, XV p. post. Kalużn 283; ^  imper. 
2. sg. dokonaj FI 16, 6, FI i Pul 19, 16, Blaż 322; 
^  part. praes. act. adv. dokonając BZ Deut 20, 9; 
~  inf. dokonać 1400 Leksz II nr 2711, Gn 178b, 
1408 Piek VI 356, 1418 TPaw IV nr 3126, 
etc. etc.\ praet. 2. sg. m. dokonał jeś FI i Pul 
39,9; -ś dokonał Rozm 832; 3. sg. m. jest 
dokonał BZ  Gen 29, 21; dokonał 1397 HubeZb 
45, 1449 AGZ XII 195, BZ Gen 2, 2, etc. etc.', 
f .  dokonała 1400 Leksz II nr 2711, 1408
Piek VI 356, BZ I Reg 20, 7. II Par 29, 29. 36. 
Tob 3, 12; neutr. dokonało 1397 Leksz II 
nr 2039, Sul 63, XV med. SKJ V 271, BZ Gen
2, 1, 1476 AKLit III 108, XV R XIX 89,
Rozm 45. 176. 707; 3. pl. m. dokonali są 
BZ  III Esdr 7, 4; dokonali Rozm 462. 729; 
/ .  dokonały Sul 20, BZ Num 36, 13. Deut 
34, 13, M W  146b, Rozm 42; ^  pląperf. 3. pi. m. 
byli dokonali BZ II Par 31,11, Rozm 583; 
^  condit. 3. sg. neutr. -by dokonało BZ IV Reg 
12,12; 1. pi. m. bychmy dokonali Rozm 663; 3.pi.
m. -by dokonali Dział 23; -by dokonały 1423 
TPaw VII nr 3222; ^  condit. praet. 3. sg.
neutr. by było dokonało Rozm 786; ^  part. 
praet. act. dokonaw BZ Gen 49, 32. Ex 34, 33. 
Judith 6, 19; dokonawszy BZ Jos 3, 2. Judith 
6, 16, 1466 R XXII 14, M W  96a, Rozm 540. 
541; ^  part. praet. pass. n. sg. m. dokonan 
Pul 622; / . dokonana XV p. post. R I s. XLV; 
neutr. dokonano Dział 56; n. pl. m. dokonani 
a? 1400 PF IV 753; / .  dokonane Sul 38; /. pl. 
neutr. (po) dokonanych Sul 44; ^  inf. pass. sg. 
m. być dokonan Sul 43, Dział 21; ^  praes. pass.
3. sg. m. jest dokonan Ort Kai 181; 3. pl. m. 
są dokonani Ort Mac 29; neutr. są dokonana 
Sul 82; ^  fut. pass. 3. s g . f  będzie dokonana 
Sul 42; neutr. będzie dokonano Ort Mac 100, 
Dział 32; 3. pl. f .  będą dokonany XV in. 
R XXIV 71; ^  praet. pass. 3. pl. m. byli doko
nani Rozm 639; ^  condit. pass. 3. sg. m. -by
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był dokonan Dział 48. 56; neutr. -by dokonano j 
Dział 2. 56.

Z n a czen ia : 1. fskończyć, położyć kres, do
pełnić5, finire, ad finem adducere, finem facere, 
perjicere, compłere’ : Nys szyą chwała boga 
mylego dokona, spyeyeczye pyancz paczyerzy 
G>2 ap. 3a; łanowo strono rzecz sszo ne do
konała, a przeto gim dalesm do Poznana 
do ssandu 1408 Piek VI 356; Dokonały szą 
przythczee *zgrvmaadne praw krolya Kazymy- 
rza,... poczynayą szą wstawyenyaa praw krolya 
Kazymyra Sw/ 20; Criste, tobye phala, yvsz 
prawa polska szą dokonana Sul 82; Dokonay, 
czsos poczol (perfice, quod coepisti) Błaż 322; 
<Dokona)ly so sye ksyogy wtóre swyotey 
Brygydy XV med. MPKJ V 428; Poczynali, 
conali, dokonali XV met/. R XXV 276; Dokonał 
bog w szodmi dzen dzala (complevit deus die 
septimo opus suum) BZ Gen 2, 2; A dokonaw 
(sc. Jakub) przykazanya, gymsze to syni vczyl,... 
skonczał gest (finitisąue mandatis... obiit) 
BZ Gen 49,32; Dokonaw rzeczy (,sc. Aron) 
y wloszyl zakryczye na lycze swoge (impletis 
sermonibus posuit velamen super faciem suam) 
BZ Ex 34,33; Dokonali syo czwarte kxyogy 
Moyzeszovi, a poczynayo syo pyote BZ  Num 
36, 13; Gdisz przemilczali kxyozota woyski, do- 
konayocz swo mowo (cumąue... linem loąuendi 
fecerint), tedi giich kaszdi zastop swoy kv boyv 
sposoby BZ  Deut 20,9; Przetos movil gest 
Moyzesz: Ano slvcha sbor wszistek synów isra- 
helskich słowa pyesni tey to y dokonał az do 
kończą (ad finem usąue complevit) BZ Deut 
31,30; Dokonały syo kxyogy Devtronomy, 
a poczynayo syo kxyogy Iozve BZ Deut 34, 
13; Przisłi so... wszitczi synowye israhelsci, 
a pomyeskawszi tv za trzy dny, a tich dny 
dokonawszi (ąuibus evolutis), sly (leg. szli) po- 
slowye w posrotky stanów BZ Jos 3,2; Gdysz 
Iozve slow dokonał (cumąue Josue verba finis- 
set), a sedm kapłanów w sedm troob wztrobiłi 
przed skrinyo zaslvbyenya bożego, a wszistek 
lvd naprzód poydze w harnaszy BZ Jos 6, 8; 
Gdisz dokonał Salomon slow modlytwi (cum
ąue compłesset Salomon... preces), sstopyl ogen 
z nyeba y zdzegl obyati BZ II Par 7, 1; Gdisz 
syo obyeta dokonała,... wszitci... pomodlyly 
syo bogu (cumąue Unita esset oblatio,... 
omnes... adoraverunt) BZ II Par 29,29; Roz- 
wyesyelyl syo Ezechias y wszitek lyvd s nym, 
isze sluszba boża syo dokonała (quod minis- 
terium domini esset expletum), bo nagle to bil 
przikazal yczinycz BZ II Par 29,36; Dokonał 
syo dom nasz (consummata est domus nostra) 
we trsyech a we dwudzestu dny BZ II Esdr

7,5; Potem trzecy dzen, gdi swo modlytwo 
dokonała (sc. Sara) a dopelnyla, dala chwa
ło panu bogu (factum est autem die tertia, 
dum compłeret orationem benedicens dominum) 
BZ Tob 3, 12; Dokonawszi płaczu a przes czali 
dzen modlenye lyyd... wipelnywszi, ioly syo 
cyeszicz Achiora (finito... fletu... consolati sunt 
Achior) BZ Judith 6, 16; Tedi Ozias dokonaw 
radi (Unito consilio) poymye gy (sc. Achiora) 
do swego domu BZ Judith 6, 19; We *szyrzoda 
wthora za Popyelecz przed obyadem pyszma 
dokonał 1464 Wisi nr 783; Fine dato yerbis 
dokonawschy slow 1466 R XXII 14; Anna 
szwyatha dokonawszy szwego zywotha na 
przedpyeklye sthapyla M W  96a; Dokonały sie 
godziny o wlosznym angele przes pyszarza 
Waczlawa ybogego M W  146b; Zadny nye ma 
odchodzyczi od onego trupa..., alyze sye msze 
dokonayą (donec missarum fuerint celebrata 
solemnia... non recedant) 1484 Reg 720; Tu 
szye dokonał zoltarz wszytek Pul 584; Nygdy 
we zdrowyu yest pyssan y w wyelikey chorobye 
dokonan Pul 622; Dokonały szyą kxyągy 
o svyątey dzyeyyczy Maryey, poczyna szye pro
log y *vtorą kxyagy o zyyoczye blogoslayyoney 
dzyeyycze Rozm 42; Dokonał szye prolog, 
a poczyna szye żywot blogoslayyoney dzyeyyczy 
Maryey Rozm 43; Dokonał szye prolog (explicit 
prologus), poczynayą szye xyagy trzeczye wye- 
lebney a dostoyney dzyeyycze Maryey Rozm 
174; Yako tego lyata dokonało szye obrzezanye 
zydowskye (terminata est circumcisio), a począł 
szye krest, takyesch sosty vyek szye począł, 
a pyątego dokonał (aetas ... ąuinta terminata 
est) Rozm 176; A gdyż dokonał tey modlytyy y 
ystal, był tako medl, yze yedvo stal na nogach 
Rozm 600; Movy svyąthy Augustyn, yze troye 
zaprzenye syyatego Pyotra począło szye y do
konało v domy Annaschoyye Rozm 707; ^  lat 
dokonać fdojść do pełnołetności, aetatem łegiti- 
mam compłere, adipisci : Takesz dzeczam do 
dwnaczcze (leg. dwunaćcie) lyaath yichowanym, 
gdy... krzywda gim była yczynyona..., mogą 
ho on gwalth yczinyony, o kthori czinycz nye 
mogły prze nyedostathek laath, posczygacz any 
... dlya dawnosczy yymowyenye może bicz obło
żono, alyszby... po leczech w nich dokonanich 
(Dział 34: po dokonalych lyeczech)... czinycz 
zamyeszkaly o krziwdi gim nyegdi yczynyone 
(nisi tunc legitima aetate in eis completa infra 
tempus debitum agere negłigerent pro iniuriis) 
Sul 44; ^  ezałatwić, wypełnić, explere9 expedire5: 
Limpach ne dokonał szwymy *gidnaczy, czo 
sze szandfdju *wywoydl cum Janussio... Iszm bul 
poszlem ot Janusza do Limpacha o to *sziecz,
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0 czo sche szanda *wywold, a te ne dokonał
1397 HubeZb 45; W genem groszv doszicz mayą 
myecz za robothą,... alisz o tho mązoboystwo 
rzecz owszeyky bandze dokonana (donec de 
eodem homicidio ąuaestio totaliter fuerit dif- 
finita, Dział 32: asz mąszoboystwo bądze swią- 
deczstwem dokonano) Sul 42; ^  *popierać
roszczenie, in causa apud iudices agenda perse- 
\erare : Voluit sibi terminum recipere, postea 
noluit, ne ipsum atemptare voluit, vlg. noluit 
dokonacz 1418 TPaw IV nr 3126; ^  'położyć 
kres (życiu, pokusom), finem facere, ponere’: Od 
zsarana asz do weczora dokonasz mo (de manę 
usque ad yesperam finies me Ts 38, 13) FI Ez 4, 
sim. Puł; Kyedy dokonał (sc. Jezus) pokvsz, 
s ktoremy byl czart przyschedl, y odstąpyl od 
nyego Lucyper albo satan od boga (consum- 
mata omni temptatione, ad quam venerat, re- 
cessit a domino Lucifer ad tempus) Rozm 197.

2. 'zrobić, wykonać, urzeczywistnić, spełnić, 
facere, perficere, efficere, effectum sive ad
finem perducere, impłere \ Roslaw ranczil Krir- 
skemu za listh za mecznika tedi, kediby *syo 
kopcze doconali, ale mu gego ne ranczil dacz, 
docanth syo kopcze ne *dokonanyo 1423 TPaw 
VII nr 3222; Potem gdisz szo dokonało nyebo 
y szemya, y wszitka gich okrasa (perfecti sunt 
coeli et terra et omnis ornatus eorum),...
1 odpoczynol (sc. bóg) w szyodmi dzen ode
wszego dzala BZ Gen 2, 1; Dokonał Salomon 
domv bożego a domv krolyowa (complevit... 
Salomon domum domini et domum regis) 
y wszitko, czso ymyenyl na swem syerczy, abi 
yczinyl domv bozemy y swemy domv BZ II 
Par 7,11; Gdi syo mur dokonał a postayylem, 
wrota w bronach... y przikazalem Anenyoyy, 
bratu memv (postquam autem aedificatus est 
murus,... praecepi... fratri meo) BZ  Neh 7,1; 
Gdyż gy... koronovaly,... począly szye yemy 
nassmyevacz... rzekącz:... Tysz szyę czynyl kro- 
lyem zydovskym, ovasz yvz dokonał svey ko
rony Rozm 832; ^  Wyeza ('kara więzienia’)
dokonana (turris completa), a myesszek wypro- 
znyony, czyny człeka, acz nyerichlo, ale barzo 
mąndrego XV p. post. R I s. XLV; ^  Woce- 
chowo swado ne dokonało sze Rothenborkowe 
szgednane s nym 1397 Leksz II nr 2039; laco 
Habdanczek ranczil Micolayewi..., isz mai 
prziwescz pana Hinczko do Krobe o pocznascze 
grziwen sza szwine y mała sze tam rzecz doko
nacz, a ne dokonała sze 1400 Leksz II nr 2711; 
Allecz my tego szamy szobo ne moszemy do
konacz, ycynicz Gn 178b; Consumati doco- 
na<n)i ca 1400 PF IV 753; Doko<na>li per- 
fecerunt XV in. R XXIV 71; Bądą doko<na>ni

switky recy consumabuntur omnia ib.; Bogu- 
slaus... citans Katherinam et Margaretham... 
egit super ipsas his yerbis dicens sic: Hoc contra 
ipsas propono, quia citans me ad iudicium et 
lucrate sunt super me pomari (leg. pomiary), 
a dokonacz gey ne chczecze et in isto inhy- 
buistis michi hereditatem, quia ipsam uti non 
audeo 1426 KsMaz 11 nr 1930; Iakokole rzeczy 
*vmorzene a dokonane... trvdno mayą bicz 
othmyenyony (quamyis negotia... finita... dif- 
ficile sit retractare) Sul 38; Gęstły yenego 
dnya szą dokonało granycz<e)nye (si eam, sc. 
limitationem, una die consummayerit), tedi svk- 
nyą... wszącz mayą ib. 63; Dokonało <się> con- 
sumatum est XV med. SKJ V 271; Zasluzenym 
dokonaam preparo yobis locum per meritum 
passionis ca 1450 PFW  576; W czwartem potem 
wyeku sam szo wroczysz, bo szo gest geszczye 
nye *dokonalo Amoreyskich sloszcz (necdum 
enim completae sunt iniquitates Amorrhae- 
orum) az do dzyssego czasu BZ  Gen 15,16; 
Day my zono moyo, bocz gest czasz yussz 
syo dokonał (quia iam tempus impletum est), 
aczbich wszedł k nyey BZ Gen 29,21; Bocz 
w syedmy dnyoch dokona syo szwyoczenye 
(septem enim diebus finitur consecratio), yakosz 
y nynye yczynyono gest, abi rzood szwyoty 
syo popelnyl BZ Ley 8, 34; Gęstły syo *roznyewa 
(sc. ojciec), tedi wyedz, isze syo dokonała gego 
zloscz (si... fuerit iratus, scito, quia comple
ta est malitia eius) BZ  I Reg 20, 7; Poznamly, 
ysze syo dokona zloscz oczcza mego przecyw 
tobye, <nie> wskaszo tobye (cognovero com- 
pletam esse patris mei malitiam contra te, non 
annuntiem tibi) BZ I Reg 20, 9; Abi kupowały 
drzewo a kamyenye..., tak abi syo dokonało 
oprawyenye domv boszego (ut impleretur in- 
stauratio domus domini) BZ IV Reg 12,12; 
Przeto przikazal Ezechias, abi ydzalaly stodoli 
domu bożego. Gemusz gdiz biły dokonały 
(sc. kapłani), wnyeszly do nych tak pyrwe vrodi, 
iako dzesyotki (quod cum fecissent, intulerunt 
tam primitias, quam decimas) wyernye y to 
wszitko, czsosz biły z slyvbu obyeczaly BZ II 
Par 31,11; Dokonały so (sc. Sizennes i towa
rzysze) wszitko (consummaverunt omnia) przes 
przikazanye pana boga... a z radi... krolyow 
BZ II Esdr 7, 4; Kakoly szyą tho ma dokonacz 
podług prawa? Ort Kał 293; Yako mogą do
konacz albo dybywacz (pro dobywacz) na kym 
dzyedzyczthwa? Ort Mac 91; Przepadły tesz czo 
o tho woyth, ysz thedysz nye dokonał prawa ? 
ib. 124; Paknyaly nye mosze myecz gynszych 
światków, gedno czso są... w klątwie, tedy 
chczemy, aby... pod przysyągą dosyczvczynye-
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nya tym to klątym rozgrzeszenye dano, tegodla, 
aczby czy ysczy swiatcowie swiądeczstwa doko
nali (ad perhibendum tantummodo testimo- 
nium, Sul 35: kv vczynyenyv thylko swyadecz- 
stwa) Dział 23; Wszpomoze dokonacz ipse 
deus perficere faciet 1466 R XXV 139, sim. 
p. post. R XXV 200; Dokonało sya consumata 
sunt 1476 AKLit III 108; Dokonącz perficere 
ca 1500 Erz 13; Elizabeth... debet divisionem... 
finire al. dokonacz 1488 AGZ XIX 370; Beata 
es, que credidisti, ąuoniam perficientur, bądą 
dokonany, in te, que dicta sunt tibi (Luc 1, 45) 
XV p. post. R  XXV 180; Pyąnthe szlowo gdy 
przemówił, dokonało szą szbawyenye XV ex. 
R XIX 89; Dokonał deduxit ad effectum ca 1500 
Erz 13; Wschakosz ('wszakoś’) byl posłań do 
Zacharyascha, zvyastvyącz yemv narodzenye 
yego szyna Yana...: aza szye to yemv nye 
dokonało, czo yemv slyvbyono ? Rozm 45; 
Czocz ony (sc. ojcowie) nye dokonąly, to vy 
napelnyczye, onycz pobyły proroky, a vy ych 
boga vbyyeczye Rozm 462; Bo myły Krystus 
dokonavschy Vy<e>lykonoczy starego zakony, 
ktoraz była vzyvanye baranka zakonnego, tvsch 
potem ostayyl novy testamenth albo zakon. 
Dokonavschy myły Krystus Vyelyką Nocz (leg. 
w Wieliką Noc) starego zakony, chczyal ydz ky 
novemv zakony Rozm 540—1; Bo yako pyssche 
Symon de Kassya, yze Zydove v Kvyethną 
Nyedzyelyą były taką radą vmovyly y dokonały 
Rozm 583; Począł smączyen bycz (sc. Jezus) 
od strachy przykrey szmyerczy rzekącz: Zal 
my Iudascha, yze taka czvda yydzyal, nye 
polepszył szye, alye dokonał svey sgloby 
Rozm 594; Poskoczmy, yyz mamy Iesusa w rąku, 
yyzsczy yąth, a przeto bychmy dokonały yego 
smyerczy, podzmy tam, by nass tern yyączey 
było mączycz y Rozm 663; Kyedy iuz dokonały, 
yzby myal ymrzecz..., y było yschytkych przy- 
zyolyenye, nathychmyast byskup... kazał y by- 
czoyacz Rozm 729; Pylath... by y (sc. Jesucrista) 
byl pusczyl na potąpyenye Żydom, a takoż ,by 
szye było nye dokonało zbavyenye rodzaya 
czloyyeczego Rozm 786.

3 .?ograniczyć, terminare, finire' : Gdisz ynidze- 
cze w zemyo kanaansko, a k gymyenyy wam 
losem syo dostanye, tymi to myedzami syo 
dokona (his finibus terminabitur) BZ Num 34, 2; 
Przecziw wzchodv slvnecznemv dwa tisyocza lo- 
kyet bodze,... k morzv, któreś patrzi na zapad 
slvncza, takas myara bodze, a polnoczna strona 
tyntze cislem dokona syo (septentrionalis pla
ga aequali termino finietur) BZ Num 35,5; 
^  Perfixit conditor orbem, gl. terminauit, 
locauit sconczyl, dokonał, położył yą 1466

R XXII 26; Determinare, id est finire doko
nacz ca 1500 E rz' 13.

4 .  'umocnić, utwierdzić, udoskonalić, perficere : 
Doconay (Pul: zwyrzchny) chodzena moia we 
sczach twogich (perfice gressus meos in semitis 
tuis), iszbicho se ne poruszili siadowe mogi 
FI 16,6; Obetnicze y modły <nie> chczal ies, 
ale vszi doconal ies mne (aures autem per- 
fecisti mihi) FI 39,9, sim. Pul; Bosze,... nawedz 
*winniczo to y doconay io, iosz szczepiła pra- 
wicza twoia (perfice eam, quam plantavit 
dextera tua) FI 79, 16, sim. Puk, Affirmabo, 
doconam, mea dicta manu sua 1466 R XXII 
17; Apostolovye yescze nye były dokonany 
yyerze (leg. w wierze), aby szye nye przeczy- 
vyly zlemv Rozm 639.

5. fwyjaśnić, określić, de finire'’: Diffinire est 
diuersis modis finire yylozycz vel dokonacz, 
skazacz ca 1500 Erz 13.

6. 'dowieść czegoś, przedstawić dowody prze
ciw komuś, probare, comprobare, demonstrare, 
comincere (aliąuem alicuius rei)': a. absolute: 
Roszusch probavit al. doconal contra eundem 
hominem pro predictis quinque centis grossis 
1449 AGZ XII 195; Doswyathczyl uel dokonał 
probauit OrtCel 9, sim. OrtLel 235; Woźny, acz
by wydal gynaczey przysyągą swiathkom, nysz 
yako my bądze przykazano, aczby byl sądownye 
dokonan, tedi ma bycz sloszon a gyny myasto 
tego postawyon (si... de hoc fuerit yictus iudicio, 
alter loco sui substituatur et ipse a suo officio 
perpetuo deponatur) Dział 48; Aczlyby ten, 
ktori tako przyganyl, chczalby dokonacz, tedy 
ma dokonacz szesczą swiathkow (sin autem 
arguens sententiam suam de falso probare vo- 
luerit ipsum iudicem iniquum,... id probare te- 
nebitur per sex testes) takyey czczy, yako sądzą. 
Aczlyby nye mógł dokonacz swiathky, abo by 
syą sadza wywiódł, tedy ow, ktori tako przy- 
gany, ny o szadną rzecz ma bycz sluchan, alysz 
sądzy zaplaczy trzy grzywny abo torlop kvny 
(dearguens sententiam iudicis,... nullatenus 
audiatur, donec iudici tres marcas vel pelles de- 
derit mardurinas, quas idem iudex rationabiliter 
obtinebit, si sententiam suam comprobayerit 
fore iustam) ib. 51. ^  b. czegoś, coś: Kako to 
ma dokonacz, albo dokazacz, albo dowyescz 
O rtBr\l365; Tego ona chcze dokonacz y do
kazacz szamszyadmy, barszo dobrymy łudźmy 
Ort Mac 79; Paknyali dokonayą (sc. ci, któ
rych dzieckowano) swey nyewynnosczy (Sul 
31: yawną wczynyą szwą nyevinnoscz), tedi 
sadza albo podsądek za kaszda personą albo 
kmyecza tako dzeczkowane, panowy tych kmye- 
czy pokypy abo przepadnye vini rzeczone pyacz-
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nadzesscza (decreyimus, quod, dum... impigno- 
rati patefecerint suam innocentiam,... iudex... 
poenam... pencznadzescza noverit se incursurum 
domino villae impignoratae persolvendam) Dział 
19; Ystawyamy, ysz gdyby... myesczanyn 
szemyanynowy dal svkno na borg... abo po- 
szyczyl kromy a zapyssv,... tedy myesczanyn 
swiathky ma dokonacz swego dlugv na ze- 
myanynye (civis... pro debito suo probabit per 
testes talem contractum, Sul 33: zalyyącz) o 
diuk swoy doswyatczy ib. 21; <F)alco pozwał 
Indrzycha o dzedzyną, ale Indrzych zawyodl 
syą dawnosczą, czegosz to podług prawa do
konał (ipsam praescriptionem, ut debuit, pro- 
bayit, Sul 40: dawnoscz gest yą, yako myal, 
doszwyathczil) ib. 29; <V)stawiamy tesz, acz kto 
by przed namy abo naszymy riczerzmy skarszyl 
na sadzą, yszby gego rzecz zle skazał, abo gemv 
przyganyl rzekącz, ysz mv krothko vczynyl, 
tedy sadza swey sprawiedlywosczy ma dokonacz 
tymy wszemy, którzy s nym na sądzę syedzely 
(iudex per suos collegas, qui secum eidem 
praesiderunt iudicio, probare debebit) ib. 51; 
Aczlyby komv dano wyną, a tego nye dokonano 
(quodsi accusato de furto et non convicto), 
a ten to swiatky syą myalby odwiescz, gdyby 
w gednem swiathky vpadl, tym czczy nye stra- 
czy ib. 56; Gdyby ten, cz<y>ge swynye byli, 
rzeki, yszeby nye tamo, gdze znak yczynyon, 
swynye zayąl, tedy ten, czso zayąl, ma sam 
przysyągą dokonacz prawdy (si pars adversa 
dixerit non ibi fuisse porcos mactatos, ubi 
signum fecerit mactator eorundem porcorum, 
id firmare proprio iuramento teneatur) ib. 59; 
^  c. (czegoś) na kogoś: Gdy kto zaluge na 
nyewyasta szwyathky o gey dług..., a ona 
chczalaby szama szye odprzyszancz, ktho thv 
gest blyszy, onaly blyszą szyą odprzyszancz 
samą, czyly blyszy powod nayn {leg. nań) 
szwyathky dokonacz? Ort Kał 299; Szthanyely 
szye tho a wysznaly ktho, a bądzyely tho nany 
wysznano albo dokonano, thedy on muszy za tho 
czyerpyecz Ort Mac 100; Chczemy, aby ktore- 
gokoly stadia nye porvszony swey czczy czło
wiek o kakykoly gwalth przed sąd byłby pozwan, 
tedy nany dobrym swiadeczstwem ma bycz 
dokonan (si aliquis... pro quibuslibet violentiis 
evocetur, actor teneatur, quod asserit, compro- 
bare, Sul 33: *doszwasthczycz)... Paknyali...
szalobą... o zlodzeystwo chcze wznovicz, tedi 
to, czso bądze nany mowicz, swiądeczstwem ma 
nany dokonacz (quod tunc asserit, rationabiliter 
per idoneos testes teneatur comprobare, Sul 33: 
przes podobne swyatki winyen bącz do- 
szwyathczicz) Dział 21; Ktho vkradnye czlo-

wyeka, a zaprzeda gy, gdy tego nayn dokonayą, 
ma szmyerczą vmrzecz (convictus noxae, morte 
moriatur Ex 21, 16) XV p. post. Kałużn 283; 
^  kogoś: Kedi Potr prziwodl swego zlodzeya 
przet swego pana, tedi pan ossadzil prawo 
polske y nemeczske, a Potr ne chczal go doko
nacz 1408 Piek VI 356; Sądzą, ktoremy wyną 
dadzą, nye pozyszcze wyny, alyszby gego do
konano, paknyaly bądze przekonań, tedy... 
trzy grzywny stronye vraszoney przepadnye 
Dział 2; Tedy Tan poznał, ysz to vczynyl przeto, 
ysze Pyotr... dzewką vranyl, ktorasz raną 
aczkoly zlyszebnyk obeszrzal, a wszakosz gyn- 
szymy swiatky gego chczal dokonacz (quod 
yulnus* licet per ministerialem conspectum et 
visum fuisse obtulisset se probaturum, Sul 34: 
wydal szą doswyathczicz) ib. 22; ^  {kogoś) 
o coś: Nyekthorzy szą y dzyeyą gym beszpraw- 
ny..., a czy... ny mogą... przyszyagacz, yako 
gyaczy pyzczkowye... albo kthorzy... o... nye- 
poczeszthne rzeczy przed prawem szą dokonany 
Ort Mac 29; <V)stawyamy, aczby kto o zlodzey
stwo abo zboy przed sądem byl przemoszon 
trzykrocz abo dokonan (iudicio convinctus)..., 
tedy ten na wieky swą czescz straczyl Dział 
56; ze zdaniem: Nye yesthly kthori czlowyek, 
czo przyszedł do waszey zyemye, dokonan {Ort- 
Mac 27: dokonały), aby byl wyleganyecz, czosz 
gemv tho wymawyano,... tedy mogą gego 
przyaczyelye... przyszagą vkazacz, ysz gest sz 
małżeństwa yrodzon Ort Kał 181; Drvgy... brath 
... ono skazanye odwolawa, dokonawayącz abo 
chcząc dokonacz, yszby przy tern skazanyy 
nye byl (alter ipsorum accedens ad praesentiam 
iudicis, allegat se condemnatum et ad eandem 
quaestionem tanquam illum, cuius intererat, non 
yocatum, Sul 38: wiwodzi szą wzgardzonym 
a kv they tho rzeczi, yako tego, gegosz szą thikalo 
bicz, nye weszwanego) Dział 27; Tedy ow, ktori 
tako przygany, ny o szadną rzecz ma bycz 
sluchan, alysz... zaplaczy... podsadkowy trzy 
wierdunky..., o to acz podsadek dokona tesz, 
ysze sprawiedlywie sskazal (si se iuste probave- 
rit iudicasse) ib. 51.

7. *osądzić, iudicare seu in iudicium vocare : 
Gdze grzech szstal szą, onym prawem, kthorego 
ona wyesz pozywałaby, ma bicz sządzon alyko 
{pro alybo) dokonaan (quod ubi crimen est 
commisum, illo iure, quo illa villa tunc usa 
fuerit, debebit iudicari sive terminari) Sul 43.

8. *odwołać sic do wyższej instancji, apelować, 
ad magistratum maiorem provocare, appel- 
łare {?)’: Layely ktho ortel, a dokona szye, 
szlowye, ysz poszle po wysze prawo, a nye ostogy 
szye yego ortel, tedy ma pokupycz kaszdemu
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przyszyasznykowy XXX szelągów,... a <nie> do
konały szye, szlowye poda ('podda) pyrwey, 
ysz ne trzeba szlacz do wyszego prawa, tedy 
pokupy wszyszthkym *przyszyasznokom XXX 
szelągów OrtMac 67, sim. OrtBrRp 54, 2.

9. cJubia: Dokonano ca 1450 PF IV 579; 
Roszmagicze rzeczy dokonacz dissopire XV ex. 
PF V 26.

Cf. Doskonać
Dokonale 'doskonale, perfecte9: Yenze nasze 

grzechy szam przyąl, dokonalye wzyąl qui pec- 
cata nostra ipse pertulit (I Pet 2, 24), id est 
perfecte tulit XV med. SKJ I 83. — Cf. Do
skonale.

Dokonały fo r m y : n. sg. m. dokonały XV 
in. R XXIV 66. 74, 1438 R XXII 353, OrtMac 
27, 1471 MPKJ V 76, ca 1500 Erz 13; ~  g. sg. 
f  dokonale 1438 R XXII 354; ^  i. sg. neutr. 
dokonałem OrtMac 33; dokonałym BZ I Par 
12, 38, Ort Br VII 551; ~  l. sg. neutr. (w) do
konałem BZ  IV Reg 20, 3; ^  ac. pi. m. doko- 
nałe Dział 23; ~  l. pi. neutr. (po) dokonałych 
Dział 34, XV ex. ErzGlos 181.

Z n a czen ia : 1. 'wolny od wad i braków, 
pełen zalet, doskonały, perfectus, consummatus9 : 
Doconaly aliąuis perfectus XV in. R XXIV 66; 
Doko<na>li wselky bądzeli perfectus autem 
omnis erit (non est discipulus super magistrum, 
perfectus autem omnis erit, si sit sicut magister 
eius Luć 6, 40) ib. 14; Velky dar dokonali om- 
ne donum perfectum desursum est (Jac 1, 17) 
1438 R XXII 353; Dokonale wolnosczy w za- 
konye qui autem perspexerit in lege perfecte 
libertatis (qui autem perspexerit in legem per- 
fectam libertatis Jac 1, 25) ib. 354; Rospomyen 
syo, kakom chodził przed tobo w prawdze 
a w syerczv dokonałem (in corde perfecto), 
a czso lyvbego przed tobo, to gesm czinyl 
BZ IV Reg 20,3; Moszowye, boiownyci y wi- 
prawyeny ku boiowanyy z dokonalim syercem 
(corde perfecto) prziszly do Ebron BZ I Par 
12,38; Zwirchowany a. dokonały consumma
tus (si quis erit consummatus inter filios ho- 
minum,... in nihilum computabitur Sap 9, 6) 
1471 MPKJ V 76; Doconalich in perfectis XV 
ex. ErzGlos 181; Doskonały yel dokonały per
fectus ca 1500 Erz 13.

2. ' wolny od wad prawnych, nienaganny, na
leżyty,, iustus, legitimus, debitus, idoneus9: Bą- 
dzyely *czlowyk... uranyon albo ochromyon, 
yeszthly nye zarączony y sz dokonałem (OrtBr 
VII 551: sz dokonałym) szwem prawem czlo- 
wyek, thego zaplatha yesth dzyewyacz funthow 
OrtMac 33; Ysze po zaprzenyy slvszebnyka 
przez zamyeszkanya łan dokonale swyatky,

ktorimi syą zawyodl, postawyl (per... idoneos 
testes... offerebat se probaturum),... swyatky 
skazał} smy... przypvsczycz Dział 23; ^  lata 
dokonale *pełnoletność, aetas legitima9 : Aczlyby 
tesz po dokonałych lyeczech (Suf 44: po leczech 
w nich dokonanich) zamyeszkali (sc. dzieci) 
czynycz a dawnoscz by wyszła, tedy, yaco 
y o gynsze sztyky, podług dawnosczy mayą 
mylczecz (nisi tunc legitima aetate in eis com- 
pleta... agere negligerent..., tunc obstabit eis 
exceptio praescriptionis) Dział 34.

3. 'któremu coś udowodniono, qui certae 
culusdam conditionis esse probatus est9: Nye 
gesth... czlowyek... dokonały, aby byl wyle- 
ganyecz, czosz yemu tho *wyanowano (Ort- 
Kał 181: wymawyano)..., thedy maya gyego 
przyrodzeny... przyszyaga ydzyalacz y ykazacz, 
ysz yesth z[a] *malenszthwa urodzon Ort
Mac 27.

Cf. Doskonały
1. Dokonanie fo r m y : n. sg. dokonanie ca 1428 

PF I 488, Naw 147, XV p. post. AKH  VI 445, 
XV p. post. R I s. XXXIX, XV p. post. R XXV 
201, ca 1500 Erz 13, Rozm 732; ^  g. sg. do
konania ca 1464 KatOssol nr 2, 1466 R XXII 
10, 1471 MPKJ V 133; ~  d. sg. dokonaniu 
Ort Kał 300, OrtMac 26, Rozm 631; —' ac. sg. 
dokonanie XV med. R XXII 245, XV med. 
PF IV 594, XV med. Zab 521, Dział 19, Rozm 
544; ^  /. sg. (w) dokonaniu Rozm 605.

Z n a czen ia : 1. 'zakończenie, koniec, finis, 
exitus9: Tegodla Xpus mowy konyecznye, iaco- 
bi na dokonanye a na *zapyeczątenye tich to 
wschitkych pospolicze czsnot XV med. R XXII 
245; Takosch tho poslednye blogoslawyenstwo 
położono ku wschem pyrwim na dokonanye 
ib.; Sz rychłego conczą, doconanya subito fine 
1466 R XXII 10; W thobye, panye, polyeczenye 
y thez dobre, sczaszne dokonanye moyego zy- 
wotha (finis mei felix consummatio) Naw 147; 
Ova nyne dokonanye ich yyeczna szmyerc yest 
nunc ergo finis illorum mors est XV p. post. 
AKH  VI 445; Dokonanye terminum XV p. post. 
Kałużn 274; *Wsschączkych rzeczy siwyecz- 
skych począnthek y dokonanye (status et exitus 
negotiorum) we scząnsczyw gest XV p. post. 
R I s. XXXIX.

2. 'spełnienie, urzeczywistnienie, consummatioy 
perfectw : Dokonanye efficacia ca 1428 PF I 
488; Angyol gey odpowy<e)dze:... Nye racz 
thego odmawyacz, ss czebyecz ma bicz bosza 
macz, myeschkasch dyvdv (pro lyvdv) zbawye- 
nye, vczyn temv dokonanye (R XIX 52: dosz- 
konanye) XV med. PF IV 594; Gedna nye-

| wyasta... yest swe gymyenye y szwa rzecz
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wszdala.. yczynyla szwego bratha opyekadlny- 
kyem kv dokonanyy gey wszdanyy (pro wszda- 
nya, Ort Mac 26: ku dokonanyy gyey domu) 
OrtKał 300; Phala tobye, miły panye Iesu, 
sz dokonanya tego yczynku dobrego ca 1464 
KatOssoI nr 2; Tho z bozim zgyednanym prze 
nasche lepsche, aby przesch nasch dokonanya 
swego <nie> przygyąly pro nobis aliąuid provi- 
dente melius (deo pro nobis melius aliąuid 
providente, ut non sine nobis consummarentur 
Hebr 11,40) 1471 MPKJ V 133; Dokonanye 
mylosczy yesczy *dokoszanye..., ysz mylugyesz 
boga de toto corde tuo XV p. post. R XXV 201; 
Myły Iesus barzo smączyen byl yydzącz doko
nanye zlosczy nyeyyernego Iudascha Rozm 544; 
^  'doskonale urzeczywistnienie : Pravdzyvych 
droga yako svyatloscz syyączącza pochodzy y 
mnoży szye yzytek kv dokonanyy dnya (iusto- 
rum... semita, ąuasi lux splendens, procedit et 
crescit usąue ad perfectam diem Prov 4, 18) 
Rozm 631; ^  dubium: Kto wzyal pevne lye- 
karstwo, badzye vzdrovyon [bądzye], wsakosz 
przez dokonanya pevnye ma bycz vzdro- 
yyon (per effectus plenitudinem curandus) 
Rozm 189.

3. 'skonanie, exitus, agonia’: Racz nam dacz 
dokonanye dobre XV med. Zab 521; Było 
myedzy ym (sc. człowieczeństwem a bóstwem) 
takyeporuszenye, yze szye yczynyl yako v do
konanyy, czYsch y takyem boyoyanyy (factus 
in agonia Luc 22,43), bo podług czlovyeczego 
przyrodzenya chczyal smyerczy yczyecz, alye 
bostwo... chczyalo, aby vmarl Rozm 605; 
lesuszye,... yvz szye tve dokonanye blyzy 
Rozm 732.

4. fudowodnienie, wykazanie, demonstratio, 
affirmatw : Sądzą... powiadayączym a skar- 
szączym, ysz nyesprawyedlywie dzeczkowany, 
kromye szkodi y obraszenya ma wroczycz a 
dacz na rakoymye, rok pewny gym poloszywszy 
na sprawą abo dokonanye swey nyewynnosczy 
(termino eidem domino villae yel yillanis im- 
pignoratis ad ostendendum suam innocentiam 
assignato, Sul 31: kv vkazanyv swey <niewin- 
ności)) Dział 19.

5. ' wyjaśnienie, definitio, explicatio : Dokona
nye yel yylozenye diffinitio ca 1500 Erz 13.

6. 'zdolność wywołania skutku, skuteczność, 
efficacitas, efficientia’ : Dokonanye, dostatecz- 
noscz efficacia ca 1500 Erz 13.

Cf. Doskonanie
2. Dokonanie 'dokładnie, dobrze, recte, bene’ : 

To nye stoy yschytko any... v kxyagach Ye- 
remyaschoyych, any v Zacharyaschoyych kxya- 
gach, a dokonan<i)ey yest y pevn<i)ey v Za-

<cha>ryaszoyych kxyagach nyz v Yeremyascho- 
vych Rozm 766.

Dokonawać fo r m y : praes. ind. 3. sg. doko- 
nawa FI I Prol 15, 1471 MPKJ V 6; 3. pi. doko- 
nawają FI II Prol 6; ^  part. praes. act. adv. 
dokonawając Dział 27, XV p. post. R XXV 
173; adi. n. sg. neutr. dokonawające Sul 39; 
^  praet. 3. pi. m. dokonawali Rozm 179. 541.

Z n a czen ia : 1. 'kończyć, finire’: Tu se do- 
conawa (finitur) prolog lacynsky, polzki y ne- 
meczski, a poczina se drugi takisz łaciński, pol- 
zky y nemeczski FI I Prol 15; Tu se docona- 
waio (finitur) dwa prologi: łaciński, polzki 
y nemeczsky, a poczina se szaltarz FI II Prol 6; 
Gdyś yyeczerzaly szą (sc. apostołowie), czvsch 
yyeczerze dokonayaly, yzyavschy myły Iesus 
chleb y pożegnał Rozm 541; ^  'kończyć,
zamykać wywody, concludere (sermonemf: Dicit 
concludendo dokonavayącz euangelium XV 
p. post. R XXV 173; ^  skazanie dokonawające 
'wyrok ostateczny, sententia iudicum, quam con
tra nułlum datur ius provocationis5: Acz... 
skazanye dokonawayącze (definitiya sententia) 
o thą tho dzedzyną *wyrzeknyoną bąndze, kas- 
demy... chczącemy tho gyste skazanye layacz... 
bącz mocz zapowyedzana Sul 39.

2. 'dowodzić czegoś, allegare*: Drvgy.. .brath 
... ono skazanye odwolawa, dokonawayącz abo 
chczącz dokonacz, yszby przy tern skazanyv 
nye byl (alter ipsorum accedens ad praesentiam 
iudicis allegat se condemnatum et ad eandem 
ąuaestionem tanąuam illum, cuius intererat, 
non yocatum, Sul 38: wiwodzi szą wzgardzonym 
a ky they tho rzeczi, yako tego, gegosz szą 
thikalo bicz, nye weszwanego) Dział 27.

3. 'określać {sens), interpretować, determinare, 
sensum definire9: Dokonawa determinat (Pen- 
tateuchus... omnes... leges dialecticae proposi- 
tione, assumptione, confirmatione, conclusione 
determinat Prol) 1471 MPKJ V 6; Czy pha- 
rysey... służbą boża przykro yyedly,... kazny 
sYoyą ystayyaly, a thym przykazanye Moyze- 
schoYO dokonayaly (traditiones suas statuentes, 
ąuibus traditiones Moysi determinabant) Rozm 
179.

Dokonawanie 'utworzenie, perfectw : Psalm 
Dauidow o dokonawanyu czerekwye molwy 
(agit de perfectione ecclesiae) Pul 28 arg.

Dokończyć 1. 'dokończyć, finire*: Limittare 
granicies vlg. dokonczycz 1428 TerCzchovRp 
III 37; Vos non vultis secum granicies inceptas 
sippare et facere, assipare et finire al. doszypacz 
et dokonczycz inter hereditatem de parte 
yestra..., quas granicias vlg. inceptas ipse vult 
yobiscum sipare, facere, assipare et finire al.
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doszypacz y dokonczycz 1469 AGZ XVIII 13; 
^  dokończyć się 'być zakończonym, terminan : 
Omnis inhibicio al. zapowyecz terminari debet 
al. dokonyczycz szyą ad sex septimanas ca 1500 
AKPr V 298.

2. 'rozstrzygnąć ostatecznie, definire, de cer- 
nere’: Ale ysze ryczerze zem naszich w szą- 
dzech wyecz pospolithich... personą naszą sna- 
m yonvyą.szkazanya przesz nye vczynyona 
mocz mayą wyekvystą..., przeth kthorimysz 
thesz wszdawanya wyelkego ymyenya szą dzeyą, 
gesz szkazanya y wsdawanya, y gynsze rzeczy 
przes nye osądzone a dokonyczone w osobnych 
kszągach popyszvyą (coram ąuibus etiam resi- 
gnationes bonorum magnorum peragantur, quae 
sententiae, resignationes et aliae causae per 
eosdem definitae in speciali libro conscribun- 
tur) Sul 78.

Doktor fo r m y : n. sg. doktor Gn 11 b, ca 1420 
R XXIV 86, Rozm 692; ^  ac. sg. doktora 
Sul 82; — v. sg. doktorze 1444 R XXIII 308, 
1454 Wisi nr 385; ^  i. sg. doktorem 1474 
Zab 540, Rozm 415; ^  /. sg. (o) doktorze 
Rozm 627; ^  n. pi. doktorowie XV ex. MPKJ 
II 320, Rozm 306; ^  g. pi. doktorow EwZam 
297, Rozm 705; ^  d. pl. doktorom Rozm 174. 
380; ^  ac. pl. doktory De mor te w. 106, 
Rozm 463; ^  i. pl. doktory Rozm 205; doktormi 
Rozm 144.

Znaczenie: 'uczony, szczególnie znawca Biblii 
i teologii, w chrześcijaństwie niekiedy oficjalny 
tytuł pisarzy teologicznych, vir doctus, imprimis 
Scripturae sanctae et theologiae peritus, apud 
Christianos etiam scriptorum theologorum ti- 
tulus’ : Wszelky mysztrz nawczony, wszelky doc
tor albo pyszarz w crolewszthwe nebeszkem 
(omnis scriba doctus in regno coelorum Mat 
13, 52) równi yeszth oczczw czeladnemw ca 1420 
R XXIV 86; Nalyeszly yego w koszczyelye szye- 
dzączego w poszrothkv doctorow (in medio doc- 
torum Luc 2, 46), slvchayączego onych y pytha- 
yączego gych EwZam 297; Nalyesly y (leg. ji) 
v kosczyelye szyedzącz myedzy byskupy y doc- 
tormy (in medio pontificum et... doctorum), 
sluchayącz ych Rozm 144; Tako yemv odpo- 
vyedzyely mystrzovye a doctorovye zydowsczy 
rzekącz (respondens autem ąuidam ex legisperi- 
tis, ait illi Luc 11, 45) Rozm 306; Iesus począł 
movycz kv doctorom zydovskym y kv ynym 
Żydom (Jesus dixit ad legisperitos et Pharisaeos 
Luc 14, 3) Rozm 380; Kyedy ssa lyczemyernyczy 
Zydovye yzrzyely, yze myły Iesus przemógł 
saduczey..., zeschły szye v yedno y spytały yego, 
yeden s nych, który yesth byl doctorem v za- 
konye (et interrogayit eum unus ex eis legis

doctor Mat 22,35), kvschącz yego Rozm 415; 
^  Ten tho yelebny doctor, gemusczy Bedza 
(leg. Beda) dzego, mouiy Gn 11 b ; Vibrani 
doctorze doctor egregie 1444 R XXIII 308; 
Myli swanthi Iarnolcze, dostoyny doctorze y by- 
skupye, bancz mylosczyw thwemu drusbye! 
1454 Wisi nr 385; Przed wamy, yelebnim w bo- 
dze oczczem y kxadzem... Jacubem, s boga 
miloscy biskupa ploczskego szadzo yrzadnym, 
wybornym doctorem, rzecznik... dicit 1474 Zab 
540; Y wykladayą thv doctorowye, ysz yak 
rychło wyrzekł thi yerba Ihus, natichmyast bil 
szdrow szin gego XV ex. MPKJ II 320; Bogy 
nycz nye zgrzescha..., bądąly nyeczo pysącz 
(leg. pisać) na czescz a na chwała bogv wschech- 
mogączemy, yakosch yest było przedthym 
ynnym doctorom przez *myą zyayyono y po- 
pyszano v kxyagach potvyrdzonych Rozm 174; 
Mymo to yescze yotpyenye myedzy nayyschemy 
doctory yyary krzesczyanyskye Rozm 205; Owa 
ya szlye k yam proroky, którzy by przychodza- 
cze rzeczy przepoyyedzyely, albo doctory 
y mądrcze, którzy by pyssmo yykladaly Rozm 
463; Czczyenye o yednem doctorze, ktor[z]y 
przyganya nyevyernym Żydom o ych nyeyyerne 
nyedoyyarstyo Rozm 627; Pyotr, yschego svyata 
doctor y mystrz, sgrzeschyl, a myloscz yproszyl 
Rozm 692; Kako szye yedno po drugyem dzyalo, 
mnymam, yze tako możemy baczycz podług 
rozmaytego dolyczenya doctorow Rozm 705—6; 
^  także 'wyższy tytuł naukowy nadawany przez 
uniwersytet, honoris titulus, quo universitas viros 
doctos o r n a t Yvsz prawa polska szą dokona
na, yasz wykładana przes mystrza y doctora 
Swanthoslawa s Woczyeschyna, cvstosscha ko- 
sczola warszewskyego swąnthego lana Sul 82; 
Dzyrzsza kosza na reystrze, szyka ('siekę’) doc
tory y myszthrze De mor te w. 106.

Doktorowa 'żona doktora, doctoris uxoP: 
ludea Moyzeshowa, doctorowa Belya vadia 
sua reposuit 1496 AGZ XV 333.

Doktorowski'doktorski, ad doctor es pertinens : 
Na myescze doctorowskye ubi doctores praedi- 
cebant ca 1500 JA X 383.

Dokupić 'zakupić, emere*: Tako mi pomozi 
bog..., ezem ymal s pano potkomorzino smowo, 
eze ymala wzocz penocze za Ziroslawicze abo 
veczne docupicz 1400 HubeZb 11.

Dokupienie 'odkupienie, redemptw : Który bą- 
dzye chczyecz bycz myedzy vamy pyrwszy, 
bądzye vasz sługa, yako syn czlovyeczy nye 
przyschedl, by yemv służono, alye by sluzyl 
y dal duscha svoye na dokvpyenye vyelye lyvda 
(sicut filius hominis non venit ministrari, sed 
ministrare et dare animam suam, redemptionem
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122 DOKUPIENIE DOLICZENIE

pro multis Mat 20, 28) Rozm 403. ^  Może
jednak corruptum pro odkupienie?

IDoleschny' ?’: Vendiderat Fyederko demissio- 
nem piscine doleschny in Malczicze 1454 AGZ 
XIV 425. ^  Doleśny czy doł leśny?

Dolet ' tlenek żelaza, colcothaF: Doleth col- 
cotar 1472 Rost nr 52. ^  Cf. Dalit.

Doliczać fo r m y : praes. ind. 3. sg. dolicza 
Gn gl. 170 a, Rozm 173. 225. 255. 465. 651. 
760. 768. 798; ^  part. praes. act. adv. doli
czając Rozm 143; ^  inf. doliczać 1409 Czrs 24; 
^  praet. 3. sg. m. doliczał Rozm 28; 3. pl. m. 
doliczali Rozm 121.

Z n a czen ia : 1. ftwierdzić, dowodzić, osten- 
dere9 pr obare': Quod autem fuit fortis, hoc 
probat, dolicza, eius pugna mirabilis Gn gl. 
170a; Nyektorzy syna boze<go> y bycz mye- 
nyly, a drudzy dolyczaly, aby dyabla v sobye 
<miał> (quidam dei filium hunc esse testaban- 
tur, quidam daemoniacum hunc fore fatebantur) 
Rozm 121; Yego (.sx. Jezusa) mądrosczy wschy- 
sczy szye dzyvovaly, dolyczayacz, yze duch 
boga wschechmogączego v nyem yest (suam 
sapientiam omnes mirabantur, in eo fore spiri- 
tum dei testabantur) Rozm 143; Takyesch 
svyąty Pavel pysze v epystole do Koryntyey, 
dolycza, yze po smartvychvstanyv pokazał szye 
svyatemv Iacobovy (insuper apostolus Paulus 
manifeste asserit epistoła Corinthiorum teste, 
quod Jesus apparuerit post resurrectionem 
Jacobo) Rozm 173; Iesus... pyssal, yako dolycza 
svyąthy Ambrosy v yedney epystole: zyemya 
zyemyą povyeda Rozm 465; Takoż dolicza 
święty Augustyn, iże sie kupienie rolej stało 
po wstaniu s martwych miłego Jesucrista Rozm 
768; ■—' czegoś: To ystne pysmo albo lyst, ya
ko tego dolycza Evzebius v kxyagach, ktoresz 
zowa Scolastica ystorya..., było tako popysano 
(talis haec epistoła fuisse comprobatur, ut Ec- 
clesiastica historia testatur) Rozm 225; Kristus... 
prze łotry umęczon. Dolicza tego Dawid prorok 
rzekąc: Jegom nie drapieżył, tegdym zapłacił 
Rozm 651; Żydowie ustawicznie stali przed 
Herodem, pomawiając miłego Jesucrista... A to 
im przyszło z poduszczenia ducha złego, jakoż 
tego dolicza święty Augustyn Rozm 798; 
^  coś: O tern ruschanyy nye yest pevno, kyedy 
szye poczynało, bo thymze to dolycza, yze<by) 
były yyedzyely, ktorego szye czaszy to myalo 
stacz, nye <leże>lyby tamo, alyeby alyesz na 
ten czass przyschły (quod autem incertum esset, 
quando moyeri debebat, inde perpenditur, quod 
languidi semper erant ibi) Rozm 255; (Judasz) 
rozpaczy!, to sie dolicza tym, iże *odewszy 
i obiesił sie Rozm 760; ^  za kimś: O Zydzye,

yen dolyczal szą blogoslayyona dzyeyyczą 
(de Judeo, qui allegayit pro beata yirgine), 
yschby ymyala ostacz w czystoczye Rozm 28.

2. doliczać świadka fprzedstawić świadka, te
stem darey: Dorothea... debet ylg. doliczacz 
unum testem... contra Adam... Forma iura- 
menti:... Jako ya przi them byl, essze Adam 
wynowath Dorothcze za pocz kop poszagu 
1409 Czrs 24.

Doliczanie *dowodzenie, uzasadnianie, eloąuen- 
di ac demonstrandi ratio' : Czczyenye o tern, yako 
szye dzyvovaly byskypy y kszyąząta movye 
yyelebney dzyeyyczy Maryey y yey mądremy 
dolyczanyy Rozm 26; Trudno z dolyczanya 
syyatych doctoroy ybaczycz pravdą porząnd- 
nosczy Rozm 709.

Doliczenie fo rm y: n. sg. doliczenie Gn gl. 
12a; ~  g. sg. doliczenia Rozm 705; ^  d. sg. 
doliczeniu Rozm 624. 632; ^  ac. sg. doliczeni 
Rozm 637; ^  i. sg. doliczenim 1431 PF V 64, 
Rozm 176; ^  n. pl. doliczenia XV p. pr. R XVI 
349.

Znaczenia: 1. fuzasadnienie, dowód, ratio, 
probatio, argumentum : Quando aliquem homi- 
nem deus intus et extra illuminat, ornat et donat 
uirtutibus, tanto magis ac magis homo se 
humiliat. Probacio, id est doliczenie uel exem- 
plum in Abygayl, que licet non fuit de regali 
genere, tamen propter eius humilitatem rex 
Dauid duxit eam sibi in yxorem Gn gl. 12a; 
Doliczenym racione 1431 PF V 64; Tegosz 
ystego lyata, myenya, począł szye schosty yyek. 
Ych dolyczenya (pro dolyczenye) yest to (quo- 
rum ratio haec est), yze yako tego lyata dokonało 
szye obrzezanye zydowskye, a począł szye krest, 
takyesch sosty vyek szye począł, a pyątego 
dokonał. Nyektorzy od Bożego Narodzenya 
początek tego vyeku klądą tym dolyczenym 
(hac ratione): yako pyątego vyekv była po- 
spolna lyczba od pyryego lyata nyektorego 
yyelykyego znamyenya, takyesch sosty yyek 
lyczenye (pro lyczenya) od Bożego Narodzenya 
Rozm 176; Ku wtoremu doliczeniu mamy wie
dzieć, iże s tego baczyć, iż dobrowolnie cir- 
piał (sc. Chrystus) Rozm 624; Ku trzeciemu 
doliczeniu mamy wiedzieć... Jesucrista dobro
wolną mękę przyjąć Rozm 632; Miły Kristus... 
kazał (sc. św. Piotrowi) miecz schować... Na to 
kładzie święty Maciej doliczeni: wszelki, który 
weźmie miecz..., od miecza zginie Rozm 637; 
Kako sie jedno po drugiem działo, mnimam, 
iże tako możemy baczyć podług rozmaitego 
doliczenia doctorow Rozm 705.

2. 'doświadczenie, experimentum : Doliczenya 
experimenta XV p. pr. R XVI 349.
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DOLICZNOŚĆ DOLNY

Doliczność fdoświadczenie, experientia : Do- 
licznoscz experigencia ca 1428 PF I 488; Dolicz- 
noscz experigencia ca 1455 JA XIV 495.

Doliczyć fo r m y : praes. ind. 3. sg. doliczy 
1445 AGZ XII 135; — inf doliczyć 1445 
AGZ XII 135, Rozm 767. 806; ^  praet. 3. sg. m. 
doliczył 1393 Leksz I nr 1387, MPKJ V 110; 
^  condit. 3. sg. m. by doliczył Rozm 683; 
^  part. praet. pass. n. sg. m. doliczon 1471 
MPKJ V 17, MPKJ V 30; doliczony 1471 
MPKJ V 30;/. doliczona 1471 MPKJW 21. 82; 
^  condit. pass. n. sg. neutr. -by doliczono 
BZ Judith 8,21.

Z n a czen ia : 1. 'stwierdzić, dowieść, udowo
dnić, confirmare, demonstrare : Doliczył, zwi- 
czyązyl *conviciatur (convicerat enim eos Daniel 
ex ore suo falsum dixisse testimonium Dan 13, 
61) M P K J \  110; Aczem zlye rzeki, svyadecztvo 
day o ziem, czvsch day svyadecztvo, by mya 
dolyczyl nyepravdzyvego, a yam gotow ydz na 
mąką Rozm 683; Svyathy Augustyn movy...: 
Trudno dolyczycz, ktorego dnya albo ktorego 
czaszy szye to stało, albo przygodzylo Rozm 767; 
My pomayyamy lesusa..., yze szye yrodzyl 
kromya malzenstya. A by to pravda była, tern 
chczemy dolyczycz, yze szye yrodzyl, aze Tozeff 
z Maryą yczyekl do Eypta Rozm 806.

2. *udowodnić komuś winę, pokonać (w sądzie),
potępić, convincere (aliąuem alicuius rei)': Do- 
lyczon convictus (qui furatus fuerit hominem 
et yendiderit eum, convictus noxae, morte mo- 
riatur Ex 21, 16) 1471 MPKJ V 17; Dolyczona 
conyicta (anima, quae... negayerit proximo suo 
depositum..., conyicta delicti, reddet omnia, 
quae per fraudem voluit obtinere Ley 6,4) 
ib. 21; ^  Janek Daszefszky kmethonem Nico- 
laum doliczil cum suis testibus, ex tunc domini 
adjudicarunt dieto Johanni omnia bona pre- 
dicti kmethonis 1393 Leksz I nr 1387; ^  du- 
bium: Mała cum Judeo Benasz przali szo 
litteris, ex tunc Judeus dixit, quod litteram 
predicti Mała, que fuit domini capitanei Doma
rad, yellet ukaszacz super eadem littera. Et 
sic subjudex ipsum interrogayit, utrum yel
let dobczicz {pro doliczicz?), et ipse dixit: 
Nolo dobczicz {pro doliczicz?), sed detur michi 
ad dominum capitaneum. Et sic pendet ter
min us tercia die coram domino capitaneo 
Poznanie post ipsius ingressum 1394 Leksz 1 
nr 1879; ~  w błędnym przekładzie łac. con-
yictus 'confectus': Doliczony a. przemozony 
{war. łub.: doliczon a. przemozon) conyictus 
(quando tu eras famę et labore confectus Deut 
25, 18) 1471 MPKJ V 30.

3. ' wypróbować, sprawdzić, probare, experin \

Abi wspomynaly na to, ysze gich oczczowye 
pokuszeny, abi dolyczono na nych, w prawdzely 
naslyadowaly boga swego (tentati sunt patres 
nostri, ut probarentur, si yere colerent deum 
suum) BZ Judith 8, 21.

4. 'pochwalać, uznawać za dobre, probare, 
approbare5: Doliczona probita (in tribus placi- 
tum est spiritui meo, quae sunt probata coram 
deo et hominibus Ecclus 25, 1) 1471 MPKJ 
V 82.

5. doliczyć się 'sprawdzić liczbę, ilość9 nume- 
rare {?)': Item Stanislaus cum ministeriali ha- 
bet innumerare al. doliczicz sza inter homines 
in Marthinow et si dolyczy sa, ex tunc mittere 
habet hominem ipsius dictum Minyecz, pro quo 
est citatus dominus Cola et pro ipso capere 
mediam sexagenam habebit 1445 AGZ XII 135.

Dolik fuzasadnienie, dowód, argumentum : Do- 
likow argumentis XV med. R XXV 156.

Dolina fo r m y : n. sg. dolina (1424) XVI 
in. AGZ IV 123, 1433 AGZ II 96, 1455 AGZ 
IV 163, 1461 AGZ IV 175; ~  g. sg. doliny 
1470 AGZ II 202, DILB III 354, 1485 AGZ 
XV 568, 1486 AGZ XIX 205; — ac. sg. dolinę 
1440 AGZ XIII 101; — i. sg. doliną DILB III 
354; — n. pl. doliny 1456 AGZ II 152; — i. pł. 
dolinami (1407) 1549 AGZ VII 51.

Z n a c ze n ie : 'vallis*: Cum yenatione fera- 
rum..., z dolynąmy, montibus y rownoscziąmy 
(1407) 1549 AGZ VII 51; Cum alio prato 
dieto dolina (1424) XVI in. AGZ IV 123; 
Usque ad Wolczkowa dolina 1433 AGZ II 96; 
Usque ad conyallem al. po dolyna 1440 AGZ 
XIII 101; Usque ad yalles, dictas dolyny, iacen- 
tes circa viam ducentem de Leopoli ad Zymna 
Woda et a dolyny usque ad lutum, dictum 
erznylowskye blotho 1456 AGZ II 152; Usque 
ad vallem dolyna penes viam 1461 AGZ IV 175; 
Usque ad yallem ylg. do doliny Rutka dictam 
1470 AGZ II 202; Thuczszem porąmbal drze- 
wye do yedney dolyny, aby nykth nye posnął, 
a thu nad tha dolyna yest gyeden pothoczek 
DłLB III 354; Usque ad foyeam al. do dolyny, 
que yocatur Czabayka, et ab ista dolyna equita- 
vimus... usque ad viam 1485 AGZ XV 568; Prata 
incipiendo a valle al. od dolyny, que yocatur 
Baba 1486 AGZ XIX 205; ^  zapewne już
nomen proprium: Quod pratum, glamboka do
lina dictum, dedit... archiepiscopus... Derslao 
1455 AGZ IV 163.

Dolni c f Dolny
Dolny, Dolni ' inferior5: Super tota piscina 

inferiori al. na dolnyem stawye 1485 AGZ XVIII 
269; De molendino inferiori al. sz dolnego 
1499 AGZ XVII 366.
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124 DOŁEK DOM

Dołek 1. fzagłębienie terenu, dolinka a. dołek, 
parva fossa, fovea : Zaclica... villam suam... 
Andree... obligauit tenendum cum medio prato 
in Prandnyk pro gruschca et pro dołek 1398 
StPPP VIII nr 7571; Pro XII foueis vlg. dołki 
ca 1400 TerCracRp I llb  616; Usąue ad yiam, 
que currit et saltat per... valliculam al. przes 
dołek 1413 AGZ III 167; Smichna... cum Cle- 
mente... se concordarunt..., quod dictum ga- 
gyum ipsis ex utraque parte ibidem fossatis 
et <val)libus vlg. dolky consignarunt, promit- 
tentes fossata eadem perpetualiter obseruare 
1419 StPPP II nr 1639; Per campos et scopulos 
vsque ad viam, que transit de Biskupicze... 
ad locum bassum al. dołek 1446 MMAe XVII 
456.

2. 'dołek w wietrzejącym kamieniu, cava seu 
rimae lapidum, qui coelo corroduntur \ Dolky 
valliculas (si fuerit plaga leprae in aedibus..., 
ille... cum viderit in parietibus illius, sc. domus, 
quasi yalliculas pallore sive rubore deformes et 
humiliores superficie reliqua Lev 14,37) 1471 
MPKJ V 23.

Dołęk fdoświadczenie, experimentum : Dolank 
experimentum 1444 R XXIII 303.

Dołkowaty 'dziobaty, ospowaty, variolarum 
vestigiis notatus : Palcze myal... dlugye...,
czlonky od żadne krosty nye były dolkovaty 
(scabro non corrosi) Rozm 153.

Dołowić 'odłowić, opróżnić z ryb {sadzawkę), 
expiscan : Swyanthochna... piscatori yendidit... 
demissionem piscine... Et si domina recipiendo 
pecunias non daret piscinam episcari al. dolo- 
wycz, Swyanthochne totum dampnum esse de
bet 1455 AGZ XIV 459.

Dołowy 1. 'znajdujący się na dolinie, qui in 
vałle est vel crescif: Dołowe conyallium (ego 
flos campi et lilium conyallium Cant 2, 1) 
1471 M P K J \  72; Dolowich yallium (requiescent 
omnes in torrentibus yallium Is 7,19) ib. 89.

2. fdotyczący doliny, ad vallem pertinens, ąui 
valłis (gen.) est9: Brzemyą dołowe (war. łub.: 
przemyą dola, Wujek: brzemię doliny) onus 
yallis (onus yallis yisionis Is 22, 1) 1471 MPKJ 
V 91.

Dołożeniefzapytanie, poradzenie się, interroga- 
tw : Pro yulneribus hominum dicti Mitolinsky 
prorogamus ad duas septimanas ad interrogan- 
dum, na dolozenye, a domino capitaneo, an 
ipsum evasisset pro eisdem vel non 1440 AGZ 
XIV 2.

Dołożyć, Dołożyć się 1. 'dodać, przyczynić, 
addere, apponere9'. Si Gvnczerz aliquid de fru- 
mento aut feno reciperet, hoc debet apponere 
al. doloszycz sub testimonio duorum nobilium

1452 AGZ XIV 343; Yako my tho smawyaly, 
hysze Zofia myala doloszycz finem dotis al. 
possagy cum suo dotalicio al. wyanem Pako- 
szewy post filiam suam Katharinam 1464 
ZapWarsz nr 1165; De aliis bonis suis addere 
seu apponere al. dolozyc XV RocznHist II 73.

2. f dowieść, dokazać, ostendere, probare9: 
Drugyem rozumem może to ykazacz... Trze- 
czym rozvmem może tego dolozycz, yze roz- 
noscz yest myedzy drogą ku bogv, a myedzy 
drogą ku grzechu Rozm 631.

3. dołożyć się 'zapytać, poradzić się, inter- 
rogare9: Posuimus terminum super prox<imam> 
convencionem... inter... Iohannem Rzeschow- 
sky, actorem, et Iohannem Dimitrowsky, reum, 
pro bonis hereditariis Czeschky et ibidem inter- 
rogabimus dominos al. dolozimi sya, quomodo 
heres quilibet al. oczczycz hereditaria bona evi- 
terna sua debeat docere vel amittere al. doka- 
szacz albo odpascz 1443 AGZ XIV 85.

Dom fo r m y : n. sg. dom Gn 3b, FI i Pul 
103,19. 113,17. 18, Sul 107, XV p. pr. R XVI 
350, etc. etc.; ^  g. sg. domu 1395 Leksz II 
nr 1773, 1398 Leksz I nr 2663, 1399 StPPP VIII 
nr 9489, Gn 183b, FI i Pul 25, 8. 35, 9, Dek 
I 1. V 1. VII 2, 1405 Piek VI 277, 1413 Przyb 
10, etc. etc.; doma 1398 TPaw IV nr 468; ^
d. sg. domowi FI i Pul 97,4. 113,21, BZ
I Par 16, 43, Ort Mac 134; domu Gn 184 a, FI 
i Pul 92,1, BZ  Ex 19, 3. 36, 1. I Par 13, 14.
II Par 24, 7. I Esdr 7, 16. Neh 7,3, XV 
SKJ I 150, Rozm 406. 739; ^  ac. sg. dom 
1397 Leksz I nr 2565, FI 83,3, FI i Pul 5,8.
65,12. 121,9. 126,1, Spow 4, 1405 KsMaz I 
nr 595, 1405 Piek VI 277, etc. etc.; ~  i. sg. 
domem Gn 3b, 1427 ZapWarsz nr 2749, 1499 
ZapWarsz nr 1833; ^  l. sg. (w) domu Gn 5b. 
ap. Ib, FI II Prol 1, FI i Pul 22, 9. 28,2. 47, 3, 
1403 Piek VI 177, 1405 Piek VI 272, etc. etc.; 
(w) domie 1397 Leksz I nr 2565, ca 1500 Erz 13; 
^  i. du. domoma Gn 3b; ^  n. pl. domowie 
FI i Pul 48,10, BZ  Ex 8, 21. Lev 25, 32; domy 
1396 Leksz II nr 1032, BZ Jos 7,14. Neh 7,4; ~  
g. pl. domow FI i Pul 44,10, Sul 53.108, BZ  Neh 
7, 61, Dział 65, 1471 ZapWarsz nr 3038, 1474 
ZapWarsz nr 1377; ^  ac. pl. domy Gn 182b, 
FI i Pul 47,12, Sul 53, XV med. R XXV 154, 
BZ Ex 8, 21. 12, 27. Neh 5, 3. Jer 29, 5, Rozm 
182; ^  /. pl. (w) domiech Gn 5b, Sul 53, 
Aleksy w. 198, BZ  Ex 12,13. 19. Num 1,24. 
2,34. Jos 7,14. 17. Ruth 1,9; (w) domoch BZ 
Ex 12, 3, Rozm 316.

Z n a czen ia : 1. 'budynek mieszkalny (często 
wraz z mieszkańcami i przynależnym gospodar
stwem), samo mieszkanie, miejsce stałego po
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bytu, aedificium, domus (saepe una cum habi- 
tatoribus et re familiari), habitanti locus st ab i lis, 
cubiculum, interna domus spatia : Orandowal 
*iszm do gich domv, by penodze brali 1395 
Leksz II nr 1773; Yaco temu trzi lat ne, yaco 
domi pobrane 1396 Leksz II nr 1032; Moy sin 
ne kasal na soltisof dom ani go ranił w[f] gego 
dome 1397 Leksz I nr 2565; Tego łupu ne ne- 
szono yest do Micolayewey domu 1398 Leksz 1 
nr 2663; lako yest ma czelacz ne chodziła 
vipusczacz do gego doma yego bidla 1398 
TPaw IV nr 468; Pani Stachna... dzedzino swego 
mansza... wikupila y bidlo ss swego domv 
z Woyslauicz... przignala tamo giste 1399 St- 
PPP VIII nr 9489; Isescze vy szobe stracyly 
f *krolefstwo nebeskem vekuge veszele a domy 
slothem y drodzim kamen<i)m opravone Gn 
182 b; Kaszo boszo moczo, aby thy natich- 
masth fstala y do suego domu sla Gn 183b; 
Ona vmarla gestcy ona natichmasth s marthfy 
była fstala y do suego domu gest ona była sla 
Gn 183 b ; Iusz... thy czasz masz, abi szo thy 
ku swemu domu szaszo nafrocyl Gn 184a; 
Malutki iesm bil medzy braczo moio y mlodszi 
iesm bil w domu oczcza mego (iunior eram 
in domo patris mei) FI II Prol 1; Mirra y gutta, 
y cassia od odzena twego (sc. króla) y domow 
eburowich (a domibus eburneis) FI 44,10, sim. 
Pul; Bog w domu iego (sc. miasta) poznan 
bodze (deus in domibus... cognoscetur) FI 47, 3, 
sim. Pul; Poloszcze sercza wasza we czcy iey 
(sc. góry Syjon) y rozdzelaice domi iey (distri- 
buite domos eius, Pul: rozdawaycze domy yey) 
FI 47,12; Po społu nemodri y szalony zgineta..., 
grobowe gich domowe gich na weky (et sepulcra 
eorum domus illorum in aeternum) FI 48, 10, 
sim. Pul; Ne wezmo z domu twego czelot ani 
s stad twich kozlow (non accipiam de domo 
tua vitulos neque de gregibus tuis hircos) 
FI 49,10, sim. Pul; Przechadzał iesm se w newi- 
nowaczstwe sercza mego posrzod domu mego 
(perambulabam in innocentia cordis mei in me- 
dio domus meae) FI 100, 3, sim. Pul\ Me (pro 
ne) bodze bidlicz pozrzod domu moiego (non 
habitabit in medio domus meae), ien czini 
pich FI 100, 9, sim. Pul\ Kroi... postawił gyey 
(leg. jej 'go5) panem domu swego (constituit 
eum dominum domus suae) y ksodzem wszego 
bydła swego FI 104,20, sim. Pul; Alysz gospo- 
dzyn wczyny dom (nisi dominus aedificaverit 
domum), po prosznoszcy dzalayo, gysz czy- 
no gy FI 126, 1, sim. Pul\ Zona twoya yako 
maczycza oplwyta w sczanach domv twego 
(sicut vitis abundans in lateribus domus tuae, 
M W  81 b: wpalaczoch domu szwego) FI 127, 3,

sim. Pul; Acz w<n)ydo w stan (Pul: w stayn) 
domv mego, acz stopo w losze postlana mego 
(si introiero in tabernaculum domus meae, 
si ascendero in lectum strati mei) FI 131,3; 
Nye pozanday szony thwego blysznego any 
domv gego (non domum illius Deut 5,21) 
Dek I 1. V 1. VII 2; Dawam sche tysche vynna, 
ychem... pyelgrzyma w dom szwoy nye przyala 
Spow 4; Tedi go w domu ne bilo 1403 Piek VI 
177; Rorman Ianoui ne ślubował, bi mu szo 
gwalth ne sstal w gego domu 1405 Piek VI 272; 
Yan ne beszal se dwema bratoma... w Dzer- 
szczin dom y ne wiwlekli y (leg. ji) z domu 
w yedney koszuli ib. 277; Yacom ya ne begal 
na Micolayow dom s ostro brono 1405 Ks- 
Maz I nr 595; laco ten ptasnik viyal s mego 
domu na mem wosze, na mich konech 1413 
Przyb 10; Iacom ya w *Mikolayw dom mansza 
swego wniosła dwanaczcze kop bidlem pe- 
nandzi 1419 AKPr VIII a 43; O ctori kon na 
man zalowal I., tegom ya w *mey domu ychowal 
ib. 44; Sczybor... kony cradzonych... v domu 
w swem any w ysdbye chował any zamycal 
1419 Przyb 13; W domv intus XV in. R XXIV 
73; Elzbyetha... jezdzila do Sczepana w dom, 
aby yey spełnił pyenandze podług zapysu 1423 
AKPr VIII a 162; Ne yego kasznyą any vedzenim 
desky Raphalowi pobrani ani w yego dom 
wezoni 1426 MPKJ II 304; Yakom ya ne wszal 
dw (leg. dwu) wolv v Dobka s domu 1426 
ZapWarsz nr 157; Jacom ya nye wignal s domv 
Falcowa rathagya s ostro bronyo 1427 Zap
Warsz nr 2729; O cthori ogrod s domem na 
myo Pyotr szaloual, tho mi gego ocyecz do 
cirekwe weczne przidal ib. nr 2749; Przyalem 
do domv thwego czebye zegnayoncz ca 1428 
PF I 480; O cthorego weprza na myo Pyotr 
szalował, tegom ya s gego wolyo w mem domy 
nye chował 1428 ZapWarsz nr 2911; Jaco 
Alexy conya mego do domu poyąl[ą] 1435 
Czrs s. LXXXI; Phalk nye sza[n]sthanpal Pa- 
wlowey *czanlandzy w gego domu syla 1443 
TymWol 74; Pyotr nye rosbyl Janovy domy 
1448 TymWol 74; łan wysznal sze tho wczynycz 
thegodla, ysz rąnką bronną dom gego nagabal 
(armata manu domum ipsius... invasisset) 
Sul 34; Obykly szą przetho wyela lvdzy szycz 
a stacz w wlosthnych domyech odszdzelonych 
szs cząsczy gymyenya abo dzedzyn (yivere et 
stare in propriis domibus separatim de parte 
bonorum sive hereditatum) Sul 53; Cząstokrocz 
przygadza szą, ysze... domow szwogych a gy
myenya dzedzynnego oprawyacz nye dbayączy 
domy oprawyone alybo thesz naprawyone... 
prawem sobye chczą odzyrzecz (ceteri vero.tł
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domos proprias ac bona hereditaria reformare 
non curantes domos informatas et hereditates 
ad utilitatem deductas iure pro se yendicant 
obtinere) Sul 53; Paklibi smyalosczyąn zlosczy- 
wąn prawego w domu albo procza domu (in 
domo seu alibi) nagabal, tedi ten, czo nagaba, 
czczy i gymyenya ma bycz zbawyon Sul 86; 
Vyes... ma bicz rosdzyelyona, a wszdi doom 
przes matkąn ma bicz dzirzan (domus super 
matrem teneatur) Sul 107; Ktho... se wsy 
nyektorego pana myąnskanye swoye przemye- 
nyayancz vischetlbi.. pakli na roboczye rocz- 
ney dzenney syedzyal..., po społu domow i 
plothow obiczayem obiklim ku oprawyanyu 
obwyanzan bandzye (domum et sepes morę 
solito ad reformandum obligabitur) Sul 108; 
Cząsto chodzyly do domu isti freąuentabant 
domum Joachim (Dan 13, 6) XV p. pr. SKJ I 
302; W domy szwe per domos suas XV med. 
R XXV 154; In thalamo w domv ib. 155; 
Judasz szebraw slugy byszkupe... szukayocz 
Yesu Crista,... nadczewayocz sze (leg. nadzie
wając sie), aby geszcze byl w *domo gdzesz 
tho weczerząl 1451 MacDod 104; Wyącz szą 
po nym pythano, po wsz<y)thkych domyech 
szykano Aleksy w. 198; Potem gest rzeki pan 
bog ku Abramowy: Winydz s szemye a s swego 
rodu y z domu swego oczcza (egredere de terra 
tua et de cognatione tua, et de domo patris 
tui), a poydzy do zemye, ktorosz ya tobye vkazo 
BZ Gen 12,1; Dzewko, powyedz my, gęstły 
która schrona w domu oczcza twego (est in 
domo patris tui locus ad manendum)? Mozely 
bicz przebitek v nyego ktori? A ona otpowye:... 
Plew a szana gest dosycz v nas, a chroni dosycz 
ku przebitku BZ Gen 24, 23; Na czyo poszlyo... 
y na twoy lud, y na twe domy (in domos tuas) 
wszitek plod much y miszy BZ Ex 8,21; Na- 
pelnyony bodoo wszitczi domowye egipssczy 
much roslycznego płodu (implebuntur domus 
Aegyptiorum muscis diyersi generis) BZ  Ex 
8, 21; Y *bodzye wam krew koszelkowa 
w domyech, w ktorich bodzecze (erit autem 
sanguis vobis in signum in aedibus, in ąuibus 
eritis) BZ Ex 12, 13; Za szedm dny chleba 
kwaszonego nye *bodze w waszich domyech 
naleszono (fermentum non inyenietur in do- 
mibus yestris) BZ Ex 12, 19; Szedł gest (sc. pan) 
nad domi synów izrahelskich w Egipczye, byyo 
Egipskye, a domi nasze wiwoluyocz (transiyit 
super domos filiorum Israel in Aegypto, per- 
cutiens Aegyptios et domos nostras liberans) 
BZ Ex 12, 27; A pakly wilomy zlodzyey doom 
albo podkopayoczy bi byl (si effrigens fur 
domum sive suffodiens fuerit inyentus, Ka-

łużn 284: wlomyly szye albo podkopa zlodzyey 
w czyy dom) BZ  Ex 22, 2; Iestlibi bil dom we 
wszi, ktorysz myrv nye ma, dzedzinnim prawem 
przędą syo (sin autem in villa fuerit domus, 
quae muros non habet, agrorum iure yendetur) 
BZ Lev 25,31; Domowye slyg kosczelnich, 
ktorzisz to so w myesczech w mvrze, mogo 
yiplaczeny bycz (aedes Levitarum, quae in urbi- 
bus sunt, semper possunt redimi) BZ Lev 25, 
32; Gdisz mosz poymye zono..., nye poydze 
ky boyy..., ale prozen bodze przes pokyti 
w domy swem (yacabit absque culpa domi 
suae), za czali rok yyeszol soocz swo {leg. 
z swą) zono BZ  Deut 24, 5; Gydzta do domu 
swey macyerze..., pan... day wama nalescz pokoy 
w domyech tich moszow, gysz syo wama dostano 
(ite in domum matris yestrae..., dominus.. det 
vobis invenire requiem in domibus yirorum, 
quos sortiturae estis) BZ Ruth 1,9; Ostała 
gest skrzinya bosza w domv Obededom trzi 
myesyoce y poszegnal bog domv gego y wszemv, 
czsoz myal (benedixit dominus domui eius 
et omnibus, quae habebat) BZ I Par 13, 14; 
Nawrocyl syo wszitek lyvd do swego domv 
y Dauid, abi takesz poszegnal domowy swemu 
(reversusque est omnis populus in domum 
suam et David, ut benediceret etiam domui suae) 
BZ I Par 16,43; Dzedzini nasze y yynnyce, y 
domi nasze zastauymi (agros nostros et yineas, 
et domos nostras opponamus), a nabyerzem 
zbosza y oleia w tern głodzę BZ Neh 5, 3; V- 
stayylem stroze z bidlycyelyow ierusalymskich, 
kaszdego po swich otrzedzach a kaszdego prze- 
cyw domu swemv (unumquemque contra do
mum suam) BZ  Neh 7, 3; Myasto bilo barzo 
sziroke a wyelyke, a lyyda mało poszrzod gego, 
a nye ydzalani bili domi (non erant domus 
aedificatae) BZ  Neh 7, 4; Stawcye domi a 
bidlcye (aedificate domos et habitate) BZ 
Jer 29, 5; Ktho by chczyal przed czaszem kogo 
sz nagyemnego domu wygnacz... Zalowal szye 
Pyothr na Yadrzeya, ysz gy chcze wygnacz 
sz domu przed czaszem, kthorysz nayal..., 
a bydlyl... przesz szyma w *thymszą domu... 
Gdyś Pyothr nagal then dom..., ma dzyerszecz 
szwoy nagyem, tho yesth dom, czo gy nayal 
Ort Mac 48; Przyyaczyele przyrodzeny mowyą, 
ysz yego zona nye ma dzyalu w thym domu 
ib. 133; Ta zona nye ma dzyalu k temu domowy 
ib. 134; Moy kony w gyego othworzony dom 
wbyegl, a thamo gy gyego czeladz gonyla, 
gony acz wbyezal na ploth albo wszkoczyl na 
ostry kol yego plota... Moya czeladz yachala 
s pola <do> domu sz plugem y sz konymy, 
a za thymy wbyezal (sc. koń) w moy dwór
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ib. 143; Kmyecz nye mosze zbieszecz, gedno I 
alyszby dom dobrze zbudował y ogrodzyl (nisi 
domo bona relicta et decenter sepita) Dział 62; | 
Slvschno... zakazacz, aby gyadącz z woyny ! 
do domow swych (transeuntes... ad domos)..., 
sąly ksyąszata, ry c z e rz e .so b y e  nye mayą 
nyczs gwałtem bracz Dział 65; Dom nowi, 
schercz.e... domus nova, cor 1461—7 Serm 
322 v; D eciam duas habet voces... d simplex 
seu spissum et dz molle. Exemplum primi: dal, 
deenko, dim, doom Park 408; W dom in 
exedris (et erunt sub manu filiorum Aaron in 
cultum domus domini..., in exedris I Par 
23,28) 1471 MPKJ V 49; Dom a. komorą 
o trzech sklepyech tristegam (tristega enim erant 
et non habebant columnas, sicut erant colum- 
nae atriorum Ezech 42, 6) ib. 106; Jaco moy 
synowyecz... nye wyschethschy s mego domv... 
any zabił... czlowyeka... w yego domv na po- 
szczely we spyanczky..., any thego vdzelawshy 
w moy dom sassya ssya wroczil, any wszethl 
ven 1471 TymSąd 15; Jakom ya dw (leg. dwu) 
wolv blandnv nye zachował w domv mogem 
1471 ZapWarsz nr 3011; Jakom my domow, 
*gvlmną, zyth, chlewów, stodol y wschithkyego 
budowanya Jakvbowego czasszv nocznego nye 
szeszgli ib. nr 3038; Nye othvyeralem jemv 
domowh, *chlewoh gwalthem 1474 ZapWarsz 
nr 1377; Jakom ya nye wschal myeczya przeth 
domem w Błonyv, gdzye roky sadzono 1499 
ZapWarsz nr 1833; Dauid, kędy dom stawyl 
po yętstwye (quando domus aedificabatur post 
captivitatem) Puł 95 arg.; Domum recipio yda 
do domv XV ex. PF III 178; Latha na domye 
tegula ca 1500 Erz 13; Kozyel na domye ylg. 
strzechą tignum vel tignus ib. ; Kazały były 
yczynycz podlye kosczyola yeden dom klasto- 
rowy podobny Rozm 16; Ezeyczy... myescza 
nygdzye ny myely peynego, alye v kazdem 
myesczye domy myvaly (in singulis domicilia 
habebant) Rozm 182; Słowo Bethffanya po 
greczky od tego, czo szye stało na svaczbye, 
yakoby o domy yczynyone (Bethaniam eam, 
quae in nuptiis, quasi in domo factam), bo bet 
po greczky myeny szye dom po laczynye 
Rozm 205; Owa, którzy szye myekkyem odzye- 
vaya odzyenym, ssą v domoch krolewskych 
(in domibus regum sunt Mat 11,8) Rozm 316; 
Która nyeyyasta mayączy pyenyedzy dzye- 
szyecz, a straczylaby yeden pyenyącz, aza 
nye zasyyczy svyecze y przevracza dom (non- j 
ne accendit lucernam et eyerrit, var. eyer- 
tit, domum Luc 15, 8)..., alysch y naydzye? 
Rozm 385; Tedy... zebrały szye yschysczy j 
y dom starszego byskupa (in atrium principis j

| sacerdotum Mat 26,3) Rozm 508; Dzyeyycza 
blogoslayyona przyślą kv domv Annasoya y 
chczyala ynydz v dom Rozm 739; ^  Wrobi na- 
lazl sobe dom (Puł: gnyazdo) a gardliczya gnaz- 
do, gdze poloszi *kurzota swoia (passer invenit 
sibi domum et turtur nidum sibi, ubi ponat pul- 
los suos) FI 83, 3; ^  dom skrycia 'kryjówka* \ 
Y polozil czmy, dom skryczya swego (et po- 
suit tenebras latibulum suum) Puł 17, 13; ^  
dubium: Pomyslony dom architipica XV p.pr. 
R XVI 350.

2. fświątynia, tempłum*: Ossoblywye vaszym 
laszkam poleczam... the dussze, kthorych thy 
czyala leszą w thym domy y thesz na szmyntha- 
rzv Gn ap. Ib; Wnydo w dom twoy (introibo in 
domum tuam), poclono se v kosczola swotego 
twego FI 5,8, sim. Pul; Gospodne, miłował 
iesm craso domu twego (dilexi decorem domus 
tuae) FI 25,8, sim. Puł; Gospodne,... sinowe 
ludzsczi... ypoieni bodo od szyznosci domu 
twego (inebriabuntur ab ubertate domus tuae) 
FI 35, 9, sim. Puł; Wnido w dom twoy w pocz
tach (introibo in domum tuam in holocaustis) 
FI 65, 12, sim. Puł; Blogoslaweny, gisz *prze- 
biwaio w domu twoiem, gospodne (in domo 
tua, domine) FI 83, 5, sim. Puł; Domu twemu 
slusza swotoscz, gospodne (domum tuam decet 
sanctitudo, domine, M W  114b : na dom twoy, 
panye, zaleszy *swiotoscz) FI 92,7, sim. Puł; 
~  dom boga: Wibral iesm odrzuczon bicz 
w domu boga mego (elegi abiectus esse in 
domo dei mei) woczey, nisz bidlicz w prze- 
bitczech grzesznicow FI 83, 11, sim. Pul; 
Bog... bil obrocyl syerce Asyerowo k nym, 
abi gym *pomagol dzalacz domv pana boga 
(ut adiuvaret manus eorum in opere domus 
domini dei) BZ I Esdr 6, 22; Szrzebro y złoto,... 
kapłani, gisz dobrowolnye ofTyerowaly domy bo
ga swego (domui dei sui), gesz gest w lerusalem, 
s wyebodnye weźmy BZ I Esd r 7,16; ^  dom boży: 
Abich przebiwal w domu boszem na dluge dny 
(ut inhabitem in domo domini in longitudi- 
nem dierum) FI 22, 9, sim. Puł; *Poydo w ma- 
sto przebitku dziwnego asz do domu bosze- 
go (usque ad domum dei) FI 41,4, sim. Puł; 
Szczepyeni w domu boszem, w trzemech domu 
boga naszego kwyscz bodoo (plantati in domo 
domini, in atriis domus dei nostri florebunt) 
FI 91, 13, sim. Puł; Vstauil wrotne w bronach 
domv bożego (in portis domus domini) BZ II 
Par 23, 19; Skaziły biły dom bozi (destruxerunt 
domum dei), a tym wszitkim, czso bilo po- 

j swyoczono domv bozemy (quae sanctificata 
fuerant in templo domini), okrasyly biły modło 
Baalymowo BZ II Par 24, 7; OfTyerowaly obyati
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swe w bozem domv (offerebantur holocausta 
in domo domini) BZ  II Par 24, 14; Testamenth 
s tego vczynycz... na boży dom OrtMac 80; 
Maria, ty yesz vlyczka r a y s z k a . th y  dom 
boży Naw 42; Prze zaszlugą thych szwyathych, 
kthorych reliąuie sza w thym bozem domv 
Naw 141; Othpusty, które przydany szą temv 
bozemv domv XV ex. SKJ 1 150; dom gospo- 
dna: leruszalem!... Prze dom gospodna, boga 
naszego (propter domum domini dei nostri), 
szvkal gesm dobra tobe FI 121, 9, sim. Pul; ~  
dom panów: Obetnycze mogę panv wroczo 
przed oczyma wszego luda yego we trzemoch 
domv panowa(Pw/: wtrzemyech domu bożego), 
wposrzod czebe, Gervzalem (in atriis domus 
domini, in medio tui, Jerusalem) FI 115, 8; 
Ymo panowo ch<w>alcze slughy panowy, 
gysz stoycze w dom w panowem {Pul: bozem) 
w *stremech domv boga naszego (qui statis 
in domo domini, in atriis domus dei nostri) 
FI 134, 2, sim. Pul; Szalmy nasze bodzem 
pacz we wszelke dny szywota naszego w domv 
panowem (in domo domini Is 38, 20, Pul: 
gospodnowem) FI Ez 14, sim. Pul; ~  dom mo
dlitwy: Yakom ya przed czya szmyala wnydz 
w thwoy dom modlythwy Naw 82; ^  dom
święty: Prosicze gospodna w domu swotem 
iego (in atrio sancto eius) FI 28, 2, sim. Pul; 
Którym (sc. mężom) bog dal *modroszcz 
y rozwm, abi vmyely kowanym y czyossanym 
robycz, czso ku uszytkom szwyotemv domu 
potrzebno gest (ut scirent fabre operari, quae 
in usus sanctuarii necessaria sunt) BZ  Ex 
36, 1.

3. 'zakład, instytucja, aedificia vario publico- 
que apta usui : dom kupiecki *sklep, bazar, 
taberna mercatoris': Nye czynczye domv oycza 
mego domv kupyeczskyego (nolite facere do
mum patris mei domum negotiationis Jo 2, 16)! 
Rozm 449; ^  lekarski dom, dom maści eskład, 
sklep z lekami, korzeniami i kosmetykami, 
apotheca, emporium’ : (Ezechiasz) ykazal gym 
dom drogych mascy y złoto, y srzebro, y lektwa- 
rze rozmayte, a mascy, a ssodi, y wszitko, czso 
mogl myecz w swich skarbyech (ostendit eis 
domum aromatum et aurum, et argentum, et 
pigmenta varia, unguenta quoque, et domum 
vasorum suorum, et omnia, quae habere poterat 
in thesauris suis) BZ  IV Reg 20,13; Lyekarsky 
dom apotheca ca 1500 Er z 13; ^  dom gościnny, 
pospolity, pospolny 'dom noclegowy, hospitium' : 
loseph s Mario... ne moglycz szo mecz niged- 
n<e> gospody thamo były, a... vocz ony slycz 
szo do gednego *domo pospolnego biły, gen- 
szecz dom gestcy on bil medzy dvema domoma

vczynon, poth gimszecz domem skoth y osiowe 
szocz ony biły pod n<i)m thamo stagaly Gn 3b; 
X t... gestcy on byl... tako vbodzy, yszecz on 
szadnego penoszka... ne malcy gest on bil..., 
a to chosbicz on szobe gospodo szan nagol 
byl, a pres tocz szo gest on bil f chuele 
{pro chleue), gl. f pospolitem domv, narodził 
Gn 5b; W gosczinnem domu in diversorio 
1444 R XXIII 301; W pospolnem domu in 
diuersorio XV med. SKJ V 252; lozeph poyal 
osyelka... y vyodl y w yeden dom pospolny 
(diversorium), yenze tedy byl próżny Rozm 63; 
^  najemny dom 'domus conductitia : Nayemny 
dom conducibilis domus ca 1500 Erz 13; ^  
nieczysty dom 'dom publiczny, lupanaF: Do 
nyeczvstego domu ad lupanar XV p. pr. R 
XLVII 359.

4. 'ród, rodzina, gens, familia*: X t... gestcy 
on byl f domech tako vbodzy, yszecz on 
szadnego penoszka... ne malcy gest on bil 
Gn 5b; Czoro,... zapomny luda twego y domu 
oczcza twego (domum patris tui) FI 44,12, sim. 
Pul; Ne boy se, gdi bogat vczinon bodze 
czlowek, a gdi rozmnoszona bodze sława domu 
iego (cum multiplicata fuerit gloria domus eius) 
FI 48,17, sim. Pul; Wzpomonol iest miloserdzu 
swemu y prawdze swoiey domowi Israhel 
(domui Israel) FI 97,4, sim. Pul; Rarogowy dom 
woywoda yest gych (herodii domus dux est 
eorum, Pul: herodyaszow dom wódz gych)
FI 103, 19; Dom Ysrahelow (domus Israel) 
pfal v pana gospodna FI 113, 17, sim. Pul; 
Dom Aaron nadzeyo ymal yest w panv (domus 
Aaron speravit in domino) FI 113, 18, sim. 
Pul; Błogosławił domowy Ysrahel, posegnal 
domowy Aaron (benedixit domui Israel..., 
domui Aaron) FI 113,21, sim. Pul; Rzeczcze 
nyne, dom Aronow, bo na weky myloserdze 
gego (dicat nunc domus Aaron) FI 117, 3, sim. 
Pul; Bo tamo so sedzely stolczowe w sodze, 
stolczy na[d] domv {Pul: na domu) Dawydowe 
(quia illic sederunt sedes in iudicio, sedes super 
domum David) FI 121,5; Rzeczely sze ktho 
bycz slachcziczem..., na doswyathczenye swego 
rodzayy slachathnosczy ma wyescz szescz sla- 
chatnych mązow sz swego pokolenya vrodzo- 
nych, gysz przysągayącz rzekną, yszbi on byl 
brath gych a sz domv y s pokolenya gych ocz- 
czysnego y maczerzisnego wrodzony (quod ipse 
frater sit eorum et de domo ac stirpe ipsorum 
paterna procreatus) Sul 33; Węszmy kaszdi 
z was barana po czyelyadzach a po domoch 
swich (tollat unusquisque agnum per fami- 
lias et domos suas) BZ Ex 12, 3; To rze- 
czesz domu lacobowu (haec dices domui Jaęob)
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BZ Ex 19, 3; Policzony so... po rodzech a cze
ladzi, y domyech rodzin swych (per... domos 
cognationum suarum), policzoni so po ymyo- 
nach kazdich BZ Num 1, 24; Stani rosbili 
so po zastopyech swych a brali so syo po cze- 
ladzy a domyech otczow swych (castra metati 
sunt per turmas suas et profecti per familias 
ac domos patrum suorum) BZ Num 2,34; 
Pokolenye... poydze po swem przirodzenyy, 
po bliskosczach y po domyech, a domi po mo- 
zoch (accedet, sc. tribus, per cognationes suas 
et cognatio per domos, domusąue per viros) 
BZ Jos 7, 14; Nalezona gest czeladz Zare, 
a to po domyech rosdzelili y nalezon gest 
dom Zabdy, a w domv wszistki lvdzi rosdzeliw, 
naydze Achora... s pokolena Ivdasova (in- 
venta est familia Zare, illam quoque per domos 
offerens reperit Zabdi, cuius domum in sin- 
gulos dividens viros invenit Achan... de tribu 
Juda) BZ Jos 7,17—18; la y dom moy bodzem 
slvzicz panv (ego autem et domus mea seryie- 
mus domino) BZ Jos 24,15; To so cy, gisz 
so viszly z yyozenya..., a nye mogły ykazacz 
domow oczczow swich any swego *plenyenya, 
bi biły z Tzrahela (non potuerunt indicare do
mum patrum suorum et semen suum, utrum 
ex Tsrael essent) BZ Neh 7,61; Wyda-lycz sąd 
przyeczyw temu czlowyeku, zagubyon bendzye 
y duom yego wszystek XV p. post. RozmPam 
475; (Józef) byl z domv y sz czelyadzy Davyda 
(esset de domo et familia Dayid Luc 2, 4) Ew- 
Zam 292; Iesus rzeki yemv: Dzyszya temv 
domv stało szye y dano vschytko zbayyenye 
(hodie salus domui huic facta est Luc 19,9) 
Rozm 406.

Dorna 'w domu, domi9: Bogusław Staska ne 
upominał... ani go doma szastał, ani mu *chal 
pomocz 1398 TPaw IV nr 465; Lucia, sedz doma 
XV in. CyzPłoc; Czego ne we doma chowany, 
tho mu powe geszdzaly {leg. jeżdżały 'bywały5) 
Słota w. 54; Paknąly zona kthorego slachczicza 
nye bandączego doma (uxor alicuius nobilis 
viro absente) dzeszancziną podrapi Sul 4; Potem 
dzewka byeszawszy y powyedzala doma (nun- 
tiavit in domum) swey maczyerzy wszitko, 
czsosz sliszala BZ Gen 24,28; Ocyecz moy 
doma lyczi dny BZ  Tob 9,4; Gdyby geden 
czlowyek zalowal na drugyego..., a ten czlo- 
wyek nye byłby doma OrtBrRp 85, 4, sim. 
Ort Mac 116; Gdyby czlowyek zapowyedzal 
czlowyeky gymyenye, czo by doma nye byl 
Ort Kai 180; Poko on nye gyesth doma, nykth 
nye może yego gymyenya zabracz OrtMac 58, 
sim. OrtBrRp 48, 1; Gdyby... nyepewny czlo
wyek dobył czyyego gymyenya, a tego by doma
Słownik staropolski II

nye było OrtMac 121; Żelazna vycz doma szlozy, 
a drzewyaną na pług wlozy Satyra w. 9; Marta, 
kyedy yest vslyschala, yze myły Iesus przyschedl, 
zabyezala yemv, alye Marya doma szyedzyala 
(Maria autem domi sedebat Jo 11, 20) Rozm 
436; Dzyevycza blogoslavyona stała doma cze- 
kayączy z yyelykym smatkyem syego syna 
mylego Rozm 589; ^  Macz w doma bandancz, 
chcze-ly mąza pogyacz, schalenye czyny XV 
p. post. R I s. XLVIL

Domacy 'domowy, domesticus : Ptastwa doma- 
czego altilium (excepta yenatione ceryorum, 
caprearum atque bubalorum et ayium altilium 
111 Reg 4, 23) 1471 MPKJ V 42. — Cf. By- 
lica.

Domagać się * usilnie się o coś starać, do cze
goś dążyć, contendere': Nye domagaymy szya 
non contendamus XV med. SKJ V 270.

Domawiać 1. ' kończyć mówienie, finem dicendi 
facere': Odpoyyedzyawschy syyąthy Pyotr rzeki 
kv mylemv lesusoyy rzekącz: Gospodnye, do
brze nam thv bycz, chczeschly, yczynym thy 
trzy przybytky, tobye yeden, Moyzeschoyy 
yeden, a Helyaschoyy drugy. Gescze tego do- 
mayya syyąthy Pyotr, nathychmyast obłok 
syyąthy zaczmycz ye (adhuc eo loquente, ec- 
ce nubes lucida obumbrayit eos Mat 17, 5) 
Rozm 366.

2. *przymawiać, przyganiać, verbis premere, 
vituperare5: Myemnye ('niemniej5) domawayącza 
słowa non minus urentes sagittas, yerba 1466 
R XXII 15; O tern, jako Piłat przyganiał 
Żydom, a swarzył sie s nimi, domawiając im 
Rozm 810.

Domek form y: g. sg. domku BZ IV Reg 23, 
11; ~  ac. sg. domek 1471 MPKJ V 80; — /. sg. 
(w) domku FI i Pul 101, 7, XV med. SKJ V 266, 
Rozm 47; ^  ac. pi. domki BZ IV Reg 23, 7.

Z n a czen ie : 'domek, chatka, domicilium, ca- 
sula5: Vczinon iesm iaco lelek w domku (factus 
sum sicut nycticorax in domicilio) FI 101,7, 
sim. Pul; A w nądznem domku sed in humili 
tugurio XV med. SKJ V 266; W weszcyy 
koscyola boszego podle domku Natanmoloch, 
komornyka (in introitu templi domini iuxta 
exedram Nathanmelech, eunuchi), gen bil Fa- 
ruzim (leg. w Faruzim) BZ IV Reg 23,11; 
Domek casulam (beatus yir..., qui... statuet 
casulam suam ad manus illius Ecclus 14,25) 
1471 MPKJ V 80; Tegodlya, Gabrielye, ydzy,

! donyeszy tey dzyeyyczy prave novyny nye- 
byeskye rady. Nadzyesz yą, a ona v malytkym 
domky byelyączy {pro bydlyączy), alye yvsz 

j krolyye y panvye v palaczoch nyebyeskych 
Rozm 47; ^  'namiot, hudka, tentorium, aedi-
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cula : (Król) zruszil domki kapłanów mod- 
lebnich, gisz biły w domv boszem, gymsze 
zoni tkali, iako domki ługowe (destruxit quoque 
aedicułas effeminatorum, quae erant in domo 
domini, pro quibus mulieres texebant, quasi 
domunculas luci) BZ IV Reg 23, 7.

Domiarek 'rola wykarczowana dodatkowo poza 
obrębem właściwych gospodarstw łanowych, agri 
pars arboribus virgultisque purgata agro culto 
adiecta : Item ecclesia habet ibi agros proprios 
et p ra ta .v id e lice t primum agrum lanei unius, 
circa domum plebanalem.. alium agrum 
dictum domiarek, trzi na *rzedzinach, tertium 
agrum cum prato przy łącze dieto, inter prata 
cmethonum et agros eorundem, versus villa 
Strzegowa protensum, qui cognominatur do
miarek. Item ecclesia praefata... habet etiam 
decimam manipularem in Dluszecz de agris 
praedialibus na *rzedzinach, de primo yidelicet 
agro, qui cognominatur domiarek, iacenti penes 
viam publicam Cracoviam versus a Pilcza 
eundo. Item etiam de alio agro domiarek dieto, 
iacenti penes rubetum, quod vocatur Jasków 
kierz, similem habet decimam DłLB II 222.

Domieścić fo r m y : praes. ind. 3. sg. domieści 
XV p. post. R I s. XLVII; ^  imper. 2. sg. 
domieści Bogur B—F, ca 1420 R XXV 229, 
ca 1500 R XIX 75; domieść Bogur DEF, 
XV med. SKJ V 262, M W  95a; 3. sg. domie
ści Gn 5b; ^  inf. domieścić ca 1428 PF I 
493, M W  91 a, Naw 94, XV p. post. R XXV 
236; ^  praet. 3. sg. f .  domieściła ca 1500 
R XIX 75; 3. pł. m. domieścili ca 1500 JA X 
384; ^  condit. 3. pł. m. -by domieścili Kśw dv 2.

Z n a czen ie : ' dopro wadzić do czegoś, do wieść, 
perducere, inducere, cołłocare, recipere. per- 
vehere’ : kogoś: A domyesczyly mya me perdu- 
xerunt ca 1500 JA X 384; ^  kogoś czegoś:
Crol tuoy ide tobe, izbi ty s nim na ueky uekom 
croleual. Jegoz croleustua do<mieści> [...] 
Kśw cv 15; Abi nas pres ti dary crola nebeskego 
domescily Kśw dv 2; Xpt gestcy on na tern tho 
svecze prze czo velyke vbostwo i strado cirpal 
byl. A prestocz gest on tho byl vczinil..., abicz 
on tesze nasz svim vbostvem vczinil bogathe 
f krolefstwe nebeskem, gegosz krolefstwa ne
beskego domesczy nasz bog Gn 5b; Thegosz 
nasz domesczisz {Bogur C—F : domyesczy), Iesu 
Xpe mili, bichom s tobą bili Bogur B; Racz 
nam vziczicz sbawena, bidlena dobrego, a po 
smerczy domesczy nasz stadia nebeskego ca 1420 
R XXV 229; Podnyeszmy oczy szercza naszego 
do Jeszusza mylego, aby [mi] przesz przyczyną | 
Anni szwyathey raczył nasz domyesczicz chwały | 
szwoyey M W  91 a; Anno szwyatha, szama trze- j

czya, domyescz nasz nyebyeszkyego krolesthwa 
M W  95a; Przetho, myły panye, proscha czye, 
day my ypamyathanye grzechów mogych, 
abychczy przyślą ky oyczyznye wyekuystey, 
ktoreyze mye raczy domyesczycz, oycze, szyny 
y dvchu szwyathy Naw 94; A poymyely mło
dego, kthory wyąnczey szchuka, czo ma, nysszly 
gey samey, bandzye pylą v nyego z kyelicha 
bolessezy, ktorego gyą domyessezy gey prze- 
przekląntha sstarossezy (bibit cum eo doloris 
calicem, quem optavit, ad quem perducant 
merita sua damnabilis senectutis) XV p. post. 
R 1 s. XLVII; Racz grzechy otpuszczycz, 
a pothem racz nasz domyesczycz krolesthwa 
nyebyeszkyego XV p. post. R XXV 236; Cwatek 
czarny gescy (jestci5) pokora. Ona <n>as 
domesczyla nyebyeskyego chora... Przestos, 
panno, dla twey *dzudnosczy domyescis nas 
nyeby<e>skye radosczy ca 1500 R XIX 75; 
^  kogoś do czegoś: O panye leżu Kriszczye,... 
raczy dvszą moyą od sządy zaszlyzonego vy- 
bayycz, a do chwali twoyey domyeszczycz 
XV ex. Kałużn 290; ^  kogoś k czemuś: Ut
tibi dignetur dare hic suam graciam et in fu
turo eternam leticiam, k teyze radoszczy naas 
domyescz oczecz, ssyn XV med. SKJ V 262; 
^  kogoś gdzieś: Adame, thi bozi kmeczw, thi 
syedzysz w boga weczw (leg. w wiecu), domesz- 
czisz (Bogur D EF: domyeszcz) thwe dzeczi, 
gdzesz krolwya angely Bogur B; ^  dubium: 
domieścić się 'dostać się gdzieś, pervehf: Do
myesczycz <się.?> peryehy ca 1428 PF I 493.

(Domniemacz) Domnimacz 'ten, który ocenia, 
aestimator : Naam... *towariszstwo dacz raczy 
s... swystkimi ('wszystkimi’) swotimi twimi, 
w gychsze nas *towariszstwo, nye *donymacz 
zasługi (Msza I: nasz *leczyczel othplati, IV: 
yazyczyel othplaty, VI: *domymacz zasluzenya, 
VIII: domnymayąnczy sluzenya), ale odpuscze- 
nya, proszimi, roszdaw[a]cza, przipusczy (no- 
bis... societatem donare digneris cum... omnibus 
sanctis tuis, intra quorum nos consortium, non 
aestimator meriti, sed veniae, quaesumus, lar- 
gitor, admitte) 1424 Msza III s. 63.

Domniemać (się), Domnimać (się) fo rm y:  
a. z zaimkiem zwrotnym się: praes. ind. 1. sg. 
domnimam XV p. pr. R XVI 344; domnimaję 
1437 Wisi nr 228, s. 88, 1448 R XXIV 352; 
3. sg. domnima Sul 87, 1471 MPKJ V 60; 
3. pł. domnimają BZ Neh 4, 11, Ort Br VII 534, 
Ort Mac 111; ^  imper. 2. du. domnimajta 
BZ Ruth 1, 11; —̂ part. praes. act. adi. d. sg. m. 
domnimającemu EwZam 299; ^  inf. domniemać 
XV med. R XXIV 348; domnimać ca 1500 
Erz 13; ^  fut. 3. sg. będzie domnimać 1471
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MPKJ V 104; będzie domnimał XV p. post. 
R XXV 161; ^  praet. 1. sg. m. domnimałem 
M W  24a; 3. sg. m. domnimał jest 1471 MPKJ
V 59; domnimał BZ I Reg 20, 26, 1471 MPKJ
V 13; / .  domnimała XV p. post. Kalużn 274;
1. pi. m . domnimalismy BZ Tob 8, 17; 3.pl. m. 
domnimali XV med. R XXIV 366; ^  condit.
3. pl. m. -by domnimali 1440 R XXV 241.

b. bez zaimka zwrotnego się: part. praes. act. 
adi. n. sg. m. domnimający XV p. post. Msza 
VIII s. 65; ^  part. praet. pass. m. i f .  cf.
Domniemany; n. sg. neutr. domnimano XV med. 
R XXIV 362; ^  inf. pass. sg. f .  domnimana
być BZ I Par 22, 4; ^  praes. pass. 3. pi. m. 
są domnimani Sul 47; ^  fut. pass. 3. sg. m. 
domniman będzie BZ Num 24, 9; ^  praet. 
pass. 3. sg. m. domniman był XV med. R XXV 
151; ^  plqperf. pass. 3. pl. m. domnimani
są byli BZ Deut 2, 11.

Z n a czen ia : 1. 'mniemać, przypuszczać, do
myślać się, spodziewać się, opinari, suspicari, 
sperare, conicere': Domnymaya są reor 1437 
Wisi nr 228, s. 88; Aby szo ne domnimali ne 
suspicarentur 1440 R XXV 241; Domnymayą 
szą credo 1448 R XXIV 352; Isczyecz drugych, 
ktorich syąn domnyma, ze s nym biły (quos 
secum in eadem invasione fore crediderit), 
o thąn rzeecz nye ma gabaacz Sul 87; Do- 
mnyemacz szyą de se presumere XV med. 
R XXIV 348; Domnymali sya arbitrati (ve- 
nientes autem et primi arbitrati sunt, quod plus 
essent accepturi Mat 20, 10) XV med. R XXIV 
366; Nye domnymayta syo, bista mogle se 
mnye wyocey mosze myecz (ut viros ex me 
sperare possitis) BZ Ruth 1,11; O nyemsze 
nyczs nye myenyl tego dnya Saul, bo syo tego 
domnymal, bi syo gemu nyeczso nye przigo- 
dzilo (cogitabat enim, quod forte evenisset ei) 
BZ I Reg 20, 26; Nye wzwyedzo naszi nye- 
przyiacyele any syo domnymaio, az mi przidocz 
myedzi ge y zbygemi ge (nesciant et ignorent, 
donec veniamus in medium eorum et interficia- 
mus eos) BZ  Neh 4, 11; Chwało wzdawami 
tobye, boże israhelski, isze syo nam to nye przi- 
godzilo, gegosz boiocz syo domnymalysmi syo 
(quia non contigit, quemadmodum putabamus) 
i?Z Tob 8, 17; Mogaly... yaczcza... maczycz..., 
aby wyaczey czo wysznal, nyszly ocz szyedzy, 
czo szye tesz nany domnymaya albo by szye 
tesz tego dopusczyl? Ort Mac 111, sim. Ort Br 
VII 534; Domnymal schią suspicatus (quam cum 
yidisset Iudas, suspicatus est esse meretricem 
Gen 38, 15) 1471 M PKJY  13; Domnymal schią 
gyest ratus est (magis utile, quid ex otio meo 
ecclesiis Christi yenturum ratus, quam ex alio-

rum negotio Job prol. I) ib. 59; Domnyma schą 
I suspicatur (cum pax sit, ille semper insidias 
i suspicatur Job 15, 21) ib. 60; Bandze schą 

domnymacz coniciet (Ezech 21, 19) ib. 104; 
Odeymi poganbienie moie, ktorego domnimałem 
se, ize sądi twoie wieszole (amputa opprobrium 
meum, quod suspicatus sum, quia iudicia tua 
iucunda Psal 118, 39) M W  24a; Domnymala 
szyą suspicabatur XV p. post. Kalużn 274; Ar- 
bitretur bądze są *domynymal (sed venit hora, 
ut omnis, qui interficit vos, arbitretur obsequium 
se praestare deo Jo 16, 2) XV p. post. R XXV 
161; A domnymayączemy szyą lyvdv (existi- 
mante autem populo Luc 3, 15) y myszlyączym 
yszysthkym w szyerczach szyoych o Ianye, 
iszby snacz on byl Xp, odpoyyedzyal łan 
EwZam 299; Coniecturare, id est estimare, 
domnymacz szyą ca 1500 Erz 13; Domnymacz 
szya opinari ib.; ^  Domnymacz szya euidere
ca 1500 Erz 13.

2. ' rozumieć, uważać, poczytywać, zaliczać, 
reputare, ren : Taczy nye badą szą mocz mo- 
wycz dobrymy, gdysz szą nyerowny dobrym 
mąszom dompnymany (tales non possunt di- 
cere se probos, cum impares probis viris re- 
putentur) Sul 47; A domnymano et reputatum 
est ei (Abraham nonne in tentatione inyentus 
est fidelis et reputatum est ei ad iustitiam? I Mach 
2, 52) XV med. R XXIV 362; Domnyman byl 
est reputatus XV med. R XXV 151; Kto *poklni 
tobye, w klotwye domniman bodze (qui ma- 
ledixerit, in maledictione reputabitur) BZ Num 
24, 9; Bo pirwi so bili bidliczele gey, lvd wyeliki 
a moczny, a tak wysoki, iako z Enachowa 
korzenya, iako obrzymowye domnymani so 
bili (quasi gigantes crederentur) BZ Deut 2, 11.

3. 'oszacować, ocenić, osądzić, aestimare5: 
Y prziprawyl Dauid nyezmyerno wago mo- 
syodzu y drzewya cedrowego, tego lyczba nye 
mogła domnymana bicz (ligna quoque cedrina 
non poterant aestimari) BZ I Par 22, 4; 
Nam... *thowaryszthwo dacz raczy sz szwyą- 
thymy apostoly thwogymy... y ze wszythky- 
my twogymy szwyąthymy, w gychze nas tho- 
warzysthwo, nye domnymayąnczy sluzenya 
(Msza I: nasz leczyczel othplati, III: *dony- 
macz zasługi, IV: vazyczyel othplaty, VI: 
*domymacz zasluzenya), ale odpuszczenya 
prószymy, rosdawcza, przypuszczy (nobis... 
societatem donare digneris cum... omnibus 
sanctis tuis, intra quorum nos consortium 
non aestimator meriti sed veniae, quaesu- 
mus, largitor, admitte) XV p. post. Msza VIII 
s. 65.

4. 'poczuwać się do czegoś, conscium esse*:
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Domnymam szyą mihi conscia mens est XV 
p. pr. R XVI 344.

Domniemanie, Domnimanie fo r m y : n. sg. 
domnimanie ca 1434 PF V 31, Sul 110, XV med. 
SKJ V 255, 1461—7 Serm 91 v, 1471 MPKJ
V 108, ca 1500 Erz 13, ca 1500 R XLVII 368, 
Rozm 205; ^  g. sg. domnimania XV med. 
R XXV 159, BZ  Lev 5, 18, Rozm 116. 188; 
domniemania Sul 11; ^  d. sg. domnimaniu 
1471 MPKJ V 22; ^  ac. sg. domnimanie XV 
med. SKJ V 277; ^  i. sg. domnimanim 1471 
MPKJ V 24.

Znaczenia: 1 . 'mniemanie, domysł, praesump- 
tio, coniectura' : O przerzeczoney dawnosczy 
nye ma bycz smyaloscz albo nadzyeya, albo 
domnymanyee, gdi rzeczona dawnoscz nyyedna 
yest mocząn nynyeyschego vstawyenya i próżna 
(de ipsa praescriptione minime praesumat, dum 
yirtute praesentis statuti sit nulla et irrita) 
*SW 110; Oladius divine sentencie... nunquam 
retractabitur... nec procedet ex presumpcione 
s domnymanya XV med. R XXV 159; Fecerunt 
autem de ipsa triplicem ąuestionem domnyma- 
nye XV med. SKJ V 277; Coniectura id est 
domnymanye ca 1500 R XLVII 368; ^  Do-
mnymanye opinio ca 1500 Erz 13; Tegodla 
kyedy y chczesch (leg. czciesz) margrabyą, 
rozvmey, yzecz byl dzyeyyącz lyat przy tego 
oyczy podług domnymanya pospolnego lyyda 
(secundum opinionem vulgi dictam) Rozm 116; 
A podług tego domnymanya byl zyw myły 
Kry stu s pełnych trzydzyesczy y trzy lata (et 
secundum hanc opinionem yixit triginta tribus 
annis integris) Rozm 188; Alye pospolne do
mnymanye yest, yze po tern czydzye apostoly 
yezyal (communior autem et yeracior opinio 
est dominum post illud miraculum discipulos 
yocasse) Rozm 205.

2. fpodejrzenie, suspicw : Ut ab eius (sc. 
Christi) digna matre toleretur mała suspicio 1 
było oddalono domnymanye XV med. SKJ
V 255.

3. fopinia, powszechny sąd o czyjejś wartości,
opinio, fama’: Obwynyoni o slodzeystwo
pczool..., bandzeli dobrego *domnyamanya, 
wlosthną przyszangą szą może oczysczycz (si 
bonae famae alias fuerit, per proprium iura- 
mentum poterit se expurgare) Sul 11; Vsta- 
wyamy..., ysz gdiby kthori rycerzs... s grzecha 
slodzeyskego... byl obyynyon, slyszne bącz 
gemy dla dobrego *dompmnymanya o nyem 
y szaszadow ymyanego (Dział 34: <a)by... 
myely nyektore zachowanye czczy) ylostną przy- j 
szągą oth thakego obwynyenya szą oczysczicz ; 
(fas sibi sit propter bonam praesumptionem

habitam de ipso apud yicinos per proprii iura- 
menti protestationem a tali accusatione se 
purgare) Sul 44 Gdi ssie domnimane sza- 
<ćm)i gymyo dobre cum opiniones bonum 
nomen obtenebrant 1461—7 Serm 91 v.

4. foszacowanie, ocena, aestimatio : Offyero- 
wacz bodze skopy nyepokalyanego s stada ka- 
planowy podle myari a podlye domnymanya 
grzecha (offeret arietem immaculatum de gre- 
gibus sacerdoti iuxta mensuram aestimatio- 
nemąue peccati) BZ Lev 5, 18; Pod domny- 
manym sub estimacione (homo, qui votum 
fecerit et spoponderit deo animam suam, sub 
aestimatione dabit pretium Lev 27, 2) 1471 
MPKJ V 24.

5. 'wyrok, orzeczenie, sententia, arbitrium' : Kv 
roskazanyą a. domnymanyą ad arbitrium (ho
mo, in cuius cute et carne ortus fuerit diversus 
color..., adducetur ad Aaron sacerdotem..., 
qui cum yiderit... pilos in album mutatos 
colorem..., plaga leprae est, et ad arbitrium 
eius separabitur Lev 13, 3) 1471 MPKJ V 22; 
Domnymanye sentencia (rex in furorę et in ira 
magna praecepit, ut perirent omnes sapientes 
Babylonis. Et egressa sententia sapientes inter- 
liciebantur Dan 2, 13) ib. 108.

6. 'doświadczenie, udowodnienie, dojście do 
prawdy, evidentia': Domnymanye euidentia ca 
1500 Erz 13.

7. 'waga, znaczenie, gravitas, pondus, auctori-
tas5: Domnymanya importancie XV med.
R XXV 160.

8. dubium: Domnimane 1434 PF V 31.
(Domniemany) Domnimany 'przypuszczalny,

rzekomy, qui creditur, putatuF: Simulata obłu
dna, domnywana (pro domnymana) XV p. post. 
R XLVII 352; Iesus, dzyeczyatko mylę, byl pod- 
dan swe matce y Iozephoyy, domnymanemy 
oyczy (suo putatiyo patri) Rozm 121.

(Domniemawać) Domnimawać 'przypuszczać, 
spodziewać się, opinari, conicere, suspican : Ale 
przisla goczina (leg. godzina), ze kazdi, ktoz 
zabye was, domnim<a>wa (R XXV 161: bądze 
są *domynymal) sobe posslugo wczyn<i)cz bo
gu (sed yenit hora, ut omnis, qui interficit 
vos, arbitretur obsequium se praestare deo Jo 
16, 2) ca 1425 EwKReg 43.

Domnimacz cf. Domniemacz
Domnimać (się) cf. Domniemać (się)
Domnimanie cf. Domniemanie
Domnimany </. Domniemany
Domnimawać cf. Domniemawać
Domowa 'końcowy wniosek, konkluzja, conclu- 

sw : Qualibus eloquis, gl. argumentis domowa- 
my, concluserunt zamkly rzecz 1466 R XXII 25.
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Domownik fgłowa rodziny, gospodarz, pater 
familias: Domownyk ([Sul 53: oczczecz cze
ladny) czastokrocz odtrączy syą od bvdowanya 
y polepszenya swego gymyenya (ąuilibet pater 
familias... a reparatione bonorum se subtrahit 
et domorum etiam erectione) Dział 45.

Domowny 'domowy, domesticus : Vstawyamy, 
aby zpna... tylko przy them oprawyenyy, czso 
gest domowne albo w rzeczach zalezy w do- 
mownych, ostała (circa paraphernalia domestica 
remaneat) Sul 75.

Domowy fo r m y : n. sg. m. domowy BZ Ex 22,
8. IV Reg 18, 18, 1490 StPPP II nr 4368, 1499 
RocznKrak XVI 67, ca 1500 Er z 14;/. domowa 
XV p. pr. R XVI 323, 1466 R XXV 137, XV 
ex. R XXV 145, ca 1500 Er z 14; neutr. domowe 
XV p. post. PF III 290; ^  g. sg. m. domowego 
XV p. post. R XXV 201; ^  ac. sg. m. domowy 
Sul 34, BZ  III Reg 14, 17; domowego BZ IV 
Reg 19, 2; ^  i. sg.f. domową 1400 HubeZb 77; 
^  /. sg. neutr. (w) domowem Rozm 110; 
^  n. pl. m. domowe OrtCel 10, OrtLel 235; 
domowi 1471 MPKJW  111; ~ g .p l .  m. domo
wych 1462 AKPr VIIIa 53, 1482 AGZ XIX 
186;/. domowych FI i Pul 73, 21, 1417 KsMaz I 
nr 2752, 1456 ZapWarsz nr 1021, etc. ; ^  d. pl. 
neutr. domowym ca 1450 PF IV 569; ^  ac. 
pl. domowe BZ Ex 12, 23; m. domowe 1494 
ZapWarsz nr 1683; / .  domowe Rozm 39; 
^  /. pl. m. (w) domowych FI 133,2, BZ Ex 
12, 7 ;/.  (w) domowych 1471 ZapWarsz nr 3038.

Z n a czen ie : 'pozostający w związku z domem, 
domowy, qui aedificii est, ad aedificium pertinef: 
a. o częściach domu, dicitur de aedificii partibus: 
Slyghy panowy, gysz stoycze w domy panowem 
w *trzemych domowych boga nasszego (dui 
statis in domo domini, in atriis domus dei 
nostri, Pul: w trzemyech domu boga nasszego) 
FI 133, 2; Wszowszy gego (sc. koziełka) krew 
y pomaszeczye na oba podwoya a na zwyrzch- 
nich prodzech domowich (in superliminaribus 
domorum) BZ  Ex 12, 7; A gdiszbi uszrzal krew 
na swyrz<ch)nych prodzech..., mynyecz dzwy- 
rze domowe (transcendet ostium domus), 
a nye da byyoczemu wnydz w wasze domi 
BZ Ex 12, 23; Szona Geroboamowa..., gdisz 
przestopyla przes próg domowi, nalyazla, ano 
dzeczo ymarlo (cumąue illa ingrederetur limen 
domus, puer mortuus est) BZ III Reg 14, 17; 
Cannale rvra yel rynna domova vlg. rynstok 
ca 1500 Er z 14; ~  b. o przedmiotach i zwie
rzętach, dicitur de rebus, quae domi seu in villa 
in usu sunt, sed et de animalibus: Szwatczo, 
esze yest pan Vlodek wsol [r]za grziwno skód i 
szithem y domowo rzeczo 1400 HubeZb 77;

Yaco Msczyslawa wszola domowych rzeczy sza 
*kopo na wosz 1417 KsMaz I nr 2752; Iconoma 
domoua rzecz abo zona XV p.pr. R XVI 323; 
Swerzotom domowim y lesznym ca 1450 PF 
IV 569; Domowe sczebrzychy ut począczy 
supellectilia, id est ytensilia domus OrtCel 10, 
sim. OrtLel 235; Jakom ya Dorothiey... rzeczy 
domoyych... nye wzanla any w dom moy 
wnyosla 1456 ZapWarsz nr 1021; Jakom ya 
Janowy ne pobrał rzeczy z domu *strzya gego...: 
zamków, czeslycze, sczytha y gynschyn (pro 
gynschych) domowych rzeczy 1461 PF VIII 19; 
Iacom ya nye powsczagnal *Andrzeye po 
rakoyemstwie... anym mu pytl y gynschich 
sczebrzuchow domowich pokrat gwałtem 1462 
AKPr VIIIa 53; Jakom my... w rzeczach do
mowych, w chu<ś)czyech, w bydle mąlem 
y wyelgyem, w pyenyadzach, we zbroy schkody 
nye yczinyly 1471 ZapWarsz nr 3038; Jakom 
ya... rzeczi domovich s solą (leg. z sola) y sz 
*kom0ri szkrzin, y w nych chvsth, y gynschych 
potrzeb domoyych nye wzal sszyla 1472 Zap
Warsz nr 3076; Nye pobrałam oth nyey rzeczy 
domovich, hoc est triticum, siliginem, avenam, 
pisum, ordeum, scrutum, braseum, caseos, 
butirum, sal, milium, panes pistatos, anym 
gich wnyosla brzemyenyem w dom moy 1475 
ZapWarsz nr 1198; Summam centum marcarum 
donat... in medietate apum, peccorum, pe- 
cudum, curie, parafernalium domesticarum al. 
poi szczebrzwchow domowych 1482 AGZ XIX 
186; Alia domus supellectilia al. szczebrzuch 
domowy de area... in curiam vestram... sunt... 
reportata 1490 StPPP II nr 4368; Anym zam- 
kowh odbył, any zytha mloczonego y gynshych 
rzeczy domoyych yemy pobrał 1492 ZapWarsz 
nr 1722; Jakosz thy myye (pro mnye) pobrał 
sthathky domoye, zyrdzy y prosucze posegl 1494 
ZapWarsz nr 1683; Res et suppellectilia ac 
utensilia domus al. domowy grad... conscripte 
per... yiceadyocatum 1499 RocznKrak XVI 67; 
rozeflf... yroczyl szyą do Betleem... y naprayyl 
potrzeby domove kv syey syaczbye Rozm 39; 
~  c. o ludziach, dicitur de hominibus: Pan do
mowi (dominus domus) przywyedzon bodzye 
k bogom BZ Ex 22, 8; Y wezwalasta krolya, 
y wiszedl k nym Elyachim, sin Elchie, włodarz 
domowi (praepositus domus) BZ IV Reg 18, 18; 
(Ezechias) posiał Elyachyma, włodarza domo
wego,... ku Yzayaszowy (misit Eliacim, praepo- 
situm domus,... ad Isaiam) BZ IV Reg 19,2; 
Strozie domoyy (war. lub.: strozewye domovy) 
editui (luxit... populus... et aeditui... exulta- 
verunt Os 10, 5) 1471 MPKJ V 111; Domovy 
opyekyn, *opyekądlyk tutor ca 1500 Erz 14;
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^  'lubiący dom, gospodarny, rem domesticam 
diligenter ac bene gerens : Kaszdacz panna po 
łyczku rymyana, ale patrzay, bycz była domowa 
1466 R XXV 137, sim. XV e*. R XXV 145; 
^  d. inne: Napelnoni so, gisz pomroczili so 
se zeme domowich lichot (repleti sunt, qui 
obscurati sunt terrae domibus iniquitatum, Pul: 
gysz pomroczeny so zyemye domowych zloszczy) 
FI 73, 21; O gwalth domovi (de invasione domus) 
Sul 34; Stillicidia kapanye domowe XV p. post. 
PF III 290; Nye patrz łyczka rumyanego, alye 
vrzadu a stathku domovego XV p. post. R XXV 
201; Domowy rząd policia ca 1500 Erz 14; 
Po smyerczy synovye pyatego dnya Herod 
vmarl... Ten byl w gynych rzeczach barzo sczą- 
sny, alye v domovem ymyąnyv nyezbozny (in 
rebus domesticis infelicissimus fuit) Rozm 110.

Cf. Czosnek, Krokus, Łuk, Pasternak
Domówić form y: imper. 1. pl. domowmy 

Rozm 509; ^  inf. domowić Rozm 612; — praet. 
3. sg. m. domowi! 1481 AGZ XVI 392; 3. pl. m. 
domówili Rozm 507.

Znaczenia: 1. 'dokończyć mówić, sermonem 
ad finem perducere5: A takosch rzeki myły 
Kristus daley: Ova szye przyblyza, yen myą 
zdradzy. A nye doczyągnal myły Kristus tego 
slova domoyycz, aze Iudasch poydzye (adhuc 
eo loquente ecce Judas... venit Mat 26,47) 
z yyelyką tlusczą Zydov y ryczerzov Rozm 612.

2. 'umówić się, ustalić, statuere (aliguid cum 
aliquo)\: Czczyenye o tern, yako Zydovye 
Vyelyką Środą konyecznye domovyly, yze myely 
ybycz mylego Iesuszą Rozm 507; A przeto, 
nysly szye rozydzyem, ktorego dnya który oby- 
czay chczemy myecz, abychmy y yąly, a tesch 
domovmy, ktorego dnya konyecznye chczemy 
y vbycz Rozm 509.

3. domowić się (w postępowaniu sądowym) 
'oświadczyć, di cer e, profit er i ' : Prefatus procura- 
tor iure proloqutus est al. domovyl sze, ut 
predicta Anna de Iaszonka tradidit filio suo 
Iohanni per legitimum al. obczego tutorem 
causam yergentem cum generoso Iohanne sub- 
pincerna et eciam Anna Korythkowa eodem 
modo marito suo tradidit, quod et ius decreyit, 
quod possunt habere 1481 AGZ XVI 392.

Domysł'zdolność, bystrość {umysłu), mądrość, 
cm im i industria, peritia5: Wszako so lyvdze przes 
odzenya y przes sili, y przes domislu ymyenya 
ku boiv (sine peritia artis pugnae) BZ Judith 5, 
27; Bo gest tak wznyesyon domisl twego ro
zumy po wszech narodzech (nuntiatur enim 
animi tui industria uniyersis gentibus) BZ  Ju
dith 11,6, sim. 1471 MPKJ V 56; Domysły 
astucias (omnis sapientia a domino deo est...

| Radix sapientiae cui reyelata est? Et astutias 
illius quis agnoyit? Ecclus 1,6) 1471 MPKJ 

j V 78; Domisl ingenium (non quasi imperans 
dico, sed per aliorum sollicitudinem etiam ye- 
strae caritatis ingenium bonum comprobans 
II Cor 8,8) ib. 128.

Domyślny fprzemyślny, przebiegły, chytry, 
astutus': Domyślny astutus (astutus omnia agit 
cum consilio Prov 13, 16) 1471 MPKJ V 68.

Donica 'rodzaj naczynia, vas ąuoddam maius*: 
Donyczą yel thąrlką mutrale {pro mulctrale?) 
ca 1500 Erz 14; Vaszka yel donycza tina ca 1500 
R XLVII 354.

Donieść fo rm y: praes. ind. 1. pl. doniesiemy 
Blaż 321; ^  imper. 2. sg. doniesi Rozm 47; 
donieś BZ I Reg 20, 40; 2. pl. donieście ca 1500 
SprTNW  V 13; — inf. donieść© 1424 Msza III 
s. 61; donieść Sul 34, 1456 M sza \I s. 262, sim. 
VIII; ^  praet. 3. sg. w.*doniosł Dział 22;3.pl.
m. donieśli BZ  IV Reg 23, 30; ^  pląperf. 3. pl. 
m. są byli donieśli Gn 184b; ^  condit. 3. pl. 
m. -by donieśli BZ I Esdr 8, 30; ^  part. praet. 
pass. n. sg. m. doniesion BZ III Reg 22, 37; 
/ .  doniesiona 1408 KsMaz I nr 1130; ac. pl. 
doniesione Sul 34; ^  inf. pass. sg. f .  być do
niesiona Sul 68.

Znaczenie: 'zanieść, perferre, deportare': 
Gestcy on byl bogu duszo dal, a swocy angely 
szocz go ony były do krolefstwa nebeskego 
donesly Gn 184b; Iacom ya mai sz Iacubem 
smowo o szukno, czszo w ney doneszona iego 
szona do domu, eze yo mai wroczicz 1408 
KsMaz I nr 1130; Boże, kaszy ty <offyery> 
donyesczy {Msza VI. VIII: donyescz, I. IV. 
V. VII: przenyesćz) przesz rancze swantego 
angyola twego na wyssokosczy ołtarza twego 
(deus, iube haec perferri per manus sancti 
angeli tui in sublime altare tuum) 1424 Msza III 
s. 61; Pyotr przyczągnąl lana kv sząndv rze- 
knącz, aby psczoly alybo dzenye gego... do 
swego domy yinosil..., ale łan zaprzal tho 
yczynycz y mowil wlosthny szwoy myoth... 
do swogego domy szą donyescz (Joannes... 
dicebat proprium suum mel... ad propriam 
domum deportasse). Zathim Pyotr... spytany, 
moklliby przes thi, czso yydzelibi psczoli alybo 
dzenye Pyotrowy przes lana wsząnthe bicz y 
do domv gego donyeszone, ymysl swoy do- 
swyathczicz (si per eos, qui yidissent apes seu 
mellificia ipsius Petri per Joannem recipi et 
ad domum suam deportari, intentionem su- 
am posset probare)? Sul 34; Rąbyącz drwa 
w czydzem gymyenyy, tylko w szekyrze mayą 
bycz począdzany, a cząza przerzeczona, acz 
cządzacz nye ma prawa gey chowacz, ma bycz
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do wlosthnego sządzey donyeszona (pignora 
vero praedicta, si pignorans ea servandi ius 
non habuerit, deferre ea ad proprium iudicem 
teneatur, Dział 56: do blyszszego dwory naszego 
ma ge dacz) Sul 68; Czarny so waszych bogow 
ob<ra>szy, alle chcecyely, bychom sye gym mo
dliły, odpuscycyesz naam, acz ge do wody 
donyesyemy y zmygemy Błaż 321; Tedi Iona- 
tas da swe wszitko odzenye pachołku rzekocz: 
Gydzi, donyesz do myasta (vade et defer in 
civitatem) BZ  I Reg 20,40; A tak vmarl kroi 
y donyesyon do Samariey (mortuus est autem 
rex et perlatus est in Samariam) BZ  III Reg 
22, 37; Y nyesly gy sludzi gego martwego s Mag- 
gedo, y donyesly gy do Ierusalem (pertulerunt 
in Jerusalem) BZ IV Reg 23,30; Y prziyoly 
kaplany... srzebro y złoto, y wszitki ssodi, abi 
donyeszly do Ierusalema (ut deferrent Jerusa
lem) w dom boga naszego BZ I Esdr 8, 30; 
<P)yotr szalował na lana przed sądem, kako 
pczoly abo dzenya gego noczną rzeczą kradmye 
wzawszy, do swego domv donyosl (ad domum 
suam deportasset) Dział 22; Proscha czyebye, 
by my poszlal angyola..., gyenze <by> mnye 
donyoszl po thym zywoczye kv vyekvysthym 
godom Naw 128; Sswyąthe czyalo pochowayczye, 
a do grobu gye donyesczye ca 1500 SprTNW  
V 13; Tegodlya, Gabrielye, ydzy, donyeszy tey 
dzyeyyczy prave novyny nyebyeskye rady 
Rozm 47.

Dopaść 'padając dosięgnąć, cedere, cadendo 
attingere : Yąly my lego Iesucrista y zyyązaly 
tvardo..., nyektorzy zakladayącz nogam Iesu- 
cristovem swe sprostne golyenye, przetoz muszyl 
pascz, alye prze yyączscha y *drudnyeyscha mą
ką nye przepusczyly yego zyemye dopascz czy, 
którzy povroz dzyerzely, który yemv na schyyą 
yyyaząly Rozm 653.

Dopełnić fo r m y : inf. dopełnić Dział 20; 
^  praet. 3. sg. m. dopełnił 1418 AKPr VIIIa 
143, BZ Deut 31, 24; /. dopełniła BZ Tob 3, 
12; 3. pł. m. dopełnili BZ II Par 24, 14.

Z n a czen ia : 1 . 'skończyć, dokonać, complere' : 
Moyzesz popisał słowa zakony tego to na 
kxogach y dopełnił (scripsit Moyses verba legis 
huius in yolumine atąue compleyit) BZ Deut 
31,24; Gdisz dopelnyly (sc. rzemieślnicy) wszego 
dzala, przinyesly przed krolya... ostatnye pye- 
nyodze (cumąue complessent omnia opera, detu- 
lerunt coram rege... reliąuam partem pecuniae) 
BZ II Par 24, 14; Potem trzecy dzen, gdi swo 
modlytwo dokonała a dopelnyla, dala chwało 
panu bogu (factum est autem die tertia, dum 
compleret orationem, benedicens dominum) BZ 
Tob 3, 12.

2. fdołożyć, dodać, uzupełnić, adimplere*: Acz 
sobie wymowy (sc. powód) którą przyczyną 
przy zastawie małego abo wielikyego gymyenya, 
tedy ma-ly zastawą w myesczech (pro mnyey- 
szych) w pienyądzoch, tedy gemy sądzą przy- 
sądzy pyenyadzi dopelnycz (si pro minori pe- 
cunia res obligatas alienayerit, debitor per iu
dicem decernatur creditae pecuniae summam 
adimplere) Dział 20.

3. dubium: Yako prawye polouicza polurzebka 
(leg. połur-ziebka ?) dopełnił w Barsicz<ach> 
1418 AKPr VIIIa 143.

Dopełnienie 'otoczenie, ogrodzenie, defini- 
tio ( ?y : Dopelnyenye diffinicio (definitio eius 
usque ad labium eius et in circuitu, palmus unus, 
haec quoque erat fossa altaris Ezech 43, 13) 
1471 MPKJ V 106.

Dopędzenie fzagnanie, zapędzenie, depellere 
(sensu s u b s tf : Vstawilismy, abi do... szandzey 
thi tho swyerzepycze czirzpyączi skodą dopą- 
dzenya mocz ymyal (decernimus... eadem 
iumenta passus damnum depellendi habeat fa- 
cultatem) Sul 39.

Dopędzić 'zagnać, zapędzić, depellere’: Czirz
pyączi skodą... zayuthra do nablyszego dwory 
grotstwa... bidlo przerzeczone yma dopądzicz 
(in crastino ad proximiorem curiam castel- 
laniae depellere teneatur... pecora praedicta) 
Sul 40.

(Dopierko) Dopirko ' wtedy właśnie, tunc pri- 
mum : Po krothkym czaszye Anna począla 
w schyem ('w swem5) syyathym zyyoczye ten 
plod yyelyebny, dopyrko szyą ym *obyemya 
yyelykye yyeszyely począlo Rozm 9.

(Dopiero), Dopioro, Dopiro, Dopirzo 1. ' wte
dy (właśnie), tum demum : Taco gemu pomoz 
bog..., iakom ne *wedzal Maczeya ode czthir 
lath, yedno dopiro y *punczicz 1407 HubeZb 
121; Alysz przedawca a zastąpcza dawnosczy 
zastąpyena otbądze, yasz dawnoscz gdy mynye, 
dopyro kypcza v granycze klopotacz szą nye 
ląkayą (primo emptorem pro limitibus inquie- 
tare non formidant) Sul 77; On obraz... lyezal 
tamo (sc. w ziemi) trzydzyesczy lyat y dwye 
lyeczye, tosch dopyro yąl tayacz (post triginta 
duos annos tunc liquifiebat) Rozm 71; Chczą 
czloyyeka... oczysczycz y bądzye czyst od 
*ysyego grzecha, tosch dopyro przydzye czyst 
przed mego oycza Rozm 504; Za thym kąssem 
chleba nathychmyasth ystąpyl ven pelnyey, nysz 
przedthym schatan, nye telko by dopyro wen 
ystąpyl, alye yyącz y yako syego ossyadl (tunc 
introiyit satanas in Judam, non tunc primo, 
sed ut quasi proprium possideret) Rozm 552; 
Nye mogl odpoyyedzyecz rychło przede kryya,
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ależ pyrvey krev poczyekla z yego svyathych 
vst, thoz dopyro przemovyl Rozm 683; An- 
nasch... posiał mylego Iesucrista zyyązanego 
do Cayffascha... Alye yze thu movy zvyazanego, 
mnymalby nyekto, aby dopyro zvyązan byl 
bo {leg. po) yączyy Rozm 687; Gdyż szye to 
yvz Yschytko dzyalo, dopyro przyślą blogoslya- 
vyona dzyeyycza Marya Rozm 757.

2. ' teraz {właśnie), nunc demum : Przecz 
syo gest Sara smyala a rzekocz: Dopyoro bodo 
rodzycz, yusz bodoczi babo (num vere paritura 
sum anus)? BZ Gen 18, 13; Rzeki yesm: Do- 
pyrzo yrozumyal yesm ta przemyana prawyczy 
wyssokyego (et dixi: Nunc coepi, haec mutatio 
dexterae excelsi, FI: iusze ychwaczil iesm to) 
Pul 76, 10.

3. f właśnie, demum' : Otpowyedzal Abime-
lech:... Anym tego drzewa {pro drzewyey) 
sliszal, nyże dopyro tym razem (ego non audi- 
vi praeter hodie) BZ  Gen 21,26; Myły Iesus 
yydzącz ych mysly y rzeki ym: Czo myslycze 
myedzy sobą, nyedovyarkovye, yze chleba ny 
maczye?... Tedy ssą dopyro rozvmyely, yze 
ym rzeki, by szye bały y vyarovaly nye kvasu 
chlebnego, alye nayky y srady lyczemyernykow, 
Zydow y kaczerzow (tunc intellexerunt, quia 
non dixerit cavendum a fermento panum, sed 
a doctrina Pharisaeorum et Sadducaeorum Mat 
16,12) Rozm 361; Bądzye przepovyedana tha 
eyanyelya krolewstva nyebyeskyego po *vsvemv 
syyaty na syyadecztyo yszytkyemy lyydv. Tedy 
dopyro przydzye skonanye (tunc yeniet con- 
summatio Mat 24,14) Rozm 481; Dzyeyycza 
Marya vzravschy sye mylę dzyeczya tako ną- 
dznye byyącz, chczyal<a> k nyemv przystąm- 
pycz, alye... przeklączy Zydoyye dopyro
y {leg. ji) ychvaczyly za yego svyąthe Ylo- 
schy,... odpchnąly yą od nyego Rozm 711; 
Myły Cristus ssyedzącz v tey czyemnyczy
y pyal ten psalm... A thu szye yemv począly 
nasmyeyacz, dopyro rzekącz: O sprostne... 
zyyerze Rozm 733; Dzyeyycza blogoslayyona... 
yrozymyala, yze yyz yey mylego syna ku ssą- 
doyy yyoda. Thu szye dopyro bolyescz nova v 
yey serczy y smątek począł Rozm 741.

Dopioro cf. Dopiero
Dopirko cf. Dopierko
Dopiro cf. Dopiero
Dopirzo cf. Dopiero
Dopłacać fpłacić resztę, płacić do końca, sol- 

vere, quod sohendum resta f: Nye podgol sye Pa
szek swey tscze ye wyennego lista wroczicz, ye- 
dy mu pyenodzy doplaczal za weczno dzyedzi- 
no Zawysza 1410P/e/cVI 403; Mozely opyekal- 
dnyk... they zenye ostatek wyaną zaplaczycz
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z gydaczego gymyenya..., czyly nye trzeba gey 
tego wyana doplaczacz {OrtMac 140: dopla- 
czycz)? Ort Br VI 391.

Dopłacić fo rm y: inf. dopłacić Ort Kał 209, 
OrtMac 140, 1464 AGZ VI 88; — praet. 3. 
sg. m. jest dopłacił 1400 Leksz II nr 2643; 
dopłacił 1401 HubeZb 80, 1406 HubeZb 84, 
1411 KsMaz I nr 1649, 1420 StPPP II nr 1729, 
1425 KsMaz II nr 941, 1426 ZapWarsz nr 153, 
1429 TerCracRp IX 100, 1478 Czrs s. LXXXV1; 
^  part. praet. act. dopłaciwszy Dział 26; ~  
part. praet. pass. g. sg. m. dopłaconego 1421 
TPaw VII nr 2132.

Znaczenie: 'zapłacić resztę, zapłacić do 
końca, sohere, quod sohendum resta f: *Sczo 
my ranczil Paszko za dzewencz grzywen, tego 
my ne yest doplaczil dwu grzywen 1400 Leksz II 
nr 2643; Potr obanzel szo {leg. obiązał się 
'zobowiązał się5) panu Jacuszowi tich penodzi 
placzicz, cso nan o ne zalowal, y ne doplaczil 
gych trzy grziwen y dzewoczy scot 1401 HubeZb 
80; Wanek... dwe grziwne zaplaczil, a polthori... 
ne doplaczil 1406 HubeZb 84; Mne Pauel ne 
doplaczil za zastawo cztyrdzesant grossy 1411 
KsMaz I nr 1649; Anna... recognouit filie 
sue... XXX sexagenas grossorum posagu ne 
doplaczonego 1421 TPaw VII nr 2132; Welislaw 
Tworcowa długu ne doplaczil dzessanczy grzy
wen 1420 StPPP II nr 1729; Mne Gayk ne 
doplaczil mitha dyw {leg. dwu) grossu 1425 
KsMaz II nr 941; Czcibor nye doplaczil Sand- 
kowy syedmydzesanth grossy 1426 ZapWarsz 
nr 153; Ad finem non exsoluit al. ne doplaczil 
1429 TerCracRp IX 100; łan nye doplaczywszy 
ostatka pyenyądzi za dzedzyną Franczkowy 
{Sul 37: nye yczynywszy zaplathy pelney), dzer- 
szal s spokogem dzedziną za cztyrzi lyata (non 
facta totali solutione tenuit et possedit 
praedictam hereditatem) Dział 26; Vyth Ducz- 
ky Mykolayowy Czyszkowskyemu zaplaczil 
syethmdzyessyanth kop possaznych pyenya- 
dzy..., a trzech nie doplaczil 1478 Czrs s. 
LXXXVI; ^  Szmyely Hannys... *pszyszancz, 
ysz nye mą czym they rolye doplaczycz..., 
tedy Methwochowa mvsszy zasszya swa rolya 
przyyacz OrtKał 209; Mozely opyekadlnyk... 
gymyenye przedacz a s tego thy dzyeczy zywycz 
y tey zenye ostatek yey wyana zaplaczycz,... 
czyly nye trzeba yey thego wyana doplaczycz 
{OrtBr VI 391: doplaczacz)? OrtMac 140; 
Quinquaginta marcis ipse Iohannes solyere de
bet sculteciam in Żubrza al. doplaczicz ma 
scholtisthwa 1464 AGZ VI 88.

Dopomagać fiuvare, succurrere : Kazimirz, 
z boga mylosczy kroi polsky, wyznawyamy thym
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to pysmem, chcącz, aby poddany królestwa na
szego, a na ymyą polskyego, obogego stadia, 
geden z drvgym poczesnye byl a geden drvgego 
nye yraszal, ale sprawiedlywosczy dopomagał 
(ut... honeste vivant, alterum non laedant et 
ius unicuiąue tribuatur, Sul 6: prawa kaszdemv 
zyczancz a vdzelyayąncz) Dział 2; Rayszka 
ylyczko, Maria,... w pokuszach nam dopoma- 
gay ca 1500 SprTNW  Y 11.

Dopomóc fo r m y : imper. 2. sg. dopomoży 
Naw 120; ^  inf. dopomoc 1446 AGZ XIII 
200, Sul 75, XV e*. MPKJ II 317; — praet.
3. sg. f .  dopomogła 1435—6 BiblWarsz 1861 
III 19.

Z n a czen ie : ' iuvare, subvenire, succurrere : 
Spithko... actor proposuit contra nobiles 
Pyechno... pro eo, quia yos non yultis sibi 
Spithkoni iuyare... al. dopomocz granicias 
al. sypacz granycz 1446 AGZ XIII 200; Oczcecz 
baczącz..., czso gemy synowye... yczynyly, gim 
nye thbal any chczal dopomocz (eisdem suc- 
currere non curabat yel nolebat) Sul 75; Aby 
moye sercze rychle było... czyebye poznacz, 
thego my dopomoży, myły gospodnye, thwa 
szwyatha mylosczya Naw 120; Trze nayczen- 
szi magistri... veszli szą w rada doradzayącz 
szobye, aszalibi my (sc. królowi) nyeczo mogli 
dopomocz (sic erat opinio, quis eorum posset 
sibi subyenire, scilicet regi) XV ex. MPKJ
II 317; ^  dopomoc prawa 'dopomóc stronie
swym zeznaniem w toku procesu, litiganti adesse 
testimonium non recusando5: Abbatissa de
Owenska... luit penis quindecim marcarum 
Barbarę de Byelawe... In primis tres marcas 
pro eodem, quod sibi jus non juvit al. prava 
nye dopomogła in fratre *germane eiusdem cum 
kmethone de Chludoyo 1435—6 BiblWarsz 1861
III 19.

Dopozywać (się) 'wzywać do jawienia się w są
dzie w toku procesu sądowego, citare’ : Domini, 
datę michi ad citandum eyictorem al. doposzy- 
wacz gysczę 1453 AGZ XII 225; Domini, detis 
michi per decem octo septimanas cittare al. 
doposyyacz szya super *iszyecz, pro quo fideiussi 
1469 AGZ XII 323; Pęto a domino Poznaniensi 
illum citare al. onego szyą doposzyyacz 1470 
AGZ XV 461; Dominus Belzeczky peciit sibi 
dari ad eyictorem, cui domini dederunt per 
triplices terminos adcitare actorem al. dopo- 
zyyacz szye gyszcza 1471 AGZ XIX 514; Da- 
tum est eidem Iohanni principalem acitare al. 
dopozywacz 1475 AGZ XVIII 116.

Dopożyczyć fużyczyć, udzielić, dare, largir i9: 
Powyada Beda..., ysz ten królik nabił wyari 
pewnee s tich szlow X-owych, a stąd mami

D o p o m a g a ć

baczycz, ysz szadni homo non potest habere 
doszkonalee wyari, alysz my gee pan bog do- 
poszyczi XV MPKJ II 32Ó.

Doprawić 'poprawić czy też dokończyć, cor- 
rigere seu definire' : Camararius dederat post 
festum sancte Margarete yobis granicies do- 
prauicz 1447 LubPodk 26.

Doprowadzić 'odprowadzić, zaprowadzić, de- 
ducere, reducere*: Syothy Gan gest [gy] gy on byl 
szaso do onego kosczola, klastora doprouadzil 
Gn 184b ; Tesz sya dayam yynyen deo omni- 
potenti..., yszem... ymarlego do groby nye 
doproyadzyl (Spow 2: prziprowadzil) Spow 3. 6; 
Dawam sche tysche yynna, ychem... ymarlego 
do grobu nye doprowadzyla Spow 4; Poyda 

| s tobą y doprowadza czie az do przeczney 
! ylicze assectabor te ac deducam usque ad 

diyorticulum XV ex. PF III 178.
Doprzedać fsprzedać, vendere9: Passek de

Iaszonow ewiterne yendidit al. doprzedal ob 
spem redemcionis al. na yidercow... Iohanni 
Thargowyczky... in yilla Iasonow kmetones pos- 
sessionatos 1490 AGZ XVI 224.

Dopuszczać, Dopuszczać się fo r m y : praes. 
ind. 1. sg. dopuszczam 1471 MPKJ V 122;
1. p i  dopuszczamy Gn 172a, 1498 SKJ III 335; 
^  imper. 3. sg. dopuszczaj Sul 46; ^  part. 
praes. act. adv. dopuszczając 1391 HubeZb 64; 
^  ad i. d. pl. m. dopuszczającym FI i Pul 74, 4; 
^  inf. dopuszczać Sul 31; ^  praet. 3. sg. m. 
dopuszczał EwZam 300; / .  dopuszczała XV 
med. R XXV 158; ^  condit. 1. sg. f .  -bych do
puszczała Naw 100; ^  condit. pass. 3. sg. f. 
-by dopuszczana Sul 82.

Z n a czen ia : 1. 'dopuszczać, zezwalać, nie 
przeszkadzać, admittere, permittere, sinere’ : 
Iaco Seczech wypprawil scarbnika s tego ra- 
koyemstwa, ne dopusczayocz go scody 1391 
HubeZb 64; Prout etas permittebat dopusczala 
XV med. R XXV 158; Dopusczam admitto 
(war. lub.: dopuszczą admissacio) 1471 MPKJ 
V 122; Mychal Vytanowsky hy szwym (leg. 
i z swym) synem... yysznal przyed namy..., 
ze przedal *szyyw polowyczu... panosszy Sby- 
gnyeyowy sz Grodczya... Prószyły nas obapol- 
nye, *abychcham tego kupu dopusczyly... y 
gych proszbam *przythny były. A megy ('my’) 
lystha *thecho dopusczamy a pothwirczamy 

j yyeczne a dzye<dzi>cznye 1498 SKJ III 335;
! Tedy prz<y>szedl Ihus... do lana, aby byl 
! okrczon od nyego, a łan nye dopvsczal go 

movyancz (Joannes autem prohibebat eum 
i dicens Mat 3, 14): la od czyebye mam bydz 
! okrczon, a thy gydzyesz do mnye EwZam 300.

2. dopuszczać się 'dopuszczać się, popełniać,
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committere {sc. furtum , peccatum, similiay: Ka- 
ko my ten tho boszy dar chouamy, gdis szo 
smerthnego grzecha dopusczamy? Gn 172a; 
Do nyekthorey wszi cząndzacze przystan- 
pywszi..., dopusczacz szą wyelkego szmyeyąą 
drapyeszstwa (ad aliąuam villam impignoratores 
accedentes... committere plurimas praesumunt 
rapinas) Sul 31; Vstawyamy, aby gylkokrocz 
na woyną przes zyemye nasze szcze bądze, 
nygeden w wszy stanów nye cziny, alye na 
polvŁ any drapyeszstwa w konyech, w drobye, 
w bidle abo w ginszich szą nye dopvsczay 
(nullus stationem faciat in villa, sed in campo, 
nec rapinas in equis, pecudibus, pecoribus aut 
in aliis rebus committat) Sul 46; Vstawyamy, 
aby woyewoda y starosta... myely mytho 
ystawyacz, przykazowacz y oprawyacz.. aby 
przy... myarach y mycze szdrada nye do- 
pysczana (ne circa easdem mensuras et pre- 
tia fraudes committantur) Sul 82; Day my, 
yzbych... pothem szye yyączey grzechów nye 
dopusczala Naw 100; ^  dopuszczający się
' występny, delinquens’: Rzeki iesm zlim: ne- 
chayce zle czinicz! y dopuszczayoczim se: ne 
chczeycze wznosicz rogu (dixi... delinquenti- 
bus: nolite exaltare cornu)! FI 74, 4, sini. 
Pul.

Dopuszczenie fo r m y : g. sg. dopuszczenia 
Rozm 789; ^  ac. sg. dopuszczenie Sul 9; 
^  i. sg. dopuszczenim Spow 2; ^  ac. pl. 
dopuszczenia FI 18,13, FI i Pul 24,19.

Z n a czen ia : 1. 'zezwolenie, concessio : Kto- 
kolwie naucza albo każe przez dopuszczenia 
wyszego biskupa, tego mamy umorzyć Rozm 
789.

2 .  f uczynienie, popełnienie czegoś {złego), com- 
missuin : Kaio sse teze, izem sse dopusczil sedm 
smertnich grzechów... dopusczenym złego, opu- 
sczenym dobrego Spow 2; Nygeden ma bycz 
pozwan, gedno przes woźnego, wiyąwszi go- 
rance na dworze alybo w sandze dowynyenya 
dopusczenye (nullus debet citari nisi per mini- 
sterialem, nisi pro crimine recenti in curia yel 
in iudicio commisso) Sul 9.

3. *występek, grzech, delictunr : Dopuszczena 
(Pul: grzechi) kto rozume (delicta quis intelli- 
git) ? FI 18, 13; Widz *smaró moio y roboto 
moio y odpuści wszelyka dopuszczena moia 
(dimitte uniyersa delicta mea) FI 24, 19, sim. 
Pul.

Dopuścić, Dopuścić się fo r m y : praes. ind.
1. sg. dopuszczę MPKJ V 122; 3. sg. dopuści 
Gn gl. 70b, BZ Deut 27, 18, Ort Br VII 572, 
Ort Mac 107, M W  90 a; 3. pl. dopuszczą Ort- 
Kai 298, OrtMac 110; ~  inf. dopuścić Gn 14b.

184b, Sul 34, OrtMac 90, ca 1500 Erz 14; 
^  praet. L sg. m. -śm dopuścił Spow 2; -(e)m 
dopuścił Spow 2. 3. 5. 6, XV c*. PF III 179; 
/ . -m dopuściła Spow 4; 2. sg. m. -(e)ś dopuścił 
M W  63a-b. 99b; 3. sg. m. dopuścił Sul 102, 
BZ II Par 23, 8, 1484 Reg 717; f .  jest dopuściła 
Gn gl. 70b; 7. pl. m. -smy dopuścili Spow 1; 
3. pl. m. dopuścili OrtMac 140; ^  pląperf.
3. sg. f .  jest była dopuściła Gn 14b; ^  condit.
3. sg. m. (-)by dopuścił OrtMac 111, 1484 
Reg 707; 7. pl. m. -bychom dopuścili Gn 14b; 
^  part. praet. act. dopuściwszy Sul 1 5 ; ^  part. 
praet. pass. n. sg. m. dopuszczony XV p. post. 
R XXV 173; g. sg. m. dopuszczonego Sul 54; 
neutr. dopuszczonego XV med. R XXII 238;
ac. sg. m. dopuszczony Sul 53; / . dopuszczoną 
XV med. R XXII 245; neutr. dopuszczone 
XV med. R XXII 238; n. pl. m. dopuszczeni 
XV med. R XXV 156; g. pl. m. dopuszczonych 
XV med. R XXII 238; neutr. dopuszczonych 
Sul 47; ^  inf. pass. sg. m. być dopuszczon 
Sul 77; być dopuszczonego Sul 44; neutr. 
być dopuszczono Sul 77; ^  condit. pass. 3. sg. 
neutr. byłoby dopuszczono 1484 Reg 707.

Z n a czen ia : 1. 'dać dostęp, zezwolić, nie 
przeszkodzić, admittere, permittere, concedere \ 
Ab illa cena repelluntur nye dopusczeny XV 
med. R XXV 156; ~  Poprószmy dzasza
{pro dzisza) syotego Gana..., abicz on... Xpa 
prosyl, abycz on racil nasz szego dna i sego 
roku ye sdrovy, yeszely dopuscicz, abichom 
my miłemu Xpoui na tern tho svecze presz 
grzecha tako sluszyly Gn 184b; Ysze... łan 
przerzeczoną raną... przes gynsze podobne 
swyathki... myenyl szą doswyathczicz,... ska- 
zalismi thego tho lana kv powyedzenyy przerze- 
czonych swyathkow dopusczicz (decreyimus 
eundem Joannem ad producendum praedictos 
testes fore admittendum) Sul 34; Przerzeczo- 
nego Ydzyka w thakey przythczy skazaliśmy 
bicz kv przysądzę dopvsczonego (praedictum 
Aegidium in simili casu decernimus fore admit
tendum ad iuramentum) Sul 44; Gdyby ktho- 
kole chczal o dzedzyną... poszyacz..., dzir- 
zawcza kv doswyathczenyy przes swyathky... 
ma bycz dopysczon, a nawyączey, gdze oboya 
strona... nye ma szwyadeczstwa, thedy w tha
key przythczy d[r]zyrzewcze [o] szwyadeczstwo 
ma bycz dopusczono (si quis yellet quempiam 
pro hereditate impetere..., possessor ad proba- 
tionem testium... admittatur et maxime, ubi 
utraque pars... testimonia... non habuerit, tunc 
in tali casu possessoris probatio admittatur) 
Sul 77; Przekloti, ktosz dopysci blodzicz slepemy 
na drodze (maledictus, qui errare facit caecum
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in itinere) BZ Deut 27, 18; Byskup nye dopuscyl 
zast0pom, abi odeszły (pontifex non dimiserat 
abire turmas) BZ II Par 23, 8; Nye dopusczy-ly 
ten dlusznyk woytowy szwego gymyenyą ros- 
pusczenye OrtBr VII 572, sim. OrtMac 107; 
Szeszna-ly dzyedzycz dług szwego oczcza. 
ten ma zaplaczycz.. a ne chcze-ly on thego 
zaplaczycz albo nye chcza-ly mv thego dopu- 
sczycz przyrodzeny tego placzycz, thego mogą 
pod nym yego dzyedzyczthwo prawem przy- 
szyadz OrtMac 90; Ktho... przyszyagl ku praw 
{leg. prawu), ten może... naydz ortel...: a 
przyymaly gy... za prawo, tedy ten ortel ma 
mocz, ale lagely gy kto, tedy musza sz nym 
poszlacz do wyszsego prawa, gdzye to oby- 
czaynye szlą po prawo, a ktorego ortela, czo 
go dopusczą (OrtKał 298: gego dopusczą)
z wysszego prawa albo potwerdzą, to maya 
przyyacz za prawo OrtMac 110; Czyagnal szye 
o tho do krolewszkyego stolcza, tesz w myes- 
cz<k)ye prawo, y dopusczyly ye {pro gy ?) tham 
przyszyasznyczy tako, aby tego ortel w gayny 
sząd przynyoszl OrtMac 140; Dopuszczą ad- 
missacio {war. kal.: dopusczam admitto) MPKJ 
V 122; Panye bozye wszechmogączi, kthorysz 
nam dopu<ś)czyl szwyaczicz dzyen szwyathy 
Anny M W  63a—b; Nyechay, myły panye, 
anyol thwoy przy mnye czuye... Jusz pan moy 
nye dopuszczi stroz<a> mego w szpanye, ale 
ystawyczne sztrze<że)nye M W  90a; Panye bo
zye, przeczesz dopuszczyl nyeprzyiaczelom mem 
rozmnozenye (domine, quid multiplicati sunt, 
qui tribulant me Psal 3,2)? M W  99b; Bra- 
czya... mayą myeczi odzyenye schare... 
yyąwschy, nyzby sye ynako... zyydzialo przez 
stharzsche..., kthoremy odzyenye drossche no- 
sziczi, a tho dla sluschney... przyczyny byłoby 
tho dozyolono y takyez dopusczono (nisi fuerit 
ad tempus in pretio per yisitatores de consilio 
ministrorum ob causam legitimam et apertam 
cum aliquo dispensatum) 1484 Reg 709; Mychal 
Vytanowsky hy szwym {leg. i z swym) synem... 
yysznal przyed namy dobrowolnye, ze przedal 
szyyw polowyczu... panosszy Sbygnyeyowy... 
Prószyły nas obapolnye, *abychcham tego kupu 
dopusczyly a potheyerdyly {pro pothwyerdyly) 
1498 S ^ /II I  335; Dopysczycz concedere ca 1500 
Er z 14.

2. dopuścić się 'popełnić, committere, delin- 
ąuere’ : Ne tegodla Maria Magdolana gest szo 
ona bila grecha dopuściła, isbichom szo my 
gych tesze dopuściły Gn 14 b; Xpt nyszadnemy 
clouekoui gego grechof ne othpuscy, aczcy on 
po szpouedzy ma tho misi, isbi szo go on na ftor- 
ky chał dopuscicz Gn 14b; Gymcy clouek gest

poknegsy, timcy gest f serczu gorsy. A presto 
gdiscy mili Ihu Xc cloueka czudne stworzy, 
tymcy so richle grechu dopuscy excedunt 
contra deum in peccando Gn gl. 70b; Tescy 
go pres to mamy chualicz, yscy na obliczu gest 
bila crasna, a fsakocz so celnego grecha nigdy 
ne gest dopuściła tamen peccatum non com- 
misit Gn gl. 70b; Szpowadami szo... naszich 
wszech grzechów, czszoszmi szo gych dopwsz- 
czili Spow 1; la gresni czlowek kaio se... mich 
wsech grzechów, czom se gich dopusczil ot 
mego porodzena az do dzissessego dna mo 
poczo rozumu Spow 2. 3. 5. 6; Kaio sse teze, 
izem sse dopusczil sedm smertnich grzechów: 
w pisnosczi, w pianstwe, w lacomstwe... do- 
pusczenym złego, opusczenym dobrego Spow 2; 
Czostom *si ne gneual mich grzechów, czosm 
sse gich dopusczil Spow 2; Ya gresznycza spo- 
wedam sze bogu... hy thobye, oicze dwchofne, 
sczyt<uję?> moye greschy, czom sche ych do- 
pusczyla Spow 4; Sbyegowye slodzeystwa szą 
dopusczywszi (profugi yel furta committentes)... 
mayą odpowyedzecz w prawye Sul 15; Polycz- 
kuyanczi themu the {pro tho) policzkowanemu 
tyle, ilekrocz przestąnpyl albo dopusczyl syąn, 
sandownye potąnpyoni ma zaplaczicz (a qua- 
libet maxilla, eidem maxillato totiens, quotiens 
excesserit, iudicialiter condemnatus solvat) Sul 
102; Mogaly... yaczcza, czo szyedzy na szmyercz, 
maczycz..., aby wyaczey czo wysznal, nyszly 
ocz szyedzy, czo szye tesz nany domnymaya 
albo by szye tesz tego dopusczyl, albo czo o to 
za prawo ? OrtMac 111; Ma przykazany a boże 
wschytky chovaczi y pelnyczi, aza przesthąpy, 
yestlyby kthorymi yystąpyl a gich sye dopusczyl 
(quas contra hunc yivendi modum com- 
miserit)..., dossziczi yczynyczy 1484 Reg 707; 
Yesthlyby kto... nye baczącz przysyągal z ypadu 
yązyka swego..., thedy thaki onegoz tho dnya 
w yyeczor ma rozmyslyczi, czo ydzyelal a cze
go sye dopusczyl ib. 717; Czegom szie złe
go dopysczil quid admisi scelerum XV ex. 
PF III 179; ^  dopuszczony: Pothem zalosczą 
przywyedzeny, s dopvsczonych slodzeysthw y 
ginszych vczynkow lasky p<r)oszycz obykli 
(tandem de commissis furtis et ceteris actibus 
malis poenitentia ducti... nostram clementiam 
implorare consueverunt), a thakosz naszey 
mylosczy sznow bywayą naprawyeny Sul 47; 
Gdysz slodzeystwa... prze szadanye alybo 
ląkanye mąky za grzech dopvsczony... cząsto- 
krocz skrytha bywayą (quum furta... propter... 
inflictionem seu formidationem poenae pro de- 
licto commisso... plurimum occultantur) Sul 53; 
Obykly nyekthorzy... pothwarzą mąze nye-
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vynne s grzechy mązoboysthwa przeth wyelim 
lath dopvsczonego zaloblywye obyynyacz (con- 
sueverunt... quidam... calumniose yiros in- 
nocentes de crimine homicidii commissi antę 
multos annos ąuerulose accusare) Sul 54; Gisch 
schą w żeli {leg. żeli 'żalu’) grzechów dopusczo- 
nich, bądą yczescheni otpusczenim gich XV 
med. R XXII 238; Caszdi, gen gest w żeli 
złego dopusczonego a sstalego, ten ządzą ma 
ku dobremu, gimsze bi owo zle dopusczone 
yusz nadązil ib. ; Czy cyrpyą przeczywnoscz, 
gisch swey dobre woley nye odmyenyu... 
ny syą mączą o sloscz, yasch ge potka na gy- 
myenyy, na czczy albo na szdrowyu od slich 
ludzi, a tho nye o szwą wyną dopusczoną, 
ale... prze sprawyedliwoscz ib. 245; Dopusczony 
yczynek commissum XV p. post. R XXV 173.

Dopychać fwykonywać, exsequi : dopychający 
fwykonawca, exsecutor : Dopichayanczy execu- 
tores (et stetit Jesus et filius eius, et fratres 
omnes Leyitae conspirantes, et exsecutores le- 
gis, facientes opera in domo domini III Esdr 
5, 58) 1471 MPKJ V 54.

Dopytać (się) 'sprawdzić wątpliwości dodatko
wym zapytaniem, iudices de aliąua re ultra 
ąuaerere, percontari : Gdy ten ymarly czlowyek 
szdrow stal przed gaynym szadem y dopytał 
szye pyerwey ortelem {OrtBrRp 63, 3 : y dopy- 
tal szye pyrwey ortela), mozely szwe zarobyone 
gymyenye dacz, komu chcze, na to ortel yemu 
wyrzeczono Ort Mac 83; Johannes affectat 
sentenciam al. skazanyą pro eadem controyer- 
sia secundum acta, ex quo se adinterrogavit 
al. dopytał concitacionem et acta, et exaudivit 
1460 LubPodk 87; Dum se ad praedictas con- 
cittaciones sciscitasti al. dopytalesz szą ib. 88.

Doradny 'umiejący radzić, przekonywający, 
qui suadere vel persuadere po tesf: Doradnimi 
persuasiu<i)s ca 1428 PF I 485.

Doradzać 1. 'doradzać, dawać radę, suadere’ : 
Item luppi sunt mali homines swadentes, dora- 
dzayącz, diversa peccata facere ad seducen- 
dum homines bonos a yia recta XV p. post. 
R XXV 178; ^  doradzać sobie 'naradzać się, 
consiliari : Trze... magistri... yeszli szą w rada 
doradzayącz szobye, aszalibi my nyeczo mogli 
dopomocz XV MPKJ II 317.

2. 'przemawiać za czymś, skłaniać, persuadere, 
cogere : Gdysz sz roslączenya poddanych gy
myenye panów cząstokrocz *opvsczewya, nye 
gyną przycziną podobliwą na tho doradzayącz, 
wydzalo szą naszim ryczerzom they skodze 
nyelenywo szą przecziwycz (quum ex separa- 
tione subditorum bona dominorum saepius de- 
sertantur, nulla causa legitima ad hoc persua-

dente, yisum fuit nostris baronibus, huic peri- 
culo non segniter obyiare) Sul 44.

Doradzenie 'rada, porada, consilium' : A gdyż 
tho wszythko yuz spelnyą y yczynyą, tedy gdy 
sye rok spelny a yynydzie, taky ma byczi przyąth 
z rostropney braczyey doradzenym (cum ali- 
quorum discretorum fratrum consilio) 1484 
Reg 707; Jesthlyby który pan... czynyl... na- 
przeczyw gych bydlenyu y stadlv, thedy mini- 
stroyye... mayą sye o tho yczyecz do byssku- 
pow, a z gich doradzenym y zrządzenym dzielacz 
k themv mayą (ministri... ad eos episcopos... 
studeant habere recursum iuxta consilium et 
ordinationem ipsorum in talibus processuri) ib. 
716; Gdy radzysz przyaczyelowy, nye mow 
gyemv: thako massz yczynycz, ale rzekny: 
thako my szye wydzy, bo ze złego doradzenya 
rada nyeprzyazny przyczyna pochodzy, a z do- 
brey rady rzadko chwała bywa (quoniam fa- 
cilius de mało exitu consilii redargutio se- 
quitur, quam de bono laus) XV p. post. R
I s. XLIII; Eciam oretur deum... pro rege 
nostro polsckyego... y za wsyczka rada..., et 
pro omnibus nobilibus slachta, yszby gym pan 
bog raczył dacz kv radzenyv lasska dvcha 
svyatego, którym doradzenym radzylyby o po
spolite dobre, ysby tako radzvcz, doslusyly sya 
krolestva nyebyeskyego XV ex. SKJ I 148.

Doradzić, Doradzić się fo r m y :  praes. ind. 3. 
sg. doradzi Kśw cr 19, ca 1450 PF IV 576, 
1471 MPKJ V 125; ~  inf. doradzić Sul 75; 
~  praet. 3. pl. doradzili MPKJ V 57, 1471 
MPKJ V 134; ^  part. praet. act. doradziwszy 
Ort Mac 137, 1484 Reg 722, XV ex. MPKJ
II 317; ^  part. praet. pass. n. pl. f . doradzone 
1420 JA XII 143.

Z n a c z e n ia :  1. fdoradzić, udzielić rady, 
suadere, consilium dare, admonere, suggerere : 
A iacocoly to gresny clouek uciny, taco nagle 
sirce iego iemu doracy, yzbi greha ostał Kśw 
cr 19; Doradzy suggeret ca 1450 PF IV 576; 
Natuknaly a. doradzyli {war. kal.: natuknąly) 
suggesserant (placuit sermo regi, et ita ut sug- 
gesseranj, iussit fieri Esth 2,4) MPKJ V 57; 
Podusczy, wspomyenye, nathuknye, doradzy 
suggeret (paraclitus autem, spiritus sanctus, 
quem mittet pater in nomine meo, ille vos do- 
cebit omnia, et suggeret vobis omnia, quae- 
cumque dixero vobis Jo 14,26) 1471 MPKJ 
V 125.

2. doradzić się 'zasięgnąć rady, consulere 
aliąuenć: Tha zona doradzywszy szye przydzye 
przed woyta y zastawy tey panyey szwe odzyenye 
do prawa Ort Mac 137; A yetshlyby taczy tho 
braczya nye chczyeli sye polepszycz..., thedy
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doradzywszy sye braczyey rostropney y mądrey 
(discretorum fratrum aliąuorum consilio) mayą 
byczi vypądzeny z pospolzthya thego braczthva 
1484 Reg 722; Doradzywszi szya tak poszły 
do nyego XV ex. MPKJ II 317.

3. fzaradzić czemuś, dopomóc radą, mederi,
consulere alicui : Syroczsthwu dzeczy poth
panysthwem naszim doradzicz laskawye zą- 
dayącz,... vstawyamy (orphanitati puerorum 
nostrorum subditorum consulere gratiose cu- 
pientes... statuimus), aby oczecz zywącz mogl 
dzeczem swogim... vstawycz pewne opyekadl- 
nyky Sul 75.

4 .  fnamówić, persuadere, impellere5: Doradziły, 
nawyedzily (war. lub.: doradzyli, nawyedly per- 
suasis) inductis (supervenerunt autem quidam 
ab Antiochia et Iconio Judaei, et persuasis 
turbis lapidantesque Paulum, traxerunt extra 
civitatem, existimantes eum mortuum esse Act 
14, 18) 1471 MPKJ V 134.

5. 'doprowadzić do końca obrady, consilium 
finire : Definito consilio vlg. *dorodzone rady 
1420 JA XII 143.

Doręczę na doręczu 'pod ręką, na podorędziu, 
ad manum*: Maszly tu na *doroszu kopye albo 
myecz (si habes hic ad manum hastam aut 
gladium)? BZ  I Reg 21, 8.

Dormitarz 'sypialnia, cubiculum : Dormytharz 
dormitorium ca 1500 Erz 14.

Dorobić *dokończyć jakiejś roboty, opus perfi- 
cere : Cso Janek wsczognol Stana, to gi wsczo- 
gnol, eze mu domu <nie> dorobił 1398 HubeZb 
71; Jako mne Jaszek ne dorobił na stawę 
copana 1426 ZapWarsz nr 190; Jakom ya Elz- 
byethy, kmyothowny z Rokithk, nye othegnal 
gwalthem oth robothi poltrzeczya dnya, ktho- 
rych mv (pro mi) nye dorobyla w vasznosczy, 
yako wyardun<k> in 1/2 grosso 1477 ZapWarsz 
nr 1202.

Dorobienie f dorobek, praca, laboE: Mozely 
on szwem (leg. z swem) dzyedzyczthwem sto- 
yaczym y nyestoyaczym, czo szwem doro- 
byenym szobye nabył, czynycz, czo chcze? 
Ort Mac 82, sim. Ort Br VII 548.

Dorosły 'adultus : Vstawyamy, aby thake dze- 
wicze... dorosłe mogły mąze szobye wszącz 
(decernimus, quod tales yirgines... adultae po- 
terint viros recipere) Sul 76.

Dorozumieć 'dawać coś do zrozumienia w for
mie przypowieści, rem per translationem expli- 
care : In proverbiis dorosvmyeyączy (haec in 
proverbiis locutus sum vobis Jo 16,25) XV 
p. post. R XXV 161.

Doróść ?dojrzeć, stać się dorosłym, pełno
letnim, dojść do lat dojrzałych, adultum, maturum

fieri : Gdym dorosła, mazowym sza poslubyla 
adulta facta sum et desponsata sum coniugi 
XV med. R XXV 152; Mozely *opyekaldnyk 
opyekanye opvsczycz dla takyego nagabanyą 
albo trudne a twarde rzeczy przewlecz, szlowye 
odloszycz asz do dzyeczynnych lath, slowye 
asz dorosczye (OrtMac 112: asz doroszthą), 
czyly nye może? Ort Br VI 377; Mozely zapo- 
wyedzecz tych syroth gymyenye do tego czassv, 
az dorostą (OrtMac 113: asz dorosczye) szwych 
lath? OrtBr VII 555.

Dorzec foświadczyć, dicere, profit er i, decla- 
rare': Laurencius... concitauerat nobilem Bar- 
tossium..., quomodo ipse Bartossius dixisset, 
quomodo ipse Laurencius non esset de nobili- 
bus parentibus ortus, tandem... dum coram 
iudicio Laurencius ab ipso uellet, ut addiceretal. 
dorzeklby, si ipse est de igno<bi)libus parenti
bus, tandem ipse... negauit et dixit ipsum esse 
bonum hominem 1465 StPPP VII 419; Famo- 
sus Raphael... Seuerinum Zeyfrath... ad ius... 
euocasset pro eo, quia ipsum diffamauit..., ipse 
autem uolens se sibi de premissis iustificari, 
ideo ut addiceret al. dorzeklby, si quid sciret, 
quod honori et famę ipsius derogaret..., ipsum 
citauit 1497 StPPP VII 472.

Dorzeczenie foświadczenie, declaratw : An- 
dreas Rupnowsky nolens in infamia huiusmodi 
enormis citacionis iacere, ipsum Stanislaum... 
citari procurauit ad edicendum al. ku dorze- 
czenyv et ad audiendum ipsum expurgari de 
infamia 1474 StPPP VII 430.

Dorzucić się 1 dopaść, aggredi, se inferre in 
aliąuem : Pana naszego lesucrista, ktorzykol- 
yye mogły sze dorzuczycz yyze zyyązanego, ten 
ssyepal przeze wschego myloszyerdzya Rozm 
654.

Dosądzić 'doprowadzić sprawę sądową do 
końca, causam peragere, ad finem adducere' : 
Gdysz woyth począwszy rzecz w sządzye... 
bądzyely przyszyaszny woyth od szwego pana 
wynowan przed prawem, ysz they rzeczy... 
nye doszadzyl, szlowye nye dokonał..., thedy 
yest on uczynyl naprzeczyw szwey przyszyądze 
Ort Mac 124.

Dosiąc fo rm y: inf dosiąc Gn 3 a, Ort Mac 75, 
XV p.post. RXlX4%,Rozm  820; ^  praet. 1. sg.m. 
dosiągłem OrtBr Rp 40,2, Ort Mac 45; 3. sg. m. 
dosiągł XV p. pr. R XVI 347, OrtBr VII 572, 
OrtMac 43; 3. pi. m. dosięgli OrtBrRp 103,3; 
^  pląperf. 3. sg. neutr. jest było dosięgło Gn 2b; 
^  condit. 3. sg. m. -by dosiągł BZ  Gen 3, 22.

Znaczenia: 1. 'dosięgnąć dokądś, do czegoś, 
contingere’: A napiruecz gestcy ono ku yyszo- 
koszczy bilo yelike pres tho, isczy gest ono od
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szeme asz do neba bilo doszoglo Gn 2b; Ten 
tho kroi neba y szeme, genszecz gest barszo 
yyszoky, gegosczy visokoscy nigeden [a]angol 
ani nygedno stvorzene doszocz go ono ne mosze 
Gn 3a; Nyelsza doszyacz thwego szwyathegh<o> 
czyala XVp. post. R XIX 48; Ini... są ciągnęli 
powrozem, aże musiły ręce około słupa dosiąc 
Rozm 820.

2. 'zdobyć, posiąść, adipisci, capere, rapere : 
Doszyagl rapit XV p. pr. R XVI 347; Thy 
wyny, czo przyszasznyczy doszyagly y wzaly 
z woythem, ty sprawnye wzaly OrtBrRp 103, 3; 
Then szwyathy czeszarz rzymszkyego czezarsz- 
thwa doszyagl OrtMac 43; Ta pany... mozely 
przyszyaga thych pyenyadzy dobycz albo do- 
szyadz podług prawa? ib. 75.

3. dosiąc prawem fzaskarżyć\ może też fuzy
skać mocą wyroku, rem ad iudices deferre9, 
fortasse 'ex iudicum sententia aliąuid sibi 
vindicare: A nye opowyedzely w sządzyech
ten, czo mv tho gymyenye zastawyono, any 
doszągl gego prawem {OrtMac 107: a nye od- 
powyedzyally w sządzyech... a nye dosznaly 
yego prawem) pyrwey, nyszly przyszedł dzen 
zaplaczenya tego, czo gymyenye w sz<w)em 
dludze zapowyedzal, tedy zapowyedanye ma 
mocz myecz przed szyą Ort Br VII 572; Za- 
powyedzyalem yeden kony poszpolnym poszlem 
y doszyaglem go prawem OrtMac 45, sim. 
OrtBrRp 40, 2.

4. fwyciągnąć {rękę), {manum ad arborem) 
porrigere9: Adam iako geden z nas vczynyon 
gest, wyedzocz dobre y złe. Przeto abi nye 
doszogl swo roko (nunc ergo ne forte mittat 
manum suam) na drzewo żywota wyecznego 
a nye vczosl owocza a sznyadl i bilbi zyw na 
wyeky BZ Gen 3, 22.

Dosichmiast 'do tej pory, do chwili obecnej, 
hactenus, adhuc : Thamo dosichmasth na the 
tho puscy any descz, any vatr, any szadne sle 
pouetrze thamocz ono nygdy ne postogy 
Gn 183b; Doszychmaszth usque modo ca 1420 
R XXIV 83; Asz doszichmaszt actenus ib. 86.

Dosiec 'przebić, przeciąć, transigere, caedere9: 
Dozekwsy tlustosczy transacta pinguedine XV 
med. R XXIII 280.

Dosiedzieć 1. fdotrwać na danym miejscu do 
określonego momentu, aliąuo loco usąue ad cer- 
tum ąuendam terminum remanere, sedere9: Pany 
Benussa wysla de terra ne doszedzawszy trzech 
lath 1415 Przyb 11; Jakosz oslal {pro ostał?) 
vinne {pro vinen ?) podług czasw y prawa gy 
wis[l]edl ne doszedzą casw 1416 MPKJ II 298.

2. dosiedzieć prawa 'dopełnić zobowiązań, de- 
bita praestare, explere9: Iacub ranczil Grzim-

! covi i gego szene za Bitinske, isz mu meli 
j prava doszedzecz o fszitki rzeczi, a tego mu ne 

doszedzeli o czterdzeszczi y oszmi grziwen po- 
louicz 1406 Piek VI 311.

Dosięgać 1. 'sięgać do czegoś, dotykać czegoś, 
attingere, pertinere9: Wydzal gest (sc. Jakub) 
we znye {leg. śnie) drab stoyocz na zemyo, 
koncern nyeba dosyogayocz (vidit in somnis 
scalam stantem super terram et cacumen il- 
lius tangens coelum) BZ Gen 28, 12; Zabulon 
na brzegv morskyem bodzye bidlycz na sta- 
wadlach lodź, doszyogayocz asz do Sydona 
(Zabulon in littore maris habitabit et in sta- 
tione navium, pertingens usąue ad Sidonem) 
BZ Gen 49, 13.

2. 'przenikać na wskroś, penetrare9: Doszan- 
gayąncz pertingens (vivus est enim sermo dei 
et efficax, et penetrabilior omni gladio ancipiti, 
et pertingens usąue ad divisionem animae ac 
spiritus, compagum ąuoąue ac medullarum 
Hebr 4, 12) 1471 MPKJ V 132.

Dosięgnąć 1. tdojść do czegoś, posiąść, at
tingere, in possessionem venire9: Gdyczyem ya 
szyedzal szwą {leg. z swą) zoną w gyey gymye- 
nyv pełnym prawem, mamly szwey zenye prawo 
odzyerszecz y doszągnącz gydączego gymyenya 
y nyegydaczego gey gymyenya, cyly [ly] czo 
prawo gest? OrtKał 301, sim. OrtMac 26; ~  
dosięgnąć sprawnych lat * dojść do pelnoletności9: 
Gdy thy dzeczy sprawnych lath doszągną (qui- 
bus tunc pueris legitimam aetatem attingen- 
tibus),... obrzeczenya dawnosczy... odzirzecz 
nye bądą mocz Sul 54.

2. dosięgnąć prawem 'zaskarżyć, objąć skargąr, 
rem aere alieno oppressam ad iudices deferre9: 
Zapowyedząly komu yego gymyenye, a on 
doma nye byl,... a to gymyenye yest ozalowa- 
no, szlowye prawem doszyagnyono,... ten szye 
może zaszą k zwemu gymyenyu czyagnacz 
OrtMac 120, sim. OrtBrRp 88,2.

Doskazać'przyznać sądownie, przysądzić, adiu- 
dicare9: Iudex sibi Iohanni advocato iam coadiu- 
dicavit al. dosczaszal terram, pro qua citavit 
1448 AGZ XIV 259. ~  Cf. Dokazać.

Doskazanie *orzeczenie, decyzja, iudicum sen
tentia, decretum9: Vos non expectantes decre- 
tum iudicis et iudicialium, et iudicum, qui ho- 
minem eundem iudicabant, decisionem al. 
doskazanya, hunc hominem sentenciastis et 
iudicavistis in triginta super mortem violenter 
1456 TymSąd 136. ^  Cf. Dokazanie.

Doskonać fo r m y : imper. 2. pl. doskonajcie 
Blaż 322; ^  inf. doskonać ca 1428 PF I 485; 
~  praet. 2. sg. m. doskonałeś XV p. post. 
R XXV 175; ^  part. praet. pass. neutr. dosko-
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nano XV med. SKJ V 278; ^  praes. pass. 
3. pi. m. doskonani bywają XV med. R XXV 
157.

Znaczenie'. 'skończyć, wykonać, dopełnić,per- 
ficere, complere’ : Ymayocz doskonacz perfec- 
turus ca 1428 P F I  485; Dobr<ze>scye poczoly, 
dobrze doskonaycye (bonus enim operator, qui 
bene incepit et bene perficit) Błaż 322; Dosko- 
nany byvaya perficiuntur XV med. R XXV 
157; Et post conceptum peccare non potuit, 
sed potuit crescere in premio et in hoc ei non 
fuit liberum arbitrium, sed per gratiam specia- 
lissimam confirmatum et completum a doskona- i 
no XV med. SKJ V 278; Ex ore infancium et 
lactancium, deus, perfecisti laudem, doskona- 
lesz, propter inimicos tuos (Psal 8, 3) XVp. post.
R XXV 175. — Cf. Dokonać.

Doskonale 'bez błędów, należycie, doskonałe, 
sine \itiis, perfecte, legitime*: XII virtutes... 
ipsam (sc. Mariam) singulariter decorant et 
in ipsa perfecte inveniuntur doskonale se (leg. 
są) naleszony XV med. S K J \  273; Aby kaszdy 
o swey rzeczy abo dzedziny doskonale mogl czy- 
nycz (libere agere possint... super rebus et heredi- 
tatibus), krothcosczy nye mayącz w dawnosczy, 
vstawyamy, aby kaszdy mąsz myal dawnoscz 
za trzy lyata, a... wdowa ma myecz dawnoscz 
za szescz lath, ale maszathky... dawnoscz mayą 
myecz za dzessyącz lath Dział 46; Dosconale 
perfecte 1461—7 Serm 99 r; Ktho chce pissac 
doskonale gozik polski i teszprave, umey obe- 
cado moye Park 412; Rzadnye legittime, dosz- 
conalye legittime XV ex. MPKJ II 325. ^  
Cf. Dokonale.

Doskonałoć *pełnia zalet, doskonałość, vir- 
tutum plenitudoć: Doskonalocz panny Marie 
XV med. PamLit XXVIII 308.

Doskonałość 1. 'koniec, finis : Ecce ego vobis- 
cum sum ad consumacionem doskonalos<c)zy 
seculi (Mat 28,20) XV med. SKJ V 270.

2. fdoskonałość, trwałość, biegłość, perfectio, 
persererantia, peritia': W tr<w)alo doskona- 
l<ość> in perseueranciam 1461—7 Serm 90 r; 
Doskonalosczi ad perfeccionem ib. 322 v; Do- 
skonąloscz pericia ca 1500 Er z 14.

Doskonały fo r m y : n. sg. m. doskonały M W  
112b, XV p. post. Zab 522, ca 1500 Er z 13;

/. doskonała ca 1428 PF I 480, 1461—7 Serm 
96 r. 99 r; ~  g. sg. f. doskonałe XV ex. MPKJ 
II 320; ~  ac. sg. m. doskonałego XV p. post.
R XXV 182; / .  doskonałą Dział 45, Naw 180; 
~  /. sg. f . (w) doskonałej M W  14b; ~  g. pl. 
neutr. doskonałych Dział 34. 46; ^  ac. pł. m. 
doskonałe Dział 30.

Superłat. v. pl. m. nadoskonalszy M W  56a. j

Z n a czen ia : 1. 'wolny od wad i braków, pełen 
zalet, doskonały, perfectus, plenus : Sluszba mą 
naprzoth vstawiczna, doskonalą, przesprzestaną, 
panno mą namileyszą ca 1428 PF I 480; Maria 
matko..., raczi prosicz za nami... do pana boga 
naszego..., ktori w troyczi doszkonaley ziwie 
y wielbi se przez wszitki wieki wieków M W  14b ; 
O manzowie, naiassnyeyszi w rodzayu a nado- 
skonalsi w cznotach, oswieczi<cie> mią, sługa 
swoią, swiatosczią wassą M W  56 a; Gest 
przeto wiara prawa, abismi wierzily y wiznawali, 
yze paan nasz lezus Cnstus... doszkonali bog, 
doszkonali człowiek (FI: swyrchowany bog, 
swirchowany czlowek, Pid: pełny bog, pełny 
czlowyek) z dusze rozumney y z człowieczego 
cziala bandączi (perfectus deus, perfectus homo 
ex anima rationali et humana carne subsistens 
Ath 30) M W  112b ; Szyny boży,... day my na- 
dzyeya, vyarą dobra, laska doskonała (carita- 
temque perfectam) Naw 180; Tradidit sibi sanc- 
tum Thomam, asserens eum plurimum in tali 
arte peritum, doszkonalego XV p. post. R XXV 
182; Doszkonali, myszlaczy o szbawyenyy, na- 
boszny, pochodzaczy we cznocze, praczlywy, 
contemplativus XV p. post. Zab 522; Szadni 
homo non potest habere doszkonalee wyari, 
alysz mv gee pan bog doposzyczi (nemo sibi 
lidem ad plenum vendiare, pro vendicare, prout, 
sc. potest, nisi deus dederit illam) XV ex. MPKJ 
II 320; Doskonały vel dokonały perfectus 
ca 1500 Erz 13; ~  (o lekarstwach) 'skuteczny, 
perfectus, efficacissimus : Dosconala mocz le
karstw a) perfecta gracia medicine 1461—7 
Serm 96 r; Doskonała mocz lecarstwa perfecta 
medicina ib. 99 r.

2. 'wolny od wad prawnych, należyty, iustus, 
legitimus, debitus, idoneus5: Mayąly (sc. po
mocnicy zabicia) doskonale swiąthky (per pro- 
bos et idoneos testes... se teneantur expurgare, 
Sul 41: przes dobre a podobne swyathky mayą 
szą wywyescz), mayą odchodzycz, a nye mogąly 
myecz, tedy mayą bycz przewynyeny Dział 30; 
Gdy bracza abo przyaczele... rozdzelayą syą, 
a w tern dzale bądą myeszkacz przez trzy lyata 
y trzy myesyącze w mylczenyy,... wygąwszy 
doskonała przyczyna (nisi causa legitima alle- 
getur), dla ktorey by dawnoscz bycz nye mogła, 
tedy tako zamyeszka<ły>, przerzeczoną dawno- 
sczą ma mylczecz Dział 45; ^  lata doskonałe 
'pelnołetność, aetas le g i t im a <G)dysz wdowa 
po szmyerczy mąsza swego weszmye dzeczy 

j w swą opyeką nye mayącze doskonałych lyat,
I tho gest dwanaczcze lyath, a gdyby nyekto gym 

w tych leczech schcodą nyektorą w gymyenyy 
Yczynyl..., tedy tym dzeczom dawnoscz nye

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



mosze bycz przypysana, aczkolyby o to nyczs 
nye mogli abo nye chczeli asz do lyat dosko
nałych czynycz (similiter infantibus ad duodecim 
annos educatis, si tempore infantiae per quem- 
piam iniuria fuerit illata aut ipsorum patri tunc 
mortuo, possunt illatam yiolentiam agitare, pro 
qua agere non valebant propter defectum aeta- 
tis) Dział 34; <A)czby dzeczy młode lyath do
skonałych gescze nye myałi (pueri impuberes antę 
legitimam aetatem, Sul 54: przeth sprawnymy 
lathy), a o dzedzina bylibi przed sąd pozwany..., 
tedy sądzą prawo ma odloszycz y zawiessycz 
tako długo, az dzeczem lyata wynydą Dział 46.

Cf. Dokonały
Doskonanie fo r m y : n. sg. doskonanie XV 

p . post. R XXV 175; ^  g. sg. doskonania 
XV med. SKJ V 255; ^  d. sg. doskonaniu 
XV med. SKJ V 255, XV p. post. JA XII 144; 
^  ac. sg. doskonanie 1471 MPKJ V 74, XV 
p. post. R XIX 52.

Z n a czen ia : 1. fdokonanie, wykonanie, speł
nienie, urzeczywistnienie, peractio, ewntus : An- 
gyol gye odpow yedza l. Nye racz thego od- 
mawyacz, sz czyebye ma bycz boża macz, nye 
kasz (PF IV 594: myeschkasch) lyudu szba- 
yyenya, uczyń themu doszkonanye (PF IV 
594: dokonanye) XV p. post. R XIX 52; In 
isto ewangelio... describitur nobis conformitas, 
zgodne doskonanye, prophetalis scriptorum 
prophetarum XV p. post. R XXV 175.

2. fdopełnienie, osiągnięcie pełni, complemen- 
tum, perfectw : Fuit conueniens ad complemen- 
tum operum dei bilo zgodno ku doskonanyy 
yczynkow bożych XV med. SKJ V 255; Ita 
ad complementum do doskonanya divine faccio- 
nis conveniebat, ut eciam crearet hominem de 
femina sine viro ib.

3. 'doskonałość, perfectw : Zacon stary ża
dnego cu dosconanyy nye przyyyothl quia lex 
nullum ad perfeccionem adduxit XV p. post. 
JA XII 144.

4. *zniszczenie, exitium : W sgladzienye, do
skonanye in *consummacionibus (filii autem 
adulterorum in inconsummatione erunt et ab 
iniquo thoro semen exterminabitur Sap 3, 16) 
1471 MPKJ V 74.

Cf. Dokonanie
Doskończać fpognębić, zniszczyć kogoś, af- 

fligere, perdere5: Zly nastały na myę,... malem 
nye doskoynczaly mye (Fł\ besz mała strawyly 
so me) na zyemy (inique persecuti sunt me,... 
paulominus consummayerunt me in terra) 
Puł 118, 87.

Dosłuchać 'wysłuchać do końca, usąue ad 
finem audire, adesse : Doszluchawszi bozey

144 D O S K O N A Ł Y

szluszbi oth poczothka do pożegnana ca 1420 
R XXIV 81; Proscye boga..., doslvchawszy do 
kończą tey to bozey chvaly XV ex. SKJ I 150; 
A za thym sloyem vstavszy Pylath y yysched 1 
do Zydow, bo baczył dobrze, yze ym było 
barzo nyelubo, yze s nym tako długo movyl, 
y troskały szye, aby yego nye pusczyl. Tego- 
dlya on tez nye dosluchavschy, azby yemv myły 
Iesus odpoyyedzyal Rozm 787.

Dosłużenie 'wina, culpa : Oczczoyye yyną szy- 
now s gymyenya bywayą pądzeny a przy- 
wyedzeny przes doslvzenye gych (Dział 36: nye 
dla wyny oczczowskyey) kv wyelgemy yboszstwv 
(patres... deducuntur absque demeritis ipsorum 
ad nimiam paupertatem) Sul 45.

Dosłużyć, Dosłużyć się 1. 'pozostać w służbie 
do przewidzianego terminu, in famułatu perma- 
nere ad terminum condictum \ łan Szandkowi 
nye doszluszil do roka 1424 KsMaz II nr 727; 
Jako mye Grzegorz nye doslvzyl do czasu 1495 
ZapWarsz nr 1769a; Jako mnye Sassyn s Bye- 
nyewycz nye dosłużył rokv podia ymowy ca 1500 
ZapWarsz nr 1827.

2. dosłużyć się 'zasłużyć, meren : Oretur 
deum... pro omnibus nobilibus slachta..., ys- 
by tako radzvcz doslusyly sya krolestva nye- 
byeskyego XV ex. SKJ I 148; Oretur deum 
pro omnibus fidelibus laboratoribus..., ysby... 
sya do krolestva nyebyeskyego doslussyly ib.

Dostacz(cz)yć cf. Dostarczyć
Dostaczni 'dostateczny, sufficiens \ Paknyąli 

ginich (sc. świadków) ymyeecz nye może, ma 
dostacznye rąnkogemstvo (sufficientem fideius- 
soriam) o dosyczwczynyenye wstawycz Sul 11.

Dostacznie 'dostatecznie, sufficienter : Poczy- 
nayą szą wstawyenyaa praw..., gychze zgrvma- 
dni rozyym... dostacznye ywsz gest przelozoon 
Sul 20.

1. Dostać, Dostać się fo rm y , praes. ind. 1. sg. 
dostanę BZ I Reg 27,1; 3. sg. dostanie 1444 
ZapWarsz nr 740, Sul 76, BZ Ley 7, 32, Num 
34, 2. Jud 11, 24, 1471 M PKJV  107, Rozm 391; 
2. pł. dostaniecie 1471 MPKJ V 34; 3. pł. do
staną BZ Lev 23,20. Num 18, 13. Ruth 1,9, 
1471 MPKJ V 23; ^  praes. ind. z partykułą ać 
dla wyrażenia trybu rozkazującego: 3. pł. ać 
dostaną BZ Deut 24.21; ^  part. praes. act. 
adi. n. sg. f .  dostająca Sul 57; ~  inf. dostać 
1407 Piek VI 335, Sul 46. 75, BZ Tob 6, 12, 
M W  101 a, 1495 StPPP II nr 4445, XV p. post. 
SKJ I 147, XV e*. Kałużn 290, ca 1500 JA 
X 382, Rozm 16; ^ praet. 1. sg. m. -m dostał 
1422 ZapWarsz nr 30; 2. sg. f . dostałaś XV 
p. post. SKJ I 147; 3. sg. m. dostał 1428 Zap
Warsz nr 2847, 1436 ZapWarsz nr 467, OrtMac
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86, 1461 ZapWarsz nr 1097, 1472 ZapWarsz nr 
1344, 1482 ZapWarsz nr 1539, XV p. post. 
R XIX 48, Rozm 86; f. dostała 1403 Piek VI 
175, 1408 KsMaz I nr 1197, 1415 Przyb 11, 
1426 KsMaz II nr 1838, 1434 ZapWarsz nr 619, 
1444 Czrs s. LXXXIII, 1450 ZapWarsz nr 946, 
1471 MPKJ V 49; neutr. dostało 1396 Leksz I 
nr 2188, 1397 HubeZb 30, 1399 HubeZb 108, 
1418—23 RocznHist XV 56, 1430 ZapWarsz 
nr 309, 1440 ZapWarsz nr 433, BZ Gen 30, 42.
I Reg 27,6; 3. pi. m. są dostali Gn 171 b; 
^  pląperf. 3. sg. m. jest był dostał Gn 172 a; 
był dostał Rozm 669; / . była dostała 1415 
Przyb 11; 3. pl. m. były dostały BZ, I Par 6, 54; 
^  condit. 1. sg. m. -bych dostał BZ I Par 21, 13; 
3. sg. m. -by dostał Rozm 592; 3. sg. neutr. 
by dostało XV p. post. R I s. XLVII; 1. pl. m. 
byśmy dostali M W  75b.

Z n a czen ia : 1. fotrzymać, uzyskać, nabyć, 
wydostać, capere, obtinere, acguirere*: Jacom 
ne dosz<t)al v Laszarza *dzewiczinacze grosszy 
sza czarzanye (pro czadzanye 'ciądzanie’) po 
c<r)ziwdze 1422 ZapWarsz nr 30; Oddal wszy- 
thky od nasz zloszczy, day dosthacz cznoth 
y dobroczy M W  101 a; Dominus Johannes Go- 
leczky... pecijt ulteriorem terminum, quo posset 
ad acta terrestria peruenire et suum jus seu 
litteras reąuirere al. dostacz inscripcionum, 
quas habet super eandem villam 1495 StPPP II 
nr 4445; Movylacz sz ym s pokornoszczy, 
chczancz dostacz boszkyey myloszczy XV 
p. post. SKJ I 147; Dostalasz tham yyelyey 
chwały myedzy yego apostoly ib.\ Przez tą 
vodą on zboycza dostał vyelykyego ymyenya 
(divitias multas receperunt), bo vzdravyal wsche- 
lykyego nyemocznego ta ystna yoda Rozm 86; 
Cayphasch nyespravnye byl byskupstva dostał 
tego lata, ale ye byl przenayąl Rozm 669.

2. dostać się komuś fprzypaść komuś w udziale, 
contingere, obtingere alicui in possessionem, in 
usum alicuius cedere seu cadere*: Sandziwoy 
ne dodał dzeszanczora scotu a szesczoronascze 
świni, czo so na starosto dostało 1396 Leksz I 
nr 2188; Iaco to swaczimi, iaco Zofka ne wsala 
nicz dzeczacze czosczi, ale czo so ye po pir- 
wem moszu dostało 1397 HubeZb 30; Msczi- 
woy[ow]... dzerszi silan moczą to, czo... dza- 
lem y lozem sze *dostala Swantochne 1397 
StPPP VIII nr 6202; Staszek dzelil s kmeczem 
scot, kedi szo Staszcovi dostała crova, a kme- 
czeui vol 1403 Piek VI 175; Viszemir mai przi | 
maczerzi ostacz, a po maczerzinem zawocze | 
(pro ziwocze) mało mu sz<ę> fszitco ymene i do- j 
bitek dostacz 1407 Piek VI 335; O chtoro j 
łąko żałował lacop na Micolaya, o tom ia

loszi mothal i dostała szo mu dzalem 1408 
KsMaz I nr 1197; Karczma... so bela dostała 
Paskowi dzedzicznim dzalem weczistim, a nigdi 
Miroslavovi po liscze dzelnim dostała szo 1415 
Przyb 11; O ctoro rolo Wocenczy na mo 
zalowal, tha szo mne pomero dostała 1426 
KsMaz II nr 1838; O cthori dom Clara na 
myo szalowała, ten syo *memo manszowi 
dzalem dostał 1428 ZapWarsz nr 2847; Czszom 
ya orał, thom orał swe, czso my ssan dzalem 
dostało 1430 ZapWarsz nr 309; O kthorą 
dzedzyna Woyczech na mya zalowal, tha my 
szą dostała wecznym dzalem 1434 ZapWarsz 
nr 619; Jaco ya to wem, o który kon Pyotr 
na Andrzeya zalowal, ten szya gemu pyrwey 
dostał na walczę, nysz onemu ycradzyon 1436 
ZapWarsz nr 467; O cthore blonye i o wangrodo 
na myo s bracyo Mancimir szalował, tho ssyo 
nam dzalem po thi, kandim szetl, dostało, 
a Mancimir tamo nye ma niczs 1440 ZapWarsz 
nr 433; Jaco my tho wyemy, ische ta cobila 
szya srzepczem (leg. z źrzebcem) Stanisławowi 
dzalem dostała 1444 Czrs s. LXXXIIT; Jaco 
mnye moy oczecz nye mai wadzicz w moyey 
czasczi trzeczey, która my sza medzi braczą 
dostane wecznym dzalem 1444ZapWarsz nr 740; 
Wyna za przestąpyenye ystawyenya nam szą 
dostacz ma (poena in yiolationem statuti pro 
nobis cedet) Sul 46; Cząscz dostayącza szą 
kaszdey szestrze pyenyączdzmy ma bicz na- 
myenyona (pars contingens cuilibet sorori in 
pecunia... exsolvatur) Sul 57; Wszisthko dze- 
czem ma szą dostacz (omnia ad pueros deyol- 
yantur) Sul 75; Cząscz dryga nye dostanye 
szą dzewkam (pars aliqua... filias non contin- 
get) Sul 76; O kthore ląky possyeczenye na 
*nyą zalowal Stanisław, tha syą mnye dostała 
wyecznim dząlem 1450 ZapWarsz nr 946; Czso 
szo posdnye yrodzylo, to szo wszitko dostało 
Labanowy (factaque sunt ea, quae erant sero- 
tina, Laban) BZ Gen 30, 42; Prawe piece 
s pokoynich obyet dostanye syo... kaplanowy 
(armus quoque dexter de pacificorum hostiis 
cedet in primitias sacerdotis) BZ Lev 7, 32; 
Gdisz ge podnyesze kapłan a chlebi pirwey 
yrodi przed bogem, dostano syo kv vzitkv gego 
(cedent in usum eius) BZ Lev 23,20, sim. 
1471 M PK JY  23; Wszech yzitkow *poczotki... 
dostano syo kv vzitkv twemv (cedent in usus 
tuos) BZ  Num 18,13; Gdisz ynidzecze w ze- 
myo kanaansko, a k gymyenyy wam losem syo 
dostanye (vobis sorte ceciderit), tymi to mye- 
dzami syo dokona BZ  Num 34,2; Nye sbyray 
gronnich yagoth, ges to ostawayo, acz syo 
dostano ky yzitky przichodzoczemy (sed cedent
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in usus advenae) BZ Deut 24,21; Czso pan 
bog nasz wycyoscza odzerszal, dostanye sy0 
k naszemu gymyenyy (in nostram cedent pos- 
sessionem) BZ Jud 11,24; Day wama nalescz 
pokoy w domyech tich moszow, gysz syo wama 
dostano (quos sortiturae estis, 1471 MPKJ 
V 34: dostanyeczie) BZ  Ruth 1, 9; Dostało 
syo to myasto krolyom szidowskim (facta est 
Siceleg regum Juda) BZ I Reg 27,6; Cy to so 
przebitkowye gich po wszech a po kragynach 
sinow Aaronowich.. bo syo gym biły lyosem 
dostały (ipsis enim sorte contigerant) BZ I Par 
6, 54; Tobyecz syo ma dostacz wszitko zboze 
gey (tibi debetur omnis substantia eius) BZ 
Tob 6, 12; Gdysz then korczak mey zenye 
w prawym dzyele szye dosthal Ort Mac 86; 
Yakom ya thako dzelyl, hesh sza Pawlovi 
them (pro then) yas dosthal, ho kthori sszą 
hobichodza w prawye 1461 ZapWarsz nr 1097; 
Dostała schią obtigit (cecidit ergo sors orientalis 
Selemiae, porro Zachariae, filio eius,... sortito 
obtigit plaga septentrionalis 1 Par 26, 14) 1471 
MPKJ V 49; Dostanye schą cedat (cadet terra 
haec vobis in possessionem Ezech 47, 14) 
ib. 107; Jakom szya gya ygyadnala y sza 
*trizy latha w pokoyy sztrzymala y roszdze- 
ly<ł)a, ysze kmecz Yan Sowa, kthory szyedzy 
na wlocze v Chlebowye, ten my sza dostał 
wyenye (leg. w wienie) 1482 ZapWarsz nr 1539; 
Myeczmy loszy, *komą szya ma dostacz sor- 
tiamur de ea, cuius sit ca 1500 JA X 382; Każdy 
mlodzyenyecz yyelmy szyą radoyal, ktoremy 
to szye mogło dostacz, yschby yemv dana yedna 
s tych Rozm 16; Ovasmy my opysczyly wschytko 
y nasladovalysmy czyebye, czo szye nam za to 
dostanye (quid ergo erit nobis Mat 19,27)7 
Rozm 391; Zydoyye y kupyly, aby y ymączely, 
aby szye nam grzeschnym dostał przez ta mąka 
y smyercz ku naschemy yykupyenyy Rozm 592; 
^  Czocoli so ge ran dostało, to so ge dostało 
za ge poczantkem 1399 HubeZb 108; Yako 
Stanisław byeszal na Sandzywogewą plosu 
y ranił mu *parombky, y na samego uderzył 
kamenem y szyekyrką, a tam acz mu szye czso 
dostało, tho mu szye dostało za yego początkem j 
1418—23 RocznHist XV 56; Bi gednego nye- j 
scząsczye wsschyczkym syą nye dostało (si mer- j 
catores sunt, tutior est eorum diyisio quam j 
communio, ne unius infortunium aliis impu- 
tetur) XV p. post. R I s. XLVII; Zamath 
czyaszky dostał szya mye, ubogyey zenye XV 
p. post. R XIX 48.

3. dostać się w coś, do kogoś, czegoś 'dotrzeć, 
trafić, znaleźć się gdzieś, venire, pervenire5: Pysze 
szo nam f Syothem pysznie o *raszmagitich

svotich, kakocz szo ony yeliko moko cirpely 
drzeve były, nislycz szo ony do krolefstwa szo 
dostały Gn 171 b; Pres tocz szo gest on do 
krolefstwa nebeszkego byl dostał Gn 172a; Nye- 
gdi nyektorego dnya dostano syo Saulowy w ro- 
ce (aliquando incidam una die in manus Saul) 
BZ I Reg 27, 1; Lepyey my gest, abich syo 
dostał w roce bosze (ut incidam in manus 
domini) BZ I Par 21, 13; Yako mnye ros- 
dzyelono ss Yanem, ssynem moyhm, do zy- 
wotha moyego y then kmyecz, Paweł Czyok, 
dosthal ssyą w dzyelnyczą moyą 1472 ZapWarsz 
nr 1344; Day nam, myły panye, laszką thwa 
y przeszpyecznoscz, byszmy szye dostały 
w thwoya radoscz M W  75b; O panye lezv 
Kryszczye..., raczy my dacz mądroszczy szwye- 
czkye... a do czyebye <się>, ktorysz yeszt 
prawdzyye zbawyenye, dostacz XV ex. Kalużn 
290.

Cf. Niedostać
2. Dostać 1. 'stać dalej, wytrzymać, wytrwać, 

zostać, pozostać, remanere, per stare': Ale isze 
gest sebranye wyelyke lyyda, a czas zimni gest, 
a nye mozem mi nyedostateczny dostacz (quo- 
niam multitudo magna est et tempus hybernum, 
et non possumus insubsidiati stare), a ten vzitek 
nye może syo skonacz w genem dnyv any we 
dwu BZ II Esdr 9, 11.

2. dostać roku 'stawić się na termin, terminum 
servare’ : In quo quidem termino ipse nobilis 
Iohannes Boyanski terminum requirendi at- 
temptavit et in efTectu astitit al. roku dostał 
1497 StPPP VTI 4.

(Dostarczyć) Dosta(cz)czyć, Dostatczyć fo r 
m y : praes.ind. l.sg . dostaczczę 1466 R XXII 
17; 3. sg. dostatczy XV in. R XXIV 72, Sul 30; 
dosta(cz)czy Sul 31; ^  inf. dostatczyć Gn 12 a. 
172a. 174a, BZ II Par 29, 34, XV PF V 23; 
dosta(cz)czyć 1450 MacDod 120; ^  condit.
3. sg. dosta(cz)czyłby XV p. pr. R XLVII 357.

Z n a czen ia : 1. fdostąpić czegoś, dojść do 
czegoś, uzyskać coś, osiągnąć, impetrare, as- 
seąui': A pres tho ny (pro my) greszny chemly 
(leg. chcemli) takesz bycz thamo pouiszeniy, 
tego my szamy *szobo dostathcicz ne moszemy, 
a tho pres dara ducha *svotego Gn 12a, sim. ib. 
172 a; Chemly do krolefstwa nebeskego prycz, 
strogmy thy to dobre s[t]kuthky... Alle is my 
szamy szobo tego dostathcicz ne moszemy, a tho 
przes darv ducha svotego, a thesze pres po- 
mocz<y> Marie, a pres tho dzysza yczeczmi 
szo k ne Gn 174a; Proszą szobye na pomocz 
boga..., by my raczył szeszlacz dzysz dar ducha 
swathego..., abyszmy mogły wsznacz y *wba- 
czysz wyelebnoscz y dostoynoscz swątha tego,
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ale chczemyly dostaczycz thego, mamy popro- | 
sycz mathky yego 1450 MacDod 120.

2. 'móc, mieć siły, zdołać, podołać, posse*:
Paknyą w danyv przerzeczonych cząązzeb 
a w dosziczwczynyenyy za wyni przesszle biły 
lscziwy a knąąbrzny tha<ko>, ysz sznaacz 
sąndza prze gych mocznoscz nye dostatczy gych 
karacz alybo cząądzacz (ita, quod iudex forte 
non sufficiat propter potentiam eorundem ad 
puniendum et impignorandum eosdem, Dział 
18: a snad dla moczy gego sądzą nye smyalby 
go dzeczkowacz), chczemy..., aby wyną... 
naaszey komorzee przydayąącz biły skaszneny 
Suł 30; Hosti iustam meo palmam pepigere 
tepesco, nye dostaczczą, ille calet, careo viribus, 
ille viget 1466 R XXII 17; ~  nie dostatczyć
w oczyszczeniu 'nie zdołać przeprowadzić do
wodu uniewinniającego, deficere in se expur- 
gando : Przytcza... wthora: Gwalth alybo
lypyenye na y<a)wnyey drodze, gdi ktho nye 
dostaczy w swem oczysczenyy (secundus casus, 
ubi aliąuis accusatus de yiolentia sive spolio 
publicae stratae defecerit in sui expurgatione, 
Dział 18: a nye mosze syą oczysczycz) Suł 31.

3. fnadążyć, sufficere’ : A prziswyocyly wolow 
bogu szesczset, a owyecz trsy tysyoce. Ale 
kapłanów bilo mało any mogły dostatczicz 
drzecz kozi z dobitka obyetnego (sacerdotes 
yero pauci erant, nec poterant sufficere, ut 
pelles holocaustorum detraherent) BZ II Par 
29, 34.

4. fwystarczyć, sufficere, satis esse : Ne do- 
statcy gim aby non sufficiunt eis ut (ducentorum 
denariorum panes non sufficiunt eis, ut unus- 
quisque modicum quid accipiat Jo 6, 7) XV 
in. R XXIV 72; Dostaczilby sufficeret XV 
p. pr. R XLV1I 357; Nycz nye myecz vel 
nye dostatczycz defacere XV ex. PF V 23.

Dostatczyć c f  Dostarczyć
Dostatecznie f wystarczająco, należycie, godnie, 

sufficienter, abundanter, digne" : Gdi nyektori... 
przissyangal..., yakoli spelna... forma... przi- 
ssyąngi yemu albo yey przes pyssarza... po- 
wy<e>dzyana dostatecznye <nie> yymowyl 
(quamyis ex toto formam iuramenti sibi iuran- 
dam per notarium causarum... expositam debite 
non expresserit)..., tako wszdi przes wschitky, 
gysch przi they przissyąndze syedzeli..., mil
czano bywało Suł 99; Kyedikolikrocz nyektori 
slyachczicz... bilbi sesromoczon.. a... nye 
chczancz swey dobrey ciczy (leg. ćci) pogany- 
byenya czyrzpyecz, swyatky... swąn schlyachtha 
dostatecznye yiswye<t)lyayancz doswyathczi 
(nolens bonae famae suae denigrationem susti- 
nere, testibus... suam nobilitatem sufficienter

declarans approbabit), tegdi ten, ktori prziga- 
nyl,... ma bicz pothąnpyon Suł 103; Nulla 
lingwa carnis eam digne sufficit, dostatecznye, 
laudare XV med. SKJ V 276; Nulla yerba in- 
yenire possumus, quibus eam digne et suf
ficienter, a dostatecznye, laudare yaleamus ib.\ 
Ad eius eyidenciam in efifectum ostendendam 
na ykazanye gey szyathosczy yyelebnye, dosta
tecznye 1477 MPKJ II 324; W Wyelkąnocz 
dossthathecznye czeladz nakarmy, ale nye ro- 
skosznye (diebus Pascalibus abundanter, non 
tamen delicate pasce familiam) XV p. post. 
R I s. XLI; Nemo coronabitur, nisi legittime, 
dostatheczne, certauerit in hoc mundo XV 
p. post. R XXV 179. ^  Cf. Dostacznie.

Dostateczno ' wystarczająco, należycie, godnie, 
sufficienter, iuste, aeąue : Gdyby wszethw w łasz 
czącz (leg. cudz), thake drzewa albo gym równa 
porąbyl, może bycz przes dzedzicza thego 
łasza yąth... Bo nye gest sgodno any szą wydzy 
dostateczno (non enim consonum et sufficiens 
yidetur) za thako sznamyenythą szkodą lekky 
zakład wszącz albo yszby tilko w począdzanyy 
byl skaran Suł 81.

Dostateczność 1. ' rozmiary, wielkość, zaso
by, modus, magnitudo, copiae \ Powynyen gest 
kaszdy slachczycz podlyg dostathecznosczy 
swego gymyenya a dochodow (secundum quan- 
titatem suorum redituum et possessionem bo- 
norum, Dział 63: podług moczy gymyenya 
swego y przychodów) kv pospolythemy do- 
bremy pewnymy bronnymy lvdzimy slvzycz 
Suł 56.

2. *zdolność wywołania skutku, skuteczność, 
efficacitas, efficientia5: Dostatecznoscz effica- 
ciam 1444 R XXIII 306; Vyelyka doszthathecz- 
noscz multiplicem efficaciam XV med. R XXV 
153; Dokonanye, dostatecznoscz efficacia ca 
1500 Er z 14.

3. fobecność, praesentia : Gdi ktho... sczirzpi 
dzirzewczą dzirzecz dzedzyną spokoynye... tha
ko, ysz gemy iakokolye oblicznemy, a gego ob- 
lycznoscz y dostatecznoscz mogącz myecz (si... 
patiatur ipsum possessorem possidere eandem 
hereditatem pacifice et quiete ita, quod sibi 
licet praesenti et cuius praesentiam sive suf- 
ficientiam habuerit), nye ryszy gemy kthorey 
o tho skargi alybo szalobi, othichmyast (leg. 
odtychmiast) ode wszego prawa y przedanya 
they tho dzedzini osządzami gy bicz odpadłego 
Suł 35.

Dostateczny fo r m y : n. sg. m. dostateczny 
1420 JA XII 143, 1437 Wisi nr 228, s. 87, 

i ca 1500 Erz 14; f . dostateczna 1447 LubPodk 
19, 1466 R XXII 15; neutr. dostateczne Rozm
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780; ^  g . sg. neutr. dostatecznego Sul 96; 
~  ac. sg. m. dostateczny Sul 61, Dział 53. 65; 
/ .  dostateczną ca 1418 Wisi nr 2151, Sul 95; 
neutr. dostateczne Sul 108; ^  i. sg. m. dosta
tecznym Sul 99; / .  dostateczną Sul 35; neutr. 
dostatecznym Sul 91; ~ n . p l .  m. dostateczni 
XV p. post. R XXV 265; / .  dostateczne 1498 
MacPraw VI 274; ~  g. pl. neutr. dostatecznych 
Sul 38.

Z n a czen ia : 1 . 'wystarczający, należyty, prze
pisowy, sufficiens, debitus, legitimus, iustus*: Nos 
yego y vsta bez wschey ganibi, brodan mayanci 
dostatecznan y dlugan, yego włosom podobnan, 
a wspod rozdzelonan ca 1418 Wisi nr 2151; 
Dostatecznę sufficienti ca 1428 PF 1 486; Do- 
minus succamerarius mandavit suo parrochiam 
conspicere camerario, quia est debita al. *do- 
stetaczna 1447 LubPodk 19; Paknyąlibi nye 
mogl gynszich swyathkow myanowacz..., 
chczemy, abi ten, oth kogo wyszła kląthwa, 
dobrim obiczayem, tho yest s *dosthaczeczną 
przisząsną alybo rąkogemską pewnosczą (de- 
bito modo, scilicet cum sufficienti cautione iura- 
toria vel fideiussoria) o stanyv kv praw... sze 
wsythką vczczywosczą bil ypomyenyon Sul 35; 
Slvza vstawycz, aby zadny Zyth... daley swych 
penyądzy na lysthy zastawne nye poszyczal 
any borgowal, alye tylko na zaklath dosta
teczny pozyczycz może (sed tantum ad pignus 
sufficiens praestare valeat) Sul 61, sim. Dział 65; 
Gdi ten isti barthnyk w przerzeczonich rzeczach 
dostatecznego rankoyemstwa nye vczyny (si 
super praemissis sufficientem fideiussionem non 
fecerit) any wsdanya tego istego, any myodu, 1 
ktori s prawa placzicz myalbi..., tegdi pan... 
tego tho sbyega... bandzye czyandzal w tern ! 
tho myedzye nye zaplaczonem Sul 96; Gdi nye- 
ktori kmyecz ot swego pana... yczyecze, taky... j 
w schesczy nyedzyel ot dnya yczeczenya za- i 
placzenye ('zapłacenia3) rankoyemstwo dosta- ! 
teczne obiczayem obyklim polozicz ma (cau- 
tionem debitam morę solito ponat) Sul 108; 
Aczbi... kmyecz prze nyektorąn crziwdąn yemu 
przes tego tho pana ydzyelanąn od nyego bi 
yishetl, a thego dostatecznym swyadeczstwem 
doswyatczil (et hoc testimonio sufficienti ap- 
probabit), tedi takyemu panu, ot ktorego 
yischetl, prosczye nyczs nye da Sul 91; Mi łan ... 
po społu... s gynschimy slawnimi mąnzmy... 
dostatecznąn gych radą (sufficienti consilio) 
i vsrale rosmyslyenye myawschi..., vstawyami 
Sul 95; Gdi kto... przes ylostną przissangą... 
przissyąnzee, a gdisz forma przissyangy... 
obiczayem dostatecznym yirzecze (cum for- 
mam iuramenti... modo debito expresserit),

tegdi nathemyasth rzanczcza... przissyangayąn- 
czego... navczicz ma, abi swoyan przissyangąn 
przewyodl w yczinek Sul 99; <V>stawiamy, 
aczby nyektori zemyanyn za szywota swego 
dzewką swą za mąsz dal, posag gey dostateczny 
namyenywszy (dotem sibi assignaverit compe- 
tentem, Sul 57: a pozak podobni namyeny), 
tedy po szmyerczy oczczowie ta dzewka na 
braczy wiączey nye zyscze Dział 53; A tosz tesz 
chczemy o dzewkach gynszych zemyan, ysz 
za swego szywota mayą ge wydacz za mąsz, 
posag gym dostateczny (Sul 57: podobny) opra- 
wywszy (dote sibi competente similiter as- 
signata) Dział 53; Wisłą, Bugiem y Narwią 
kazdemy mayą bicz dobrowolne plinączemy 
kromia żadnego czla przes wsisthki yazy. 
thak isch thes thrafftham dosthatheczne dziori 
kv plinienyy (ita, quod struibus... per obstacula 
debet dari foramen sufficiens), kądibi dobro- 
wolnye wiplinącz mogły 1498 MacPraw VI 274; 
Nunquam sunt valitura nyd[z]yycz ('nigdyć’)

; nye sza dostateczne XV p. post. PF III 290;
| ^  Nil decorat factum nisi facti sola voluntas.
| Non operis factum, sed noto mentis opus. Res 

facti sit expers, dostateczna 1466 R XXII 15; 
^  sam od siebie dostateczny fsamowystarczalny, 
sufficiens5: Krolevstvo zyemskye albo svyeczkye 
*okraschano yma mocz, czusz sług zyemskych, 
alye krolevstvo moye nye yest prze to s tego 
svyatha, yze nye yest okraschono od nysnych 
rzeczy, bo samo od szyebye [nye] yest dosta
teczne Rozm 780; ~  dostateczne lata 'pełnolet- 
ność, aetas l e g i t im a Paknyąli taczi bracza... 
nye bilibi... oth szebye roszlączeny, bąndąly, 
gylko k lathom, dostatecznich lath alybo spra
wnego wyekv (quoad annos legitimos sive legiti- 
mae aetatis)..., chczemy, abi... rok poszwa- 
nya przes yywolanye yawnye byl wszyawyon 
Sul 38.

2. być dostatecznym 'móc, posse, valere’: 
Nye yeszmy dostatheczny any to wypovedzecz 
sufficientes XV p. post. R XXV 265.

3. fskuteczny, efficaxi : Dostatezni eficax 1420 
JA XII 143; Dostateczny efficax ca 1500 
Er z 14.

4. 'niezniszczalny, nie więdnący, nie słabnący, 
qui non marcescif: Dostateczni inmarcescibilis 
1437 Wisi nr 228, s. 87.

Cf. Dostaczni
Dostatek fo r m y : n. sg. dostatek XV ex. 

ErzGlos 178; ^  g. sg. dostatka FI i Pul 68, 2, 
Słota w. 12, ca 1455 JA XIV 491; dostatku 
Sul 23, Rozm 325; ^  ac. sg. dostatek XIV 
ex. Pocz 232, Rozm 231. 601; ~  l. sg. (w) do
statku XV p. post. Zab 522; ^  n. pl. dostatki
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XV in. R XXIV 66; ~  ac. pl. dostatki Rozm 
22. 31. 151. 156. 635.

Z n a czen ia : 1. fwystarczająca ilość, wielka 
ilość, magna, sufficiens copid : To gesc przez 
dostatek dobrich skutko<w> XIV Pocz 232; 
Omnium bonorum sufficietas dostatek XV 
e*. ErzGlos 178; Alye bych myal taką voyską 
a dostatek lyvda (si tantam copiam exercitus 
haberem)..., wschytkye bych Zydy chczyal vma- 
czycz Rozm 231.

2. fdobrobyt, zamożność, zasoby, dostatek, 
prosperitas, copiae, facultates': Przetocz stoi 
weliky sweboda, staye na nym pywo y voda.
y wele gynich potrzeb, podług dostatka tego, 
kthole może dostacz czego *S7ota w. 12; Wsta- 
wyami, abi pospolyze wszystczy szolthissy... 
podług gych dostatky (iuxta ipsorum facultates, 
Z)z/tf/ 10: podług swey moczi) na każdą woyną 
sz namy szły Sul 23; Wstawyami, aby czy tho 
dvchowny zzaaczi... z namy gycz oczwyscze 
myely na kaszdee woyni podług przerzeczonego 
gymyenya dostatkv (iuxta praedictorum bono
rum facultates, Dział 10: podług saczvnkv gy
myenya) Sul 23; Prosperitatis w dostathku XV 
p. post. Zab 522; (Józef) czyeszyelstvem szyą 
barzo mądrze y rostropnye obchodzyl, bo 
zawzdy dobre dostatky myal (pro necessitate 
sua rebus abundavit, nam ipsum nulla penitus 
penuria gravavit), a s tego pomagał vbogyem 
Rozm 31; Takyesch y dzys vbogy, który ny ma 
dostatky, nayescz szye może, poruschy-ly post, 
nye zgrzeschyal (nec etiam hodie aeger, pro 
egens ?, si solvit ieiunium, reus est) Rozm 325.

3. 'siła, moc, uzdolnienie do wykonania cze
goś, vis, po test as' : Sufficiencia nostra, dostatki, 
a deo est (II Cor 3, 5) XV in. R XXIV 66; 
Gospodnie,... daj nam żądzę i dostatek, 
abychmy sie s tobą modlili, bychmy s tobą 
o nasze zbawienie... bojowali Rozm 601; Bog 
ukazał im wszytki dostatki, iże sie mogli na
wrócić, a to napirwej ukazał im, kiedy wzdzier- 
żał ich wzrok, iż go nie poznali, wtóre, iż jednem 
słowem porzucił na ziemię Rozm 635.

4. (zawsze w pl.) 'zalety, bona, \irtutes': 
Nyednego nyedostatkv kv svemv czyalv ny 
myala, alye wschytky dostatky myala kv 
svemv vrodzenyv Rozm 22; Zamby yego... nye 
były skalane nyyedna nyeczystota, any dlugye, 
any krotkye, alye wschytky dostatky mayące 
(longitudinem debitam habentes, universo vitio 
defectuąue carentes) Rozm 151; Tako thy 
czthyrzy elementa albo przyrodzenya zyednaly 
sszye v yego svyąthym czyelye, yze yedno dru- 
gyemv svoym przyrodzenym nygdy szye nye 
przeczyyylo, alye <w> czyalo mylę Iesv Crista

svoym byegyem przyrodzenym tako szye 
oplczyly, ysch szą czyalv svego stvorzyczyela 
wschytky dostatky dały (corpus... in optimo 
statu collocantes), podług tego, yako yem myły 
*stvorzyczyl vstavyl albo przydał mocz ych 
przyrodzenyy Rozm 156.

5. 'twardy grunt, dno, fundus, fundamentum : 
Vw0znol iesm w glinę globokey, a ne dostatka 
(infixus sum in limo profundi et non est sub- 
stantia) FI 68,2, sim. Pul; Nye dostathka non 
est substantia (Psal 68,2) ca 1455 JA XIV 
491.

Dostawać, Dostawać się 1. ' wystarczać, być 
pod dostatkiem, sufftcere, in abundantia presto 
esse':  Any swontosczy dostage naszey, any 
angelskye, abychmy *yo mogli schwalicz XV 
med. PamLit XXVIII 308; Karmylesz ge na 
pusczi, a wszego gym dostavalo (nihil eis de- 
fuit), rucho gych nye zwyotszalo, a nogy gich 
nye vstali BZ Neh 9, 21.

2. dostawać się komuś 'przypadać komuś 
w udziale, obtingere, accidere': Wszythkyem 
szyvem ythna szygye,... ya dayya gronostaye 
y vyevyorkam sza dostaye De morte w. 381.

Cf. Niedostawać
Dostawić *przyprowadzić, przedstawić, addu- 

cere, adhibere': Czo Meczlawa Zambina poswala 
bela tesz Zambina o wodol, o tho iest dostavila 
gethnacze w socze (leg. w sądzie) narzeczone 
XV in. Maik 119; Altera pars, yidelicet procu- 
rator..., noluit admittere, dicens eos non esse 
de nido Panyączątha, sed dixit: Statuas..., 
adstatuas al. dostaw (sc. testes) eisdem de nido 
eodem iuxta decretum et inuencionem domino- 
rum 1447 MiesHer X 181.

(Dostąpić) Dostępie fo rm y: praes. ind. 3. sg. 
dostępi ca 1428 PF I 490; 1. pl. dostąpimy XV 
med. SKJ V 280; ^  inf. dostępie Gn lb , 1471 
MPKJ V 63, M W  70b; — praet. 2. sg. f .  do
stąpiłaś 1444 R XXIII 302; -eś dostąpiła M W  
103 b; 3. sg. m. dostąpił ca 1428 PF I 489, 
XV p. pr. R XVI 349; /. dostąpiła XV p. pr. 
R XVI 345, XV med. SKJ V 273; ~  condit.
I. pl. m. byśmy dostąpili M W  78b; 3. pl. m. 
-by dostąpiliby 1484 Reg 705.

Znaczenia  1. 'dojść, dostać się dokądś, 
pervenire, adire’ : Dostvpyla petit XV p. pr. 
R XVI 345; Dostąpyl pergit ad ib. 349; Luna 
fuit sub pedibus eius (sc. yirginis Mariae), 
quia mutabilitatem huius mundi, que signi- 
ficatur per lunam, transiuit et peryenit bo ona 
nyeystawycznoscz przęsła a dostąpyla ad stabi- 
lem yitam celestem XV med. SKJ V 273; Gdzie 
nyeldza dostampicz in inaccessibilibus (aquila... 
in petris manet et in praeruptis silicibus com-
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moratur atque inaccessis rupibus Job 39,28) 
1471 MPKJ V 63.

2. 'osiągnąć coś, otrzymać, conseąui, adipisci, 
sortirC: *Chemly... thamo my greszny ludze 
do tego tho veszela krolefstwa nebeskego prycz, 
tegocz my szamy szobo ne moszemiy dostopicz, 
a tho presz daru ducha svotego Ga 1 b; Dostopyl 
assecutus ca 1428 PF I 489; Dostompy sorcia- 
tur ib. 490; Dostampilaz adepta es 1444 R 
XXIII 302; Nobiscum bene agitur, si cuius- 
cunque gracie dei porciunculam consequamur j 
gdyss tho dostąpymy XV med. SKJ V 280; Day * 
nam dostapicz, myły panye, chwały twoyey ' 
M W  70b; Panye leżu Criste,... day nam..., j 
byszmy... przesz gorzkoszcz mąky thwey chwa
ły dostapyly nyebyeszkyey M W  78b; Anno 
szwyątha,... yuzesz szama weszela thego do- 
szwyathszyla, gdyzesz z Yeszuszem [my]mylem 
chwały nyebyeszkyey dostapyla M W  103b ; Tez 
chcze (,sc. św. Franciszek), aby ony tho yego 
synovye... po zyvoczye nynyeysche nądze do
stąpiliby yyecznego blogoslayyenystwa (ut... 
mererentur post yitae praesentis ergastulum 
aeterne beatitudinis effici possessores) 1484 
Reg 705.

Dostąpienie 1. fuzyskanie, osiągnięcie, na- I 
bycie, adeptio, acąuisitw : Prze dostopyone {pro 
dostopyenye) assecucione ca 1428 PF I 485; 
Dostapyenye adepcio 1437 Wisi nr 228, s. 85; 
Dostapyenye adopcio ca 1455 JA XIV 493; 
Anno szwyątha,... day nam chwały they do- 
stąpyenye y szcząsznemy grzechom odpuszcze- 
nye M W  103 b; Jesusze myły,... day... krole- 
sthwa thwego dostapyenye XV ex. MacDod 141; 
Dostapyenye consecutio, id est acquisitio ca 
1500 Erz 14.

2. dubiunr. Dostąpyenye numerus, mora, co- 
pia XV med. Zab 518.

Dostępie cf. Dostąpić
Dostępować 1. fprzystępować, przychodzić do 

kogoś, adire*: Dostąpowal frequenter adit XV 
p. pr. R XVI 349.

2. 'uzyskiwać, osiągać, asseąui : Then pokoy 
pan bog ykazuye szwoiem szwiąthem y wszyth- 
kyem pokuthuyączem, zbawienye myluyaczem 
y boyączem sye obyeczawa,... myloszyerdzye... 
taczi otrzimayą, pokoyu dusznego dostapuyą 
M W  69b.

Dostojen cf. Dostojny
Dostojeństwo fo r m y : n. sg. dostojeństwo 1471 

MPKJ V 75, Rozm 266. 712. 722. 833; — g. sg. 
dostojeństwa Rozm 23. 75. 181. 271. 558; ~
ac. sg. dostojeństwo Naw 63, Rozm 11. 336. 
448. 639. 725; ~  i. sg. dostojeństwem Rozm 
33. 143; ^  I. sg. (w) dostojeństwie BZ II Esdr
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8,4, Rozm 36. 77. 86. 97. 119. 121; — n. pi. 
dostojeństwa 1471 MPKJ V 80.

Z n a czen ia : 1. 'godność, majestat, dignitas, 
maiestas, pot est as": Dal gemy kroi sławo, ysze 
nalyazl myloscz przed gego oblyczim we wszem 
dostogenstwye y w szodlyyosci (in omni digni- 
tate et desiderio in conspectu eius) BZ II Esdr 
8,4; Czyebye proscha przez thwe dosthoyeny- 
sthwo, genzesz tedy przyyala, gdy yesz ma- 
thka boża uczynyona Naw 63; Bo yą bog 
yczynyl swą chyalą, cznotą y wschytkym do- 
stoyenstyem Rozm 33; Potem chovala (sc. Ma
ria) sye mylę dzyeczyątko podlyg yego do- 
stoyenystwa Rozm 75; A wschakosch yemy 
(sc. zbójcy) Iozeph nyeczo o syyątosczy zyayyl 
y o dostoyenystyye (sc. dziecięcia) poyyedzyal 
Rozm 86; Lyydze... eypsczy... przyely lozeffa 
z yego czyelyadzyą a nalyezly yemv gospodą 
czeszna a v gych dostoyenstyye podobno {pro 
podobną) Rozm 97; Za<z)droscz... przeczyw 
yemy podnyeszly, gdy szą yydzyely kogo v którą 
czescz ystąpyyącz albo noschącz szye v do
stoyenystyye Rozm 121; Kto yest yyąthschy ye 
cznotach myedzy yamy..., ten ma pyryey 
smyerna służbą yczynycz..., a kto starschy yest 
stąpyenym dostoyenstya (et qui praecessor est 
Luc 22, 26), bądź yako sługa Rozm 558; Ny 
ma dobycz myecza papyez svą ylosczą, rzekącz, 
yze nye yest podobno prze yego dostoyenstwo 
y prze yego syyąthoscz Rozm 639; Cayphasch 
dzyerze na sobye odzyenye,... a thym tez dra- 
nym straczyl y slayą, y dostoyenstvo kaplanstva 
Rozm 725; Około jego (sc. Jezusa)... oczu było 
więcej niż na tysiąc ran i była pośmiana jego 
mądrość wielebna, i było oddalono jego królew
skie dostojeństwo Rozm 833; ^  Mocz, do-
stoyenstwa potentatus (omnis potentatus brevis 
yita Ecclus 10, 11) 1471 MPKJ V 80; — Do- 
stogyenstwo sceptrum (si ergo delectamini sedi- 
bus et sceptris, o reges populi! Sap 6, 22) 
1471 MPKJ V 75.

2. 'cześć, poszanowanie, rererentia, honor’ : 
Vyelye lyvda eypskyego obrazy ych... stayyly 
w ych boznyczach y czynyly ym yyelyka czescz 
a yyelykyem {leg. w wielikiem) dostoyenystyye 
myely (in reyerentia maxima tenebant) Rozm 
119; Yego mądrosczy wschysczy szye dzyyovaly, 
dolyczayacz, yze duch boga wschechmogączego 
v nyem yest, bo... v takye mlodosczy takyem 
dostoyenstyem a taką czczyą byl osvyczon 
(tam maxima polleret ex yirtute) Rozm 143; 
Saducey... dusch wschech pospolyczye mąk 
nye yyerzyly any czczy, ani dostoyenstya (ani- 
marum generaliter vel supplicia negabant, yel 
honores), ba y ystanya przychodzącego szą-
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dv przely, mnymayącz, aby dusche po spolv 
s czyaly vmyraly Rozm 181.

3. 'sprawiedliwość, prawość, niewinność, iusti- 
tia, innocentia, virtus, honestas : Veswa<w)szy 
kszyązeta żydowska dzyevycza Marya y kazały 
yey, aby mąza poyąla..., yen by byl podobnym 
yey dostoyenystwa /tozw 23; O Iozephye,... 
slyvby sobye Marya oblyvbyenyczą... Wscha- 
kosch ya zawzdy v yey dostoyenstvye bądzyesch 
chovacz, omyslyayącz yey potrzeby a slvzacz 
yako svey krolevnye Rozm 36; Nye bądzyely 
dostoyenstwo albo vassa prawda (sc. większa), 
nyss mystrzow a czyemnykow zydowskych (nisi 
abundaverit iustitia vestra plus, quam Scribarum 
et Pharisaeorum Mat 5, 20), nye wnydzyeczye 
v krolestvo nyebyeskye Rozm 266; Tako bądz- 
czye (pro baczczye), abysczye nye vkazovaly 
albo czynyly dostoyenstva przed lyvdzmy (at- 
tendite, ne iustitiam vestram faciatis coram 
hominibus Mat 6, 1), aby vasz yydzyely a chva- 
lyly Rozm 271; Vzryal grzeschne myasto 
Ierusalem y płakał nad nym rzekącz:... Nye 
ostavyą v tobye kamyenya na kamyenyy te- 
godla, yzesch nye poznało czaszy nayyedzenya 
syego, które szye k tobye od boga stało przez 
dostoyenystyo jego ofTyaroyanya Rozm 448; 
Cristus podań byl Cayphaschoyy,... gdzyez szye 
były zesly mystrzoyye, v ktorychze myala bycz 
nayka, y duchoyny, v ktorychze myalo bycz 
dostoyenstwo zyvota, y nastarschy, v których 
myala bycz roztropnoscz y yyelyka mądroscz 
Rozm 712; A tako by szye dostoyenstwo mąky 
yego oddalylo podług onego sloya Ieremya- 
schoyego, proroka rzekączego: lako oycza na 
ybyczye yyedzyon Rozm 722.

4. 'święta tajemnica, arcanum sacrum, my- 
sterium : A yezryawschy *Iozopha na strona, 
yely gego pytacz o stadlye y o dostoyenystyye 
tego mylego dzyeczyątka, a on ym odpoyye- 
dzyal wschytko yego dostoyenstwo (mysterium 
totum referebat), yze matka tego dzyeczyątka... 
yest czysta dzyeyycza Rozm 77; Vamczy yesth 
dano poznacz dostoyenstwo krolewstwa nye- 
byeskyego, alye onym nycz nye dano (vobis 
datum est nosse mysteria regni coelorum, illis 
autem non est datum Mat 13, 11) Rozm 336.

Dostojnie 1. fsłusznie, zasłużenie, należycie, 
merito, iuste, digne9: Wszisthka szaradnoscz 
slow o (pro a) skaradą mową kv szwary ludzy 
pobydzayącz, v czsnothliyych lydzy dostoynye 
ma bycz wyarowana (debent non immerito eyi- 
tari) Sul 48; Paklibi ktho <z> tich yi<w>ola- 
nich (Tc. złoczyńców) swey nyewinnosczy i ga- 
nybi nye dbał oczisczicz, tedi podług yczinkv 
swego, yako zasluzil, dostoynye czyrzpyecz

bandzye (iuxta suum delictum et commissum, 
prout promeruit, debebit sustinere) Sul 86; 
A czsobi to bilo, oczcze, gesz bichom gem u 
(sc. świętemu mężowi) mogły dostoynye otpla- 
cycz za take dobrodzeystwo (quid dignum po- 
terit esse beneficiis eius)? BZ Tob 12, 2; Ktho 
czyebye gye przez omylyenya albo wathply- 
wosczy, krwye thwey ykuszy, then szye dostoy
nye yyączey przemyeny Naw 99; Odkypyyącz 
nasz chphalyebnye, szbaw nasz, Chryste, thak 
dostoynye XV p. post. R XIX 97; Dostoynye 
merito ca 1500 Erz 14; Nygd ny ma yątpycz, 
yyelye czyd... yczynyl, yze pysmo dostoynye 
popysano prze yyerzenye yyernych Rozm 43; 
^  widzi mi się dostojnie ' wydaje mi się słusznym, 
iustum mihi videtur’ : Dostoynye my szye yydzy, 
by ten czlovyek nam przeczyyny od naschego 
odpyssan kraya Rozm 583.

2. 'z należną czcią, godnie, digne, honeste : 
Kaio sse teze, izesm... zwantego, wernego bo
żego czala dostoyne ne przimoual Spow 2; 
Czo ge dostoyne przymyyo ca 1450 PF IV 572; 
Bogu poymy po szpolu, Michała wielbiącz 
napirzwszego dostoynye M W  108 b; Ktho 
może czyebye dosthoynye przyancz (quis digne 
hoc celebrare potest), alyz gy thy dostoyno 
szam yczynysch ky przyanczy? Naw 115—6; 
Szklon yszy mylosyerdzya tvego..., aby raczył 
mnye yyyącz sz grzechy koszdego, yszbych 
dostoynye przyyąl czyalo yego XV ex. SKJ 
1 151; Wssyczy svyaczy za mnv prosczye,... 
bych mogl dostoynye pana... przyyącz czyalo 
ib.\ Marya: Czo szye stanye nad t<w)em 
czyalem, ktoresz ostanye..., albo kto o nyem 
dostoynye bądzye myecz pyeczą (curam eius 
digne quis habebit)? Rozm 169.

Dostojnieństwo fniewinność, czystość, prawość,# 
castitas, iustitia’ : Chyalyą czyebye, yzesz my- 
loyal nasz yyączey nyzly ynschy lyvd, który na 
thym syyączye fświecie’) yybralesz gy sobye 
ze wschego lyvda, aby sz nyego yznyosl yedną 
syyeczą, yszby osyyczyl wschystek syyat, tocz 
yest onego plyemyąnya fpotomka5), y<e)zesch 
nye ('mnie5) dal, yegosesz (sc. dziecięcia Marii) 
my pokazał syyątoscz y dostoynyenystvo zyyota 
Rozm 11.

Dostojno jest dostojno fgodzi się, słusznie 
jest, decet, iustum e s t : Doostoyno iest, bich 
spadł (decidam merito) od mogich neprzy<a>- 
czol prosznich FI 7,4, sim. Pul; Decet do- 

I stoyno y podobno XV med. R XXIV 361;
lozeph rzecze: O myły synkv, dostoyno to yest,

| ysch mam bycz smączyen a takyego mąza 
plakacz (merito dolendum est de morte talis 

; yiri mihique gemendum), yen nam czestokrocz

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



152 DOSTOJNO DOSTOJNY

yyelye dobrego czynyl Rozm 134; Iudasch... 
obyesyl szye y skrzepi na povyetrzv.. a brzuch 
szye yemv roskoczyl y yyplynąly yego ynatrze 
s nyego, bo nye było dostoyno, aby ten zly 
duch myal yynydz przez vsta, ktoremy byl 
Iesucrista zavolal Rozm 762; ^  uczynić kogoś 
dostojno *uczynić kogoś godnym, aliąuem di- 
gnum facere : Ktho może czyebye dosthoynye 
przyancz, alyz gy thy dostoyno szam yczynysch 
kv przyanczy? Naw 116.

Dostojność fo r m y : n. sg. dostojność Gn 
gl. 105a. 153 b, XV in. R XXIV 70, XV med. 
R XXIV 363; ^  g. sg. dostojności Sul 19. 25. 
69. 109, XV med. SKJ V 262, 1461—7 Serm 
323 r, XV p. post. WilkKrak 47, ca 1500 PF 
IV 748, Rozm 14. 531; ^  d. sg. dostojności 
1424 Msza III s. 59; ^  ac. sg. dostojność 
Gn gl. 161 a, 1450 MacDod 120, M W  82b. 93a, 
Rozm 536; ^  /. sg. dostojnością XV med. 
Zab 523.

Z n a czen ia : 1. fgodność, majestat, dobra
sława, dignitas, maiestas, auctoritas : Do-
stognoscz dignitas sancti Stanislay in eius 
ornatu cynę y u odzenu apparet ykasuge so 
Gn gl. 105a; In uerbis istis ostendit presenti- 
bus statim et dignitatem *dostonoscz, honorem 
et yestitum Gn gl. 161 a; Eius fama dostoynoscz 
ybiąue yolabat slinola XV in. R XXIV 70; 
Obyatuyemi przeszwyatley dostoynosczy, wye- 
lebnosczy (Msza IV: swathley chwale... albo 
szwyathlemu wyelmoschthw, VI: wy<e>lebno- 
sczy, wyelykosczy, VII: *szwathky szwotosz- 
czi, VIII: dosthoyney, oszwyeczoney szwoto- 
szczi, IX: *dostonye wy<e)lebnosczy) twoyey... 
obyato czysto (offerimus praeclarae maiestati 
tuae... hostiam puram) 1424 Msza III s. 59; 
Bąndzeli chczaal go powod z falszv do- 
swyathczycz, przes szescz swyathkow tho maa 
wczynycz rowney dostoynosczy, czczi y staadla 
(similis dignitatis et status), kthorego sznaan 
yest bicz sandzą Sul 19; Nye podług dostoyno- 
sczi persoon (non secundum merita persona- 
rum) any podług wyelkosczy alybo *mnyeyszo- 
czy rzeczy, alye podług oczrzedzy szą prawv- 
yaczich... othprawyeny mayą bycz Sul 25; Gdi... 
zyemyanin... drugego zyemyanyna, ktorego- 
kolibi stadia, rodu i dostoynosczy bil (cuiuscun- 
quae status, conditionis et eminentiae fuerit), 
zabyl Sul 109; Proszą... boga..., bych wam mogl 
Pysma swathego powyedacz czo dobrego, aby- 
szmy mogły wsznacz... wyelebnoscz y dostoy
noscz swątha tego 1450 MacDod 120; Doostoy- 
noscz excellencia XV med. R XXIV 363; Dos- 
toynoszczy dignitatis XV med. SKJ V 262; 
Auctoritate dostoynosczą XV med. Zab 523;

Vischocoscz dostoynosczi biskupyey eminencia 
dignitatis episcopalis 1461—7 Serm 323 r; Do
stoynosczi dignitatis ib.; Anna szwyatha wye- 
lyka dosthoynoszcz otrzymała, isz Maria, Jesu- 
szowa matką, porodzyla M W  82 b; Thysz... 
zaszluzyla, yzesz mathką bożą porodzyla, przesz 
kthorey dosthoynoscz szmercz duszna szwal-. 
czy<o)na M W  93a; Chovaly yą (sc. Marię) pó
dl vg yey svyatosczy y dostoynosczy Rozm 14.

2. 'sprawiedliwość, prawość, niewinność, iusti- 
tia, aeąuitas, innocentia’: Tres ductores fuerunt, 
qui istas virgines ad Christum duxerunt. Pri
mus fuit virginitas... Secundus ductor istarum 
virginum fuit earum iusticia dostognoscz... 
Tercius ductor... fuit... passio Gn gl. 153 b; 
lusticie et equitatis sprawyedlyvosczy a dobro- 
czy vel dostoynosczy ca 1500 PF IV 748; 
Krystus... vzyawschy obruss y przepaszal szye 
na znamye svey czystoty y nyevynnosczy albo 
dostoynosczy Rozm 531.

3. 'znaczenie, wielkość, magnitudo, ąuantitas : 
Podług dostoynosczy vyny obrachowany vczyrz- 
py (arbitratus secundum culpae exigentiam pu- 
nietur) Sul 69.

4. ' wartość, pretium, aestimatio : Pilnosczom 
doglendacz chczemy, sze wselky thowar y kupya, 
*chtorem pod kromy przedayom, *kasdem we- 
dlye ye dostoinosczy po latwem, rownem, spra- 
wietlywem targu przedano, myerzono, ważono 
XV p. post. WilkKrak 47.

5. 'ukryty sens rzeczy, arcanum, rei sensus 
seu vis occulta : Odpovyedzyal myły Iesus y po- 
yyedzyal yemv dostoynoscz tey rzeczy, rzekącz: 
Czo ya czynye, thy nye yyesch Rozm 536.

6. fświęta tajemnica, arcanum sacrum, my- 
sterium : Dostoynosczi, tagyemnosczi sacra- 
menta (non abscondam a yobis sacramenta dei 
Sap 6, 24) 1471 MPKJ V 75.

Dostojny fo rm y: n. sg. m. dostojen BZ 
Deut 25,2, Ort Kai 211, Ort Mac 36, OrtYrtel 
119, M W  49b, EwZam 299, Rozm 29. 33. 34. 
116. 132. 134. 266. 286. 309. 386. 718. 726. 788; 
dostojny XV in. R XXIV 68, XV p. pr. R XVI 
335, BZ  Num 28, 26. 29, 7. 12, Rozm 33. 38. 
729. 802;/. dostojna M W  123a, Naw 98. 116, 
Rozm 829, etc.; neutr. dostojno XV med. SKJ 
V 255; dostojne XV med. SKJ V 256, Rozm 71. 
155; ~  g. sg. m. dostojnego 1444 R  XXIII 
303; / .  dostojnej 1444 R XXIII 301, 1456 
Msza VI s. 263, Naw 108. 110; neutr. dostojnego 
Naw 110. 145; ^  d. sg. m. dostojnemu Naw 145, 
Rozm 39. 45. 693; / .  dostojne Spow 4, Rozm 46; 
dostojnej Spow 6, XV p. post. Msza VIII s. 59, 
Rozm 727. 817; ~  ac. sg. m. dostojny M W  31 b, 
EwZam 298; dostojnego BZ III Reg 20, 42,
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OrtCel 12, 1455—60 R XIX 110, XV ex. SKJ I 
151, Rozm 822; / . dostojną Gn 172a, Naw 117. 
181; neutr. dostojnego Naw 118; ^  v. sg. m. 
dostojny 1454 Wisi nr 385, Rozm 4; / .  dostojna 
1413—4 JA XIV 503, M W  95b, Rozm 23. 41;

dostojne 1456 Msza VI s. 263; ^  i. sg. f. 
dostojną Sul 58, Rozm 537; neutr. dostojnym 
1413—4 Msza I s. 263, 1426 Msza IV s. 316, 
sim. VIII; ^  /. sg. m. (o) dostojnem Rozm 822; 
neutr. dostojnym Rozm 38; ~  n. pl. m. do
stojni Gn l lb , BZ 1 Reg 26, 16, OrtCel 9, 
M W  42 b, Rozm 412. 492. 493. 781;/. dostojne 
Rozm 395; neutr. dostojne Rozm 216; ~ g .p l . m. 
dostojnych Gn l lb , XV p. post. R XXV 182, 
Rozm 463; ^  d. pl. m. dostojnym Gn llb , 
ca 1428 P F I 494; ^  ac. pl. m. dostojne Sul 102, 
1471 MPKJ V 36, Naw 135, Rozm 178. 482; 

/ .  dostojne 1426 Msza IV s. 314, Rozm 61; neutr. 
dostojna XV med. R XXV 150; ^  i. pl. dostoj
nymi Naw 98; m. dostojnymi Sul 103, Ort
Cel 5, Rozm 162. 382; / .  dostojnymi Rozm 17; 
^  /. pl. m. (w) dostojnych Rozm 32.

Comparat. n. sg.f. dostojniejsza XV med. SKJ 
V 255. ^  Superlat. nadostojniejsze XV p.post. 
R XXV 265.

Z n a czen ia : 1. 'godzien czegoś, zasługujący 
tia coś, winien czegoś, dignus aliąua re, alicuius 
rei reus, qui aliąuid meretur, ąuem aliąuid dece f :
a. czegoś: Ten sesromoczoni... swyatky czczy 
dostoynimy (testibus fide dignis), tho yest 
s wlosczego sczithu dwyema, a se dwu cleynotu 
obczu thesz s kaszdego dwyema swyatkoma... 
swąn schlyachtha... doswyathczi Sul 103; Gy- 
nako ma bicz oppatrzono, gdi taky lysti albo 
zapyssow twardosczy myalbi... dostoyne vyari 
(cum talis literas et inscriptionum firmamenta 
habebit... authentica) Sul 110; A iestli vsrzy 
tego, ktosz gest sgrzeszil, ze gest dostogen 
kaszni (sin... dignum viderint plagis) BZ Deut 
25,2; Wiscye dostoyny szmyercy (filii mortis 
estis vos), iszescye nye strzegły pana waszego 
BZ 1 Reg 26, 16; Prze to, iszesz puscyl mosza 
dostoynego szmyercy (virum dignum morte) 
z roki twey, bodze dusza twa za gego duszo 
BZ III Reg 20,42; Posessi homines ossyadly 
lvdze, dostoyny czczy OrtCel 9; Gdyby... 
raczczą odstapywszy radżyecz przystapylby ku 
szwemv przyrodzonemv naprzeczywko racz- 
czam y prawu, then... straczyl radzedzky sto- 
lecz a nyest ('nie jest5) go wyączey dostogyen 
podług prawa prawego OrtYrtel 119, sim. Ort- 
Mac 36; Proszi za nami, miloscziwa panno 
Maria, abiszmi dostoyni bili obiati bozey M W  
42 b; O blogoslawyona y wszythkyey chwały do
sthoyna Anna szwyatha! M W  95b; Czynczye

dostoyny ovocz (Rozm 178: dostoyne ovoce) 
pokvthy (facite ergo fructum dignum poeniten- 
tiae Mat 3, 8) EwZam 298; O tern gloszye,
.. .vkazvyącz, kto byl malzenystwa dostoyen 
z dzyevyczą Maryą (quis dignus esset coniugio 
yirginis Mariae) Rozm 29; Vmarly nathych- 
myast... ozyl a przede wschytkymy zeznał syoyą 
krzyyota moyyącz, yzem byl dostoyen tego, 
czom czyrpyal (dicensąue, quod malum hoc 
digne sit perpessus) Rozm 134; Yesus na 
wschytka zyemye yyschedl... czynyącz yyelyką 
czyda..., ktoresch szą dostoyne przepoyyeda- 
nya na wschytek svyat (plurima miracula rela- 
tione digna) Rozm 216; A kto zabye, badzyc 
dostoyen ssadzenya (qui autem occiderit, reus 
erit iudicio Mat 5,21) Rozm 266; Nye cho- 
yayczye slotha any srebra... waszych (leg. 
w waszych) myeskoch..., bocz yest robothnyk 
dostoyen pokarmy svego (dignus enim est opera- 
rius cibo suo Mat 10, 10) Rozm 309; Zapraydą, 
syaczba yest gotoya, alye czy, którzy ssą yezyany, 
nye były yey dostoyny (non fuerunt digni Mat 
22, 8) Rozm 412; Zayolaly yschysczy yyelykyem 
glossem rzekącz: Dostoyen yesth zley smyerczy 
zabyley (reus est mortis)! Rozm 718, sim. 726; 
Nasch zbayyczyel yąth yako łotr..., zayyązyyącz 
yego syyąthe oczy yako obyeszenya dostoyny 
Rozm 129; Herod, kyedy na nym yvz nye mogl 
naydz, ocz by byl smyerczy dostoyny, kazał go 
yyescz zaszye do Pylata Rozm 802; ~ b .  z inf.: 
Posznaly szye on tego, czo nayn żałowano,... 
tedy... straczyl szwe prawo y stolecz woytho- 
wszky a nye gest dostogen w nyem wyą
czey bycz Ort Kai 211; (Józef) dostogen bicz 
rzeczon oblubyenyecz... iey M W  49 b; Nye 
gyesthem dosthoyna patrzycz na twe szwyathe 
czyalo moyma oczyma Naw 116; Nye yestem 
dostoyen rosvyąsacz (non sum dignus solvere 
Luc 3, 16) rzemyszka bothow yego EwZam 299; 
Ya nądzny, wschego lyvda nyschy, nye yestem 
dostoyen porvschycz tako svyątego dzyevycztva 
Rozm 34; (Jezus) nye yest dostoyen zyw bycz 
(non est dignus vivere), bo wschytkyem zaslvzyl, 
ysch ma vmrzecz Rozm 132; Yvsch nye yestem 
dostoyen vezvan bycz szyn tvoy (non sum 
dignus vocari filius tuus Luc 15, 19) Rozm 386; 
Bog tego nye przepusczyl, aby czekał (sc. 
Piłat) navczenya o pravdzye, bo nyeprzyaczyel 
pravdy nye byl dostoyen slyschecz, czo by była 
pravda Rozm 788; ^  c. ze zdaniem celowym’. 
Vczyn mye dosthoyna, zebych pozyvala czyala 
thwego Naw 181; Panno Maria..., vczyn mya 
dostoynego, yszbych mogl przyyącz szyna tve- 
go XV ex. SKJ I 151; Tegodlya yest dostoyen 
(dignus est), aby yemv dana ta blogoslayyona
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dzyevycza Rozm 33; Gospodnye, ya nye yestem 
dostoyen (non sum dignus Mat 8, 8), aby thy 
wschedl pod moye strzechą Rozm 286.

2. ' czcigodny, szanowny, pełen chwały, wy- 
brany, venerabilis, saccr, dignus, gloriosus, e/eo 
/wY: Spowedam sze bogu..., dosthoyne pannye 
Marie (Spow 6: dostoyney dzewyczy) 4;
O nyewymowna dobroscz, o dzyw<n)a, do- 
stogna dlugoscz... y globokoscz *myloszer- 
dze boszkego! 1413—4 XIV 503; Wzow...
kyelich w *dostoynye {Msza III. VI—VIII: 
szwąte), w *vyelebnye ranczye (accipiens... 
calicem in sanctas ac venerabiles manus) 1426 
Msza IV s. 314; Przykazanym zbawyonym 
vpomynany[m] y dostoynym {Msza I: *do-
szthonym), y boschszkym ystawyenym sthwo- 
rzeny szmyeli rzecz (praeceptis salutaribus mo- 
niti et diyina institutione formati audemus 
dicere) 1426 Msza IV s. 316, sim. VIII; Puelle 
dostoyney dzieuicze 1444 R XXIII 301; S do- 
stoynego pnya electa stipite ib. 303; O res, es- 
sencia digna dostoyna bitnoscz! ib. 306; Do- 
stoyny dignissima proles XV p. pr. R XVI 335; 
Nye bila dostoynyeyscha nulla reperiretur 
dignior XV med. SKJ V 255; Myli swanthi 
larnolcze, dostoyny doctorze y byskupye, bancz 
mylosczyw thwemu drusbye! 1454 Wisi nr 385; 
Weszel szą polszka korono, ysz masz thakye- 
go patroną, dostoynego Stanyslawa! 1455—60 
R XIX 110; Y sz prz<y>moya, y s proszba 
blogoslawyonyey y dostoyney {Msza I. VIII: 
wyelebney, III: szdrowey, VII: chwalebney) 
zawsdy bozey mathky dzewycze (intercedente 
beata et gloriosa semper yirgine, dei genitrice)... 
day mylosczyyy pokoy 1456 Msza VI s. 263; 
Dostoyne bogy diyos {war. lub.: modlebnych 
bogow, yocaverunt Philisthiim sacerdotes et 
diyinos I Reg 6, 2) 1471 MPKJ V 36; Boże, 
ktori iesz przesz *niepokalana dzeyicze po- 
czancze sprawylesz dostoyny a swiątj przibi- 
tek twoiemu synowi miłemu (dignum filio tuo 
habitaculum praeparasti) M W 31 b; Then chlyeb 
y ta ystna karmya dwyemanaczczye apo- 
stholom yest podała dostoyna thwoya ranka 
Naw 98; Thwymy ysty dosthoynymy y szlowy 
yest poczwyerdzono, yz karmya yest czyala 
twoyego Naw 98; Poszły..., gospodnye, szwya- 
thego ducha, aby my rzeki..., czo by mye przy- 
prawylo... ku wspomozenyy thwey dostoyney 
szwyathosczy twego yyelyebnego czyala Naw 
108; Odegnal wschytky szły duchy przez mocz 
thwego dosthoynego czyala y thwey dosthoyney 
krwye Naw 110; Dzyąkyya thobye,... Cristhe, 
yzesz mye grzeschna nadznycza dzyszya raczył 
wezwacz ky thwoyemy dosthoynemy stholy (ad

tuam mensam sacram), yzesz mye raczył na- 
karmycz *thwoyago czyala dosthoynego (tuo 
sacratissimo corpore) Naw 145; Obyatuyemi 
dosthoyney, oszwyeczoney szwotoszczi {Msza 
III: przeszwyatley dostoynosczy, wyelebnosczy 
twoyey, IX: *dostonye wy<e)lebnosczy thwey, 
IV: dayemi swathley chwale thwey albo szwya- 
thlemuwyelmoschthw)... obyato (offerimus prae- 
clarae maiestati tuae... hostiam) XV p. post. 
Msza VIII s. 59; De singulis tribubus skaszdego 
ossobnye pokolenya yiris peritis, assumtis zna- 
myenythych i dostoynich XV p. post. R XXV 
182; Nadostoynyessze excellentissime ib. 265; 
(Joachimie), mązą {leg. mężu) syyathy y do
stoyny, yrocz szye y dom tyoy! Rozm 4; Zydo- 
yye... szą zebrały *dzyeyyczą czyste a *naboz- 
ną. ., tamo były dzywky byskupow zydowskych 
y yyelykych panów... Maria bądącz s temy 
dostoynymy dzyeyyczamy ye wschem dobrem 
zgadzała szyą z nymy Rozm 17; O dostoyna, 
o scząszna, o blogoslayyona, o nyepokalana 
dzyeyycze Marya! Rozm 23; (Maria) zaslv- 
zyla y boga, aby y to *dostoyną małżeństwo 
syyątemy temv czloyyekv była dana, bo yą 
bog yczynyl swą chvalą, cznotą y wschytkym 
dostoyenstyem Rozm 33; Bądzyesch oddana... 
syyątemy mązoyy lozephoyy, yen czyebye 
schoya y tern dostoynym dzyeyycztyye Rozm 
38; Kxyaza żydowska yezyawschy... dzyeyyczą 
Marya y oddały slyybnye dostoynemy mązy 
Iozeffoyy Rozm 39; O Marya, yesyely szya, 
scząszna, blogoslayyona y dostoyna dzyeyyczo! 
Rozm 41; Wschytek lud yey {sc. Marii) svyate 
y dostoyne nogy <całował> Rozm 61; Przesz 
gyesz szyą yypysvye dostoyne oplczyenye a vmą- 
czyenye gospodnya naschego Iesvcrista (per 
illudąue mysterium incarnationis congrue descri- 
bitur atąue passionis) Rozm 71; To dostoyne 
czyalo {sc. Jesucrista) naczystschey przyrodze- 
nym było oplczyono Rozm 155; Yako povye- 
dzyala dzyeyyczą... Marya... dostoyney syyątey 
Brygydzye Rozm 817; ^  *uroczysty, solemnis,
celeber, yenerabilis9: Festum sollempne preye- 
nimus szwyatha dosthoyna yprzedzamy XV 
med. R XXV 150; Dzen pirwich yrod... do- 
stoyni a swyoti bodze (yenerabilis et sancta 
erit), wszelkego dzala robotnego nye ycinicze 
w nyem BZ Num 28, 26; Dzesyoti dzen tego 
myesyocza... bodze wam swyoti y dostoyni 
(sancta erit atque yenerabilis) BZ Num 29, 7, 
sim. ib. 29, 12.

3. fsprawiedliwy, prawy, cnotliwy, honestus, 
iustus, rectus, virtutibus praeditus5: Syothy
Lucasz... yypiszuge rodzag othcza y maczerze 
syotego Gana, isczy [o]oniy przed milim Xpem
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bylycz szo dostogny a boga szo *bogoczy, 
ysczy ony ne biły szo luczemerniczy... A pres 
tocz szo gest svothy Gan s dostognich ludzy 
byl narodzyl tegodla, isbicz on prafdo prze- 
pouedal byl Gn 11 b; Xt dostognim ludzem 
a *bugu slus^oczim neuele dzeczy... dagę ib. ; 
Stadło... dostoyne statum matrimonii... lici- 
tum XV med. SKJ V 256; Ya... wyem, yz mye 
thy thwa myloscz dosthoyna mozesch vczynycz, 
nye thylko ze mnye, alye ze wschysthkyego 
mozesch plyemyenya luczkyego dosthoynego 
vczynycz. Kthoraz ya czyebye proschą, aby 
thy ze mnye... prawdzywye vczynyl czlowyeka 
Naw 117—8; Gyenze czynysch z nyedosthoynych 
dosthoyne, z grzeschnych sprawyedlywe Naw 
135; (Józef) byl... czysty w czyny<e)ch a w 
dostoynych *obyczayow Rozm 32; A padną- 
wschy... na swe kolana chvalyly boga... rzekącz, 
yze ten (sc. Józef) yest pravdzyvy a dostoyny 
(iustus et perfectus)..., bo vyerny a prawdzyvy 
slvga boży Rozm 33; Tenczy yest maz dzyvnego 
myloszyerdzya..., a tesz yest barzo czychy, 
smyerny y dostoyny, a svey roskoschy czyelestne 
yyelyky nyeprzyaczyel, w s!ovye prawdzyvy, 
smyerny a barzo poczestny Rozm 38; O Ga
briele,... idzysch rządzze (leg. rącze?) kv 
dzyevyczy..., ydzy kv dostoynemv przybytkv 
schovanya mego! Rozm 45; Kakosz tedy svya- 
stovacz tey dostoyne dzyevyczy badą (leg. 
będę)... począczye? Rozm 46; Yesus... czuda... 
czynyl v svey mlodosczy, ktoresz... nye stały 
szye przed yyernymy albo dostoynymy lyydzmy 
(nec coram fidelibus fuerunt perpetrata) Rozm 
162; Tobye bądzye zaplaczono z dostoynymy 
y szadny (leg. sądny) dzyen (retribuetur enim 
tibi in resurrectione iustorum Luc 14, 14) 
Rozm 382; Było na yysschem pyątrze pyekla 
yedno myasto..., v ktoremze były dostoyne 
dusche albo namyenyone kv krolewstw nye- 
byeskyemv (in quo erant animae praedestina- 
torum) Rozm 395; Aby na yasz... przyślą krey, 
czysz pomsta kryye nyeyynney y podobne 
pomsczenye dostoynych kryye, która yest prze
lana na zyemyą Rozm 463; Ony dny... prze 
yybrane y dostoyne (propter electos Mat 24, 22) 
bądą ykrączony (pro ykroczony) Rozm 482; 
Tedy odpoyyedzą dostoyny (tunc respondebunt 
ei iusti Mat 25, 37) rzekącz Rozm 492; Poydą 
czy yyeczną (leg. w wieczną) mąką, a dostoyny 
yyeczny (leg. w wieczny) zyyoth (iusti autem 
in vitam aeternam Mat 25, 46) Rozm 493; 
O, kako skodlyyye yest dostoynemy czloyyeku 
<pospolstwo> złych ludzy, a nayyączey złych 
nyeyyast! Rozm 693; O kxyaza (leg. książę) zlo- 
sczyve,... czemy drapasch sye odzyenye, a nye

drapasch svego sercza zakamyalego ku do- 
stoyney mysly, nysly odzyenye tvoye? Rozm 
727; Samy yyerny a dostoyny, którzy ssą vyyą- 
czy s moczy czyemnosczy y położony v okrą- 
dze mylosczy boszkyey, thy sloya (leg. słową 
'nazywają się’) krolewstvo lesucristoyo Rozm 
781; Pyssmo... o onem dostoynem Yopye, 
yze... nye było v nym zdroyya Rozm 822; 
Satan byczoyal dostoynego Yopa trudnemy 
ranamy ib.

4. 'odpowiedni, stosowny, należyty, iustus, de- 
bitus, comeniens, idoneus : Tako yocz ge (sc. 
dary) thy nadzesz presz svotho spouecz, a tesze 
pres dostogno pokutho Gn 172a; Tha pothwarz- 
nycza mąką dostoyną... ma bycz pomsczona 
(calumniatrix autem poena debita... puniatur) 
Sul 58; Poswaczenye czala y krwye pana 
nasz<e>go... zyyothu yyecznemu odtrzymanyy 
srządzenye dostoyne stan sze (consecratio cor- 
poris et sanguinis domini nostri... fiat... in 
yitam aeternam praeparatio)! 1456 Msza VI 
s. 263; Czeszarz... dal poloyyczą krolewstya 
*Archaleoyy... a obyeczal... krolyem yczynycz, 
aczby szye dostoyen ykazal v tern bądącz (si 
se dignum praebuisset) Rozm 116; Kto nye 
bądzye ymyth syyątem krzstem, spoyyedzą 
y dostoyną pokutą, nye bądzye myecz cząscz 
s myłem Iesucristem Rozm 537; Otozczy coro- 
na (sc. cierniowa) tyego kroleystya dostoyną, 
czynze szye krolyem myedzy vamy! Rozm 829; 
~  Dostoynym ydoneis ca 1428 PF 1 494; 
Tho ma bicz rozumyano..., acz tako slyachczicz 

i yako wlodika... swey *nyevynusczy przes 
! swyatky godne albo dostoyne nye oczisczyąn 

(suam innocentiam per testes idoneos non ex- 
purgaverit) Sul 102; Dostoynymy lvdzmy fide- 
dignis hominibus OrtCel 5; Masza dostoynego 
virum ydoneum ib. 12; ^  jest dostojny fprzy
stoi, należy się, qui decet, qui alicui expedif: 
Dostoyni yest expedit ei XV in. R XXIV 68; 
Bo thakye porodzenye dostoyno było synu 
bożemu talis namąue partus decebat filium dei 
XV med. SKJ V 255; Cziebie dostoyną iest 
chwała y czescz, gospodnye! M W  123a.

Dostrzec się 'zasadzić się na kogoś, zaczaić 
; się, insidiarum causa custodire5: A Dauid vcyekl 

y schował syo tey noci. Tedi Saul posiał slugy 
swe w noci do domu Dauidowa, abi syo do- 
strzegszy gego zabyly rano (ut custodirent eum 
et interficeretur manę) BZ 1 Reg 19, 11.

Dostrzelenie 'odległość strzału, teli iacti spa- 
tium : A gdisz gey bilo wodi nye dostanye 
w lagwyczi, posadzi dzeczyo pod drzewem..., 
y gydze precz, y szyodze ot nyego na dostrze- 

| lenyu (seditąue e regione procul, ąuantum po-
20*
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test arcus iacere), y rzekła: Nye bodo, panye 
boże, patrzycz na szmyercz dzyeczy0czya mego 
BZ Gen 21,16.

Dostuchan cf. Roztruchan
Dosucie 'dosypanie, dokończenie sypania, ag- 

geratio, aggestus (e. g. lapidum vel soli finium 
describendorum causa)': Dominus Cristinus,
castellanus Cruschuiciensis, cum Nassyagneo de 
Smolsko <terminum> habent ad terminos ge- 
nerales o doszucze kopczew 1418 TPaw VII 
nr 470.

Dosyć 1. 'tyle ile trzeba, w sam raz, dosta
tecznie, satis, sufficienter' : a. przy czasowniku: 
Nabrał szobye szrebra, szlotha doszicz, czo 
go mogl pyechotą noszycz Aleksy w. 89; 
Lew nałapał dosycz lwyotom swim (leo cepit 
suflicienter catulis suis) y napelnyl korziscy 
iaskinye swe BZ  Nah 2, 12; Gdyś Mothlo- 
chowa... sz prawa szukała w Hannoszowych 
czthyrzech kaczyech a nye nalaszla za szwe 
(sc. pieniądze) doszycz, thedy... Mothlochowa 
muszy thą rolą kxobye wszyącz Ort Mac 143; 
Nie ubijajcie go ani przelewajcie jego krwie nie
winnej, puśćcie ji, jużci dosyć unędzon Rozm 
837; ^  dosyć (jest) 'wystarcza, sufficit, satis
est’ : Kaszdemv z mąnzow nye doszycz gest 
wsczecz (leg. uścieć) sząn mocznoscząn (cuilibet 
non sufficiat virium fortitudine pollere) albo 
harnascha bicz vbranv czvdnosczą, acz obi- 
czaymi y navkami nye bandze ocraschon Sul 6; 
Pakli o summą mnyeyschąn... przisyancz bi 
myal podług starego obiczaya, tegdi dosicz, 
ze yednąn przes yoznego... themu istemu przis- 
syangayąnczemu... tha ista forma przisyangy 
wsnowyona ma bicz (et tunc sufficiet, quod 
semel per praeconem..., ipsi iuranti... eadem 
forma iuramenti exponatur) Sul 100; A eze 
nye dossycz czlowyecowy bicz dobrim..., przeto 
mowy XV med. R XXII 239; I rzeki gest pan 
ku Moyszeszowy: Owa ya wam puszczy00 chleb 
z nyebyosz. Nyechacz wyydze lud, acz nabyerze, 
czsoby dosycz bilo po wszitky dny (et colligat, 
quae sufficiunt per singulos dies) BZ Ex 16, 4; 
Y przikazal angyolowy, gen byl (leg. bił), 
rzekocz: Dosycz gest yvsz, przestań roka twa 
(sufficit, iam cesset manus tua) BZ I Par 21, 15; 
Gdy kmyecz kmyecza zabyl, tedy dawszy za 
wina trzy grzywny groszy, byl praw. Ale ysze 
dosycz nye było takym kv sskaranyv (tamen 
quia huiusmodi poena non sufficiebat ad debi- 
tam coercionem), przeto vstawiamy tako Dział 
30; Bo yydzyely, yze było doszycz potyyrdzenya 
syyątey yary yego syyątego (leg. z świętego) 
kazanya Rozm 42; Nye bącz yczyen nad svego 
mystrza, bocz doszycz yest ycznyoyy (sufficit

discipulo Mat 10, 25), by byl yako yego mystrz 
Rozm 235, sim. ib. 311; Odpoyyedzyal szyyąthy 
Phylypp: Za dwyesczye pyenyądzy chlebą nye 
bądzye ym doszycz (ducentorum denariorum 
panes non sufficiunt eis Jo 6,7) Rozm 348; 
Odpoyyedzyaly mądre rzekącz: Nye, snadz nye 
bądzye doszycz yam y nam (ne forte non suf
ficiat nobis et yobis Mat 25, 9) Rozm 488; 
Krystus... yest rzeki: Doszycz yest (sufficit), 
yzesczye odpoczyyaly, ova przyblyza szye go- 
dzyna, a syn czlovyeczy bądzye podań v rącze 
grzeschnym Rozm 611; Nie dosyć było przeklę
temu szatanowi, iże biczował ciało zwnątrz 
Rozm 823; ^  Gospodnye, ymamy thv dva
myecza. A on ym rzeki: Doszycz (domine, ecce 
duo gladii hic. At ille dixit eis: Satis est Luc 
22, 38)! Rozm 582; Która tho yest navka, 
którą navczasch y *karzesch, azaly nye dosycz 
tobye zakon y navka Moyzeschova? Rozm 677; 
^  mieć dosyć (czegoś) 'mieć wystarczającą 
ilość, copiam sufficientem habere': To gest ten 
chleb, *kto dal wam pan k gedzenyu... Sbiray 
yo kaszdi, czso dosycz ma k *genyv (quantum 
sufficit ad vescendum) BZ Ex 16,16; Opyocz 
wszitczy nabrały rano, czsosz doszycz mogły 
myecz k gedzenyu (quantum sufficere poterat 
ad vescendum) BZ Ex 16, 21; Nathychmyast 
ono naszyenye pokazylo szye, yze ny myalo 
na sobye zyemye doszycz (quia non habebant 
altitudinem terrae Mat 13,5) Rozm 335; ^  
mieć dosyć (czymś) 'zadowalać się, contentum 
esse aliąua re : Dosszycz mayocz contentus 
ca 1428 PF I 493; Bo potrzebuge cząnstocrocz 
szmyaloscz przewrothnich, abichom nye biły sa
mym slosczy zapowyedzenym doszycz mayanczi 
(ut non simus sola delictorum prohibitione con- 
tenti), alye thesz bichom vyną pomsti prze- 
stampczom wstawiły Sul 6; Dossycz maiacz 
contenta erat XV p. post. R XXV 177; ^  
(i)mieć dosyć na (w) czymś 'zadowalać się, 
poprzestawać na czymś, contentum esse aliąua 
re, satis habere*: Kaszdi wogewoda w swem 
wogewodstwye na gednem sandzi maa doszicz 
myecz (uno iudice debet contentari) Sul 8; 
Meycze na tern doszicz, ze wszitka wyelkoscz 
swyatich gest, a w nich gest pan (sufficiat vobis, 
quia omnis multitudo sanctorum est et in ipsis 
est dominus). Przecz syo wsnoszicze na lvd 
bozi? BZ Num 16, 3; Pobyw y wzmoglesz syo 
nad Edomskimy... Myey dosycz na swey 
chwale a syedzi w twem domv (contentus esto 
gloria et sede in domo tua) BZ IV Reg 14, 10; 
Aczlyby zastawa nye stała za thy pyenyądze, 
w których by była zastawy ona, a powod... 
nye vczynyl szadney wymowy, gedno proscze
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zastawą przygąl w pyenyadzoch, tedy ma ymyecz 
dosycz na tey zastawie Dział 20; Volo super 
iure satis habere al. chcza na pravye dosycz 
myecz 1463 RHist LXIX 334; Tez mayą myeczi 
na vyęczerzy y w obyedzye dosyczy (sintąue 
prandii coenaeąue refectione contenti), yyąwszy 
mdlę, chore, nyemoczne 1484 Reg 711; Dosycz 
mamy na thym sufficit nobis XV p. post. R XXV 
178; Każę ji bić u słupa miotłami... Na tern 
dosyć miejcie, nie przelewajcież jego krwie 
niewinnej Rozm 814; ^  Thakye, abi woyewodi 
w pewney lyczbye swogych sandzy myely doszicz 
(ut palatini certo numero suorum iudicum sint 
contenti), wstawyami, abi... woyewoda kra
kowski w yanem a sandomirski woyewoda 
thesz w yaneem sandzy doszycz ymyely (etiam 
uno suis iudicibus contententur) Sul 24; 
Chcze-ly ya zastawycz thako, ysz chcze na ten 
czasz zaplaczycz, iako prawo nalaszlo, w thym 
mvschy myecz doszycz podług prawa OrtKał 
315; Thedy tho dały przyszyasznyczy czyscz 
przed nymy y pythaly obudw (leg. obudwu) 
stronu, thakoly szye tho szthalo. Thedy odpo- 
wyedzyely z obu stron na tho: Mamy w thym 
doszycz Ort Mac 65; Sządnego nye vdrączayczye 
any pothfarzy czynczye, a doszycz myeyczye 
v szoldzye vaszym (et contenti estote stipendiis 
yestris Luc 3, 14) EwZam 299, sim. Rozm 179; 
Gospodnye, pokazy nam oycza, dosycz mamy 
v tym (domine, ostende nobis patrem et suf
ficit nobis Jo 14, 8) Rozm 562; ^  A przeto
nye bądzczye pyeczalvyączye na yvtro, bocz 
yytrzeyschy dzyen ssam o ssobye bądzye 
py<e)czą myecz: doszycz-czi dzyen ma v yego 
zelobye (pro zglobye, sufficit diei malitia sua 
Mat 6, 34) Rozm 282; ^  dosyć udzielać,
dosyć (u)czynić 'zaspokajać pretensję, uiścić na
leżność, zadowolić, wynagrodzić, satisfacere, 
iustum explere, debitum sohere : Jako oczyecz 
sz maczerza ziwy badacz wydawały Dorothya 
a wydawschi za cza<ś)cz gey doszycz ydzelaly 
1471 ZapWarsz nr 3048; Jakom ya thobye 
konya zascha wroczyl pothla posw (leg. pozwu) 
y doszyczem czy szany ydzelal 1478 ZapWarsz 
nr 1463; Yako mnye Andrzey Gorczewsky 
rakoymya za yrzanth syemsky dosycz nye 
ydzyelal 1482 ZapWarsz nr 1531; Jako Eliza
beth... oyczem wydana y doszycz yey za possag 
ydzelano 1485 ZapWarsz nr 1561; Jakom ya 
thobye za wyna omylna za młynarza An- 
drzeya... dossycz vdzelal y zaplaczyl 1490 
ZapWarsz nr 1646; ^  Przeczslaw swo (leg.
z swą) braczo za swo czanscz penandzi vczinili | 
dossicz staremu Cossowskemv 1392 HubeZb 66; 
Yan Kathusz<y> za yey czo<ś)cz doszycz uczy-

| nyl 1409 Czrs 343; Iaco Olsam mne dzissa mai 
dosicz vczinicz na semske prawo 1419 AKPr 
VIII a 44; Kmecz mu doszycz vczinil za tho,

| w czem byl wsd[z]any... o nesprawne scze 
ib. 147; O cthoro chan<ś)cz szeme Dorotka 
na Wichno szalowała, o tho ya byl rankoymo, 
yssze gey dosszicz wczinila 1422 PF VIII 17; 
O ctori dwe kopę skodi *Larzarz na mo szalo
wał, sza teszm mv ya doszicz vczinil i gego dze- 
czem doszicz vczinil 1422 ZapWarsz nr 30; 
O kthoro czanscz zeme Dorothka na Stanislaua 

i żałowała, za tho gey penoczmi dosicz vczinil 
1423 ZapWarsz nr 84; Jako mne Jan nye uczinil 
za captur targhem conyowim doszicz 1428 
ZapWarsz nr 330; O cthoro spas Bronisz na 
Dorothco szalował, za tho gemv dosicz yczinila 
ib. nr 2776; lako dossicz uczinily rąkogemstwu 
swemu 1446 StPPP II nr 3267; Porodzyczelye 
nye powynny za gych szyna o pyenądze prze- 
gygrane doszycz czynycz (parentes non te- 
nentur pro ipsorum filio ad pecuniae delusae 
satisfactionem) Sul 15; O tych, gysz z sąndv 
wychodzą skazaany nye doszycz wczynywszy 
Sul 22; A gdi po thich dnyoch... przes thy, 
kthorzi czandzaany za dopusczone wyni, nye 
bandze onym, kthorzi cząndzaly, doszicz vczy- 
nyono (non fuerit illis, qui impignoraverunt, 
satisfactum)..., thedi slvszno bąncz cząnszebny- 
koom oną czązzą rosdacz Sul 22; Kmyecz 
drvgego kmyecza zabyyącz, zaplacziw trzy grzi- 
wny groszow, od vini mąszoboystwa praw bival, 
a wszakosz taka plączą nye czinila dosycz kv po- 
winnemy skaranyy (huiusmodi poena non suffi- 
ciebat ad debitam coercionem) Sul 41; Poszak... 
pyenyądzmy gothowimy oprawyony doszycz czy
ny (dos... in pecunia parata sufficiat), kdy przeth 
przyaczolmy bądze dan Sul 52; Prze tho, ysz 
ony (sc. przysiężnicy) szye musza troszkacz, 
aby taky ortel wydały, yakoby szwey przyszyadze 
doszycz yczynyly OrtMac 101, sim. OrtKał 185; 
Paknyaliby wsporą zakłady tako skazanego 
y wyn tako przepadlych nye postąpyl a za 
nye nye chczal dosycz yczynycz (si in dandis 
pignoribus praedictis et in satisfaciendo de 
poenis praemissis fuerint dolosi et rebelles) 
Dział 18; A chcąc ich gniewu dosyć uczy
nić i rzekł im: Owa wam puszczę Barabę, 
a tego Jesusa... każę ji bić u słupa miotłami 
Rozm 814; A oni, ich woli dosyć czyniąc, bili 
ji tako silnie, aże sie dwoi smęczyli i stali Rozm 
825; ^  Dosicz vczin reconciliari (vade prius re- 
conciliari fratri tuo Mat 5, 24) XV in. R XXIV 74.

b. przy przymiotniku: Rącze yey nadobne 
zayzdy czyste były, palcze myala okrągłe a pro
ste, doszycz dlygye Rozm 22.
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2. fniemało, wiele, obficie, satis, multum, C0- 
/Jiase, abunde' : a. czasowniku: Pilath gy 
kazał biczowacz beze wsey luthosczy.. thucz 
mai trudu doszycz oz 1420 7? XXV 229; Martha 
sathagebat doszycz czynyla, bo scha proczowala, 
kakoby Xcrista swolenyky {leg. z zwoleniki) 
vczczyla (Martha autem satagebat circa fre- 
quens ministerium Luc 10, 40) XV med. Pam- 
Lit XXVIII 308; Geny mówili, eze temu błogo, 
gen ma dossicz g y m y e n y a . a  tich gest bog 
pyenyącz XV med. R XXII 234; A oczecz 
w szaloscz<i> ostał i macz myala doszycz za- 
losczy Aleksy w. 93; Plew a szana gest dosycz 
v nas (palearum quoque et foeni plurimum est 
apud nos) BZ Gen 24,25; A myal gest stad 
wyele, dzewek, panosz, wyelblodow doszycz 
(ultra modum) y wolow BZ  Gen 30, 43; Gdy 
poszyuyesz yyelykyey maky, bandzesz myecz do
szycz tesznycze, othbandzeszch swey myloszny- 
cze De mor te w. 71; Gdy massz doszycz zytha, 
nye myluy głodu (si blado abundas, non diligas 
caristiam) XV p. post. R I s. XLT; Na rzeczy dos- 
szycz gest przyaczyely (de verbis est magna co- 
pia amicorum) ib. s. XLIII; Warvy sszye leka
rza nye kosthowanego swyathczenym, aczkole 
y navky ma doszycz (fugę medicum scientia 
plenum et exercitio non probatum) ib. s. XLV.

b. przy przymiotniku i przysłówku: 'bardzo, 
satis, valde, admodum \ Thobyas mowyl: Mylcz 
a nye mocy syo, zdrowcy gest sin nasz, dosycz 
gest wyerni ten *moz (satis fidelis est vir ille), 
gegoszsmi s nym posiały BZ Tob 10,6; ^  
Przeto my chczącz takym szkodam konyecz 
vczynycz, vstawyamy, aby gylkokrocz na woyna 
sczie ma bycz, szadny z naszych poddanych... 
nygednego drapyesstwa... w ktorychcole rze
czach mayą czynycz, gedno tylko pokarm ko- 
nyem y to dosycz vmyernye tamo mayą sobie 
zyskowacz (sed solum pabulum moderate ta- 
men recipiant pro suis equis) Dział 37.

Cf. Dość
Dosyćuczynienie fo r m y : n. sg. dosyćuczynie- 

nie ca 1420 R XXIV 79; ~  g. sg. dosyćuczynie- 
nia Dział 4. 23. 29. 36, 1461—7 Serm 103v; 
^  d. sg. dosyćuczynieniu Dział 19, 1487 Lub- ! 
Podk 111; ~  ac. sg. dosyćuczynienie M W  98a, 
1487 LubPodk 111, Rozm 760; — /. sg. (po) i 
dosyćuczynieniu 1470 ZapWarsz nr 2945.

Z n a czen ie : 'zaspokojenie pretensji, zadość- j 
uczynienie, satisfactio, debiti solutió*: Gdy ktori 
drapyescza dzesyącziny abo gwaltownyk rze
czy kosczelnych był naleszon..., aczby leszal ! 
w klyathwie mymo szeszcz myesyączy, tedy 
kmyecze pod nym badączy, którzy dawayą 
dzesyaczyna, mayą bycz s panem klaczy asz ,

do dosyczvczynyenya Dział 4; Gdy... kogo 
sadownye o którą rzecz zdadzą y skazą dosycz 
vczynycz, a ten to wzgardzy dosycz vczinicz 
any rakoym postawywszy kv dosyczvczinyenyv 

i wspornye od sądv odygdze, czy wszythczy tako 
j czynyączi tą viną mayą bycz potąpyeny ib. 19;
| Chczemy, aby ten, od kogo clyątwa wydana 
i bądze, pod dobrym rąkoyemstwem abo pod 

przysyągą dosyczvczynyenya (debito modo scili
cet cum sufficienti cautione iuratoria vel fideius- 
soria de parendo vel satisfaciendo, Suł 35: 
zadoszyczvczynyenye) tym to klątym rozgrze- 
szenye dano, tegodla, aczby czy ysczy swiatco- 
wie swiądeczstwa dokonali, aby takym prze- 
czywienym prawda nye zagynąla ib. 23; Ale 
ysze Pyotr po rocze mynalem za swe palcze 
dosyczvczynyenya posządal (et quia idem Petrus 
pro eadem mutilatione post annum elapsum 
satisfactionem habere petebat), tedy my Pyo- 
trowy skazałyśmy samotrzeczy lana o swe pal
cze poprzysyądz ib. 29; Gdyby nyektori syn... 
za szywota oczcza y maczerze kostky gygral 
a przegygral cząscz pyenyądzy na slvb dosycz- 
yczenyenya, tedy oczecz... za to nye ma czyr- 
pyecz any placzycz (parentes non tenebuntur... 
ad alicuius pecuniae delusae satisfactionem) 
ib. 36; Pracza doschiczvczinyenya labor satis- 
faccionis 1461—7 Serm 103v; Jakom ya gwal- 
them ląky nye possyekl po dosszyczvczinyenv 
anym gych vschkodzil jako kopa groschy 
polgroschkow 1470 ZapWarsz nr 2945; Ut 
ei satisfaceret... pro graniciebus al. o do- 
szyczvczynyenye granycz 1487 LubPodk 111; 
Ad satisfaciendum pro graniciebus al. kv 
doszyczvczynyenią granyczam ib.; ~  Dosycz- 
yczinene za grzechi ca 1420 R XXIV 79; Przesz 
maky thwey doszyczvczynyenye oddal ode mnye 
wszythko poszromoczenye M W  98a; Juda
szowa spowiedź nie godziła sie..., acz miał 
boleść serca, spowiedź ust i dosyćuczynienie 
uczynka, wszakoż *nadzieja ni miał zbawienia 
Rozm 760.

Dosypać fsypiąc dopełnić co do ilości, dosypać, 
conficere, astruere {dicitur de tumułis finium 
describendorum causa construendisf: Non yultis 
secum granicies inceptas sippare et facere, as- 
sipare et finire al. doszypacz et dokonczycz 
1469 AGZ XVIII 13; Non yis cum ipsa granicies 
renovare et scopulos al. kopczow consipare al. 
ponoyicz y possypacz, ubi sunt, et ubi non sunt 

j sipati ad finem, assipare et erigere al. dossypacz 
1473 AGZ XVIII 78; Non yis... granicies li- 
mitare et scopulos consipare et sursum erigere, 
ubi sunt, et alios scopulos, ubi non sunt, as
sipare al. dossypacz 1474 AGZ XVIII 113.
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Dosytek 'sytość, satietas, saturitas : Do do- 
szythcu ad saturitatem XV /?. pr. PF IV 615.

Doszły 1 .fdoskonały, wo/wy od wad, perfectus: 
Blogoslawyeny, gisch są łączny y spragly spra- 
wyedliwosczy, bo ony bądą naschiczeny... Tocz 
gest tako rzeczono, abichom nygdi syą doschlimy 
a sprawyedliwimy nye czinili XV med. R XXII 
239; ^  Jedny beszprawny thako szą, ysz gych 
prawo nye gesth thako szprawne albo doszle, 
yako gynnych ludzy, a nye mogą czlowyeku 
pomocz przyszyagą, yako szą gygracze, lazebny- 
czy, lotrowye, kostarze, pyyanycze Ort Mac 111.

2. fktóry dociekł czegoś, poznał, qui aliąuid
assecutus e s f : Doslemv assecuto (ąuoniam 
ąuidem multi conati sunt ordinare narrationem, 
quae in nobis completae sunt..., visum est 
et mihi assecuto omnia a principio diligenter 
ex ordine... scribere Luc 1,3) 1471 MPKJ
V 122.

3. roki doszle 'roki sądowe, na których może 
zapaść wyrok, termini i ud i ciał es, ąuihus res 
diiudicare sententiamąue ferre lice f: Actum 
Lancicie in convencione terrestri Lanciciensi 
et in terminis particularibus incertis al. omylne 
similiter una celebratis... presentibus magnificis 
et generosis dominis... Domini suprascripti ex 
ipsa convencione terminos certos al. doszle... 
Lancicie celebrare decreverunt sine omni am- 
biguitate tenendos et indixerunt, quos eciam 
per ministerialem fecerunt proclamari 1473 
Paw Sejm nr 45.

Doścignienie fosiągnięcie, adept i d : Mamy tez 
baczycz, yze szye trzykrocz modlyl (sc. Chry
stus), bo troyąka rzecz[y] za nass odzyerzal, 
czvsch vyny odpusczenya (pro odpusczenye), 
mylosczy vczyeschenye a slavy dosczygnyenye 
Rozm 606.

Dość ' tyle ile trzeba, dostatecznie, w sam raz, 
satis, sufftcienteF: Sandek za swe penandze wząl 
zaplaczene... y rzecl: Mam za swe doscz 1424 
MPKJ II 303. — Cf. Dosyć.

Dośpiały * przygotowany {do wałki), wyćwi
czony, expeditusi : To gdisz vsliszal Abram, ysze 
gest Loth yot, brat gego, ze wszym swim na- 
bitkyem, zczedl *dospyele swe *schowanye (nu- 
meravit expeditos vernaculos suos, Biblia oło- 
muniecka: zczetl gest... dospiele swe zchowan- 
cie) trzista gich a osmdzeszot BZ Gen 14, 14; 
Doschpyalich {war. lub.: dospyaly) expeditorum 
(dederuntque... duodecim millia expeditorum 
ad pugnam Num 31,5) 1471 MPKJ V 27.

Dośpieć fprzygotować {do strzału), naciągnąć, 
napiąć {luk, kuszę), intendere, ad telum emitten- 
dum aptare*: Maczey s {pro w) te drodsze s My- j 
colagem ne bil y *somostralem ne dospal 1404

RTH VI 24; Sz doszpyanim samostrzałem 1466 
ZapRpZakr 5, 473 v; Cum armis et balistis 
apprehensis al. dospyanimy... scisserunt al. 
srambili duodecim palos 1469 AGZ XVII 25; 
Jakom ya sszamotrzecz gwalthem sz *dospya- 
mym sszamostrzalem nye szegnalem Sczepana 
sz robothi gego 1472 ZapWarsz nr 2968; 
Jakom ya sszamopyath ssz *ostrza bronya, 
sz dospyanym sszamostrzalem nye bilem na dom 
Jacubow gwałtem ib. nr 3082.

Dośpiewać 'przygotowywać {do strzału), nacią
gać, napinać {luk, kuszę), intendere, ad telum 
emittendum aptare*: Si nowe Eflfrem dospe-
waiocz y spuszczaiocz locziszco (intendentes 
et mittentes arcum) obrocyli se so w dzen 
boia FI 77, 12, sim. Puł\ Ad ordinem predictum 
et burgrabium balistam aptabant al. dospyewaly 
1484 ZapRpWiz 1, 375.

Doświaczać cf. Doświadczać 
Doświaczczać cf. Doświadczać 
Doświaczczenie cf. 1. Doświadczenie 
Doświaczczyć cf. Doświadczyć 
Doświaczenie cf. Doświadczenie 
Doświaczszać cf. Doświadczać 
Doświaczyć cf. Doświadczyć 
Doświadczać, Doświaczać, Doświaczczać, Do

świaczszać, Doświatszać form y: praes. ind.
1. sg. doświadczaję 1437 Wisi nr 228, s. 88;
2. sg. doświaczasz XV ex. MacDod 138; 3. sg. 
doświadcza ca 1400 CyzWroc 459, XV ex. 
MacDod 148; doświaczcza Gn gl. 169 b ; do- 
świaczsza Rozm 42; doświatsza 1497 Trześn 
134; 3. pł. doświadczają Dział 21; doświaczają 
Puł 65, 9; ^  inf. doświadczać Suł 33, Ort Mac 
116, XV ex. PF V 19; ^  fut. I. sg. doświadczać 
będę M W  5b; ^  praet. 2. sg. m. jeś doświa- 
czał Pul 65, 9; 3. pł. m. doświatszali Rozm 121.

Z n a czen ia : 1. fdawać świadectwo, dowody, 
stwierdzać, oświadczać, approbare, testari, as- 
severare, profiten : Omnes confutat, potopa, 
et deos nostros demones affirmat, doswaczcza 
Gn gl. 169b; Iacosz doswadcza Potras ca 1400 
CyzWroc 459; Doswyatczaya profiteor 1437 
Wisi nr 228, s. 88; Slyachethnosczy pokole- 
nya... początek zawsdy wy<o)dą, gychsze po- 
choth przirodzeny s rodzayw gych wyernym 
szwyadeczsthwem doszwyathczacz szą obykly 
(quarum progressum nati de genologia ap
probare eorum fideli testimonio consueverunt, 
Dział 21: gym tesz doswiatczayą syą bycz 
slachetnego rodzayy) Suł 33; Nye chcze-ly ktho 
zany rączycz, thedy gy maya zathwerdzycz 
yako wynowathego y szbyega a powodowy yusz 
nye trzeba nan doszwyathczacz {OrtBrRp 86, 1: 
doszwyathczycz) OrtMac 116; Tus al. prawa
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wsz<y)stko doszwyathszha 1497 Trześn 134; 
Doszwyathczacz perhibere XV ex. PF V 19; 
Pysmo svyatego Yana Evanyelysty dosvyaczscha 
(Eyangelistae Johannis scripta protestantur), 
yze myły Yesus vczynyl vyelye czvd Rozm 42; 
Drvdzy movyly, aby byl anyol albo dvch nye- 
ktory, a drudzy dosyyatschaly, by byl czarovnyk 
albo czarnoxyąsnyk (ąuidam hunc incantatorem 
vel magum asserebant) Rozm 121.

2. 'poddawać próbie, examinare, experiri, 
probare9: Bo kuszył yes nas, boże, ognyem ies 
nas doszwyaczal, yako doszwyaczayo szrzebro 
(nos examinasti, sicut examinatur argentum, 
FI: *ognen ies nas pocuszal, iaco pocuszaio 
srzebro) Pul 65, 9; Dla grzechów naszych nycz 
nye dbasz, w sthaley wyerze nasz doszwyączasz 
XV ex. MacDod 138; Bo yako srzebro albo 
slotho mlothem kuyącz barzo byva roszyrzono, 
thak y myloscz w przeczyvnosczy szą do- 
syyathczą y mnoszy ib. 148; ^  doświadczać się 
*ćwiczyć się, exercen \ W przikazaniy twoiem 
doswiadczacz bandą sę (in mandatis tuis exer- 
cebor Psal 118, 15) y vbacza drogi twoie MW  5b.

1. Doświadczenie, Doświaczczenie, Doświa- 
czenie fo r m y : n. sg. doświadczenie Sul 54, 
ca 1450 PF IV 579, 1475 R XXV 127; do
świaczczenie ca 1455 JA XIV 489, ca 1500 
Erz 14; ~  g. sg. doświadczenia Sul 43, Ort- 
BrRp 94,4, XV p. post. R XXV 182; ~  d. sg. 
doświadczeniu Sul 35; doświaczeniu Ort Mac 
84; ^  ac. sg. doświadczenie Sul 33; doświa- 
czenie XV med. R XXIV 362; ~  i. sg. do- 
świadczenim Sul 70; ~  l. sg. (o) doświadczeniu 
Sul 71, Dział 20. 21. 22.

Z n a czen ia : 1. 'przeprowadzenie dowodu,
udowodnienie, probatio, demonstratw : Na do- 
swyathczenye swego rodzayy slachathnosczy 
ma wyescz szescz slachathnych mązow (ad pro- 
bandum suae genologiae nobilitatem tenetur 
inducere sex nobiles viros) Sul 33; Kv do- 
szwyatczenyy swego wmyslv (ad probandam 
suam intentionem) Conrad szescz swyathkow 
podług sząndzego przykazanya powyodl Sul 35; 
Obwynyeny s grzechy zaszyenya abo posszye- 
nya (leg. żażżenia abo pożżenia 'podpalenia5) ... 
powynny bądze (pro bądą) othpowyedzecz, 
skazany bicz y msczeny mąką podobną podlyg 
wyelkosczy grzecha a gego doszwyathczenya 
(sententiari et puniri poena digna debebunt 
iuxta exigentiam criminis et eius probationem) 
Sul 43; Bo obykly nyekthorzy barso klopothliyi 
pothwarzą mąze nyeyynne s grzechy mązo- 
boysthwa przeth wyelim lath dopysczonego za- 
loblywye obyynyacz, gegosz mąszoboystwa do- 
swyathczenye alibo wydzenye prze staroscz
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vczynkv łączno nye może bycz ymyano (cuius 
probatio vel purgatio propter yetustatem facti 
facilis haberi non potest) Sul 54; Tesz kthokole 
psczoly y s myodem wydrze, a o tho bądze 
s prawym doswyathczenym przekonań (fuerit 
legitima probatione convictus)..., yyną szethm- 
dzesąth naszey komorze zaplaczicz ma bicz 
przyczysznyon Sul 70; O doswyathczenyy 
slachethnosczy przes szescz swyathkow Sul 71; 
Doszwyaczczenye ca 1455 JA XIV 489; Gdy
by czlowyek zaczwyerdzon... y przywyedzon 
przed sand, trzebaly na tego nathychmyasth 
doszwyathczycz, czyly besz doszwyathcze- 
nyą (OrtMac 130: do *doszwyczthczenya) ma- 
ya gy osadzycz? OrtBrRp 94,4; Thako żądały 
czy, czo fordrowały k themu doszwyaczenyu 
Ort Mac 84; O doswyathczenyy gwałtu (de pro- 
bationibus rubrica) Dział 20; O doswiatczenyy 
swey slachetnosczy (de probationibus rubrica) 
ib. 21; O doswyatczenyy ran (de probationibus 
rubrica) ib.; O doswyatczenyy światków na 
slvszebnyka (de probationibus rubrica) ib. 22.

2. *dowód, argumentum, sententia : Jawne do- 
szwathczenye gest argumentum eyidens est 1475 
R XXV 127; Quodsi probabiliorem sentenciam 
llepszego doswathczenya de his, quos... coli- 
mus, protuleris XV p. post. R XXV 182.

3. 'próba, experimentum5: Nam ignis ille 
non ad interitum (s. Laurentii) sed ad proba- 
cionem ipsius fuit aboyem nye byl gemy na 
zatraczene, <ale> na doszwyaczene sbawyena 
duschy yego XV med. R XXIV 362; Doszvat- 
czene czloveczego przyroczena ca 1450 PF IV 
579; Dosyyaczczenye experimentum ca 1500 
Erz 14.

4. 'doświadczenie, biegłość, experientia : Do
syyaczczenye experientia ca 1500 Erz 14.

2. (Doświadczenie) Doświaczenie fdowodnie, 
wiarygodnie, probabiliter9: Doszwyaczenye pro- 
babiliter ca 1500 Erz 14.

Doświadczyć, Doświaczczyć, Doświaczyć, 
Doświatszyć, Doświedczyć fo r m y : praes. ind.
3. sg. doświadczy Sul 11. 33, XV med. SKJ 
I 112, OrtBrRp 85,4, Ort Mac 116, 1482
Trześn 107; doświaczczy 1434 PF V 32; 3. pi. 
doświadczą Dział 55; ^  inf. doświadczyć 1447 
R XXII 40, Sul 11. 45. 77. 93, OrtBr VI 387, #
OrtBrRp 62,2, etc.; doświaczczyć ca 1500 
Erz 14; doświaczyć ca 1500 Erz 14; ^  praet.
1. sg. f .  -em doświaczczyła Naw 84; 2. sg. f .
-eś doświatszyła M W  103 b; 3. sg. m. jest do
świadczył Sul 40; doświadczył OrtCel 9, Ort- 
Lel 235; ~  condit. 3. sg. m. -by doświadczył 
Sul 49, Ort Mac 116, Dział 40; 2. pi. m. -byście 
doświadczyli 1449 R XXV 164; -byście do-
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świedczyli XV med. SKJ I 56; ^  part. praet. 
act. adv. doświadczyw Sul 33; ^  part. praet. 
pass. n. sg. m. doświadczon BZ  Ex 21,16; 
doświadczony 1484 Reg 708; doświaczony ca 
1500 Erz 14; / .  doświadczona 1461—7 Serm 
349r; g. sg. m. doświadczonego 1484 Reg 721; 
g. pi. doświadczonych 1474 Zab 540; ac. pl.
m. doświadczony XV med. R XXIV 48; / .  do
świadczone Sul 16; ^  inf. pass. sg. neutr. być 
doświaczczono Ort Mac 31; ^  praes. pass. 3. 
sg. f .  doświatszona jest XV med. SKJ V 263; 
neutr. jest doświadczone BZ  Deut 1, 13; ~  
fut. pass. 3. sg. m. będzie doświadczon Sul 113; 
^  plqperf. pass. 3. sg. neutr. jest było do- 
światszono Rozm 459; ^  condit. pass. 3. sg. f. 
-by była doświadczona 1498 MacPraw VI 273; 
neutr. -by doświadczono było Sul 51; byłoby 
doświadczono BZ  Num 35, 24.

Znaczenia: 1. 'udowodnić, dowieść (czegoś 
przeciw komuś), affirmare, probare, ostendere, 
aliąuem alicuius rei comincere5: Slyachczicz 
slachcziczowy raną zada-li do crwye wylyanya, 
rani doswyathczone gemv zaplaczi z wyną 
pyendznadzescza Sul 16; Paknyąliby po rokv 
thą skargą rvszyęz chcząl, czso thedy powyedze, 
rostropnye przes podobne swyatki winyen 
bącz doszwyathczicz (rationabiliter per idoneos 
testes teneatur comprobare, Dział 21: swią- 
deczstwem ma nany dokonacz) Sul 33; Alye 
ysze then tho... myenyl przerzeczone pyenyądze 
przes przerzeczonego Maczyeya dlvsznyka gys- 
czystego [biły] bicz zaplaczone, my skazyyemy 
w thakey przythczy, aby doszwyathczono było 
zaplaczenye (nos in tali casu decrevimus pro- 
bandum factam fuisse solutionem, Dział 43: 
tedysmy skazały doswyathczycz zapłaty) Sul 51; 
Gdi... ktori slyachczicz... s yeney stroni w dru- 
gan stronąn s vynamy... vczyecze, a przes sąnd... 
bandzye doswyathczon (per iudicium... appro- 
batus fuerit), tegdi... ku placzenyv tich tho vyn 
ma bicz przipandzon Sul 113; A iestlibi kto 
s przipady y przes nyenavisci... nyeczso s tego 
ycinilby, a to w vsliszeniv lvdv bilobi do- 
swyatczono (quod si... quidquam horum fece- 
rit et hoc audiente populo fuerit comproba- 
tum)..., wiszwolon bodze nyeyinni z roky po- 
msciczelowich BZ Num 35, 24; Doswyathczyl 
uel dokonał probauit OrtCel 9, sim. OrtLel 
235; Gdyby ktho kogo zabyl, ranyl, tho by 
myalo bycz *szamoszyodno doszwyaczono Ort- 
Mac 31; Tedy Pyotr nye mayącz światków rzeki, 
ysz swiathkowie są zmarły, nye mam kym do- 
swyatczycz Dział 22; Coram nobis Stanislao 
Alwathko viceadvocato una cum septem iuratis 
Scutha Stanislaus non stetit ad ius. Domini

dixerunt...: Nye doszwyathczy-ly cum registro 
yel cum yino, tunc est perdita res 1482 Trześn 
107; Przed panem i przed woythem z lawniki 
onego imienia ma rani swoye okazacz, abi bila 
prawda doswiathczona onego ranyonego (ut 
possit cognosci culpantis yeritas) 1498 Mac
Praw VI 273; Doswyaczczycz perhibere ca 1500 
Erz 14; ^  Mozę thego czlowyeka nathych- 
myast przythwerdzycz..., acz powod nany nye 
doszwyadczy (sim. OrtBrRp 85,4). A gdyby 
powod nany nye doszwyathczyl, mogaly mu 
udzyalacz trzy, dwe nyedzyely roku Ort Mac 116; 
Przeto my łanowy przysadzylysmy doswyatczycz 
na Pyotra (decreyimus ipsius Joannis probatio- 
nem fore admittendam, Sul 33: skazałyśmy the
go tho lana szwyadeczstwo przypysczicz), prze 
to ysze gy posczygnąl na yliczi y gest gy ra
nyl Dział 22; ^  a. czegoś: Slachathnosczi do
swyathczycz chczącz, szescz swyatkow po- 
dobnich powyescz yma (nobilitatem probare 
yolens, sex testes producere debet, Dział 21: 
tedi ma doswiąthczycz szesczą maszow swego 
rodzayy) Sul 11; Ydzyk skarżył gest, ysz pyeszs 
Falków... gi... yyathl..., Falek... poszczwanya 
psza zaprzał. Alye ysz Ydzyk tego nye mogl 
doswyathczicz (et quia Aegidius actor hoc non 
poterat probare, Dział 35: ale ysze Idzyk nye 
myal kym doswyatczycz)..., Falko przes wlostną 
przysągą ma szą yiwyescz Sul 45; Gdi on, 
któremu bi vyna dana o manzoboystwo, rzecze: 
Thom yczinyl s yego począntku, thego ma 
doswyathczicz takymy slyachcziczi, yaky yest 
sam (hoc probare debet talibus nobilibus, ut 
est solus) Sul 93; Gdysz on zalowal po ymarley 
raczcze, azaly nye ma tego doszwyathczycz albo 
dowyescz podług prawa szkazanego? OrtBrRp 
62,2; Gdy kto dzewcze... gwalth yczyny..., 
w ktorey acz znaky gwałty badą nalesony y tesz 
kmyecze gwałty wołanego doswiathcza (si de 
eius clamore dicti yillani fuerint protestati), 
tedy taky (sc. gwałtownik) na naszey y na 
przyaczol mylosczy ma bycz Dział 55; ^  Acz- 
kolye przes slyzebnyka doswyathczicz naan 
thego nye może, doswyathczi-ly przes gynsze 
swyatki, rani... straczi (licet id per ministeria- 
lem approbari non poterit, si nihilominus per 
testes alios approbabitur..., yulnera sua... de- 
perdet) Sul 11; ^  b. coś: Pyothr... myenyl 
sze tho za poczathkem łanowym yczinycz, gisz 
Pyotra pyrwey wranyl. A tho Pyotr myenyl 
sze doszwyathczicz (quod idem Petrus asserebat 
se probaturum, Dział 22: a na to ya mam 
swiatky) Sul 33; O dzedziną zalowal przecziwko 
Hermanoyi, alye Herman obłożywszy dlugego 
czasy dawnoscz, gest yą, yako myal, do-
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szwyathczil (ipsam praescriptionem, ut debuik 
probayit) Sul 40; O granyczach naszych ze- 
myanow tako vmyslilysmy obeszrzecz, ysz gdyby 
szą przygodzilo ktoremv o granycze klopoczą- 
czemv doszwyathczycz a vkazacz dwa albo trzy 
kopcze (quod si continget aliąuem litigantem pro 
limitibus docere et ostendere scopulos, dietos 
kopce, ad minus tres)..., tedy pothkomorze... 
tego... ma przypvsczycz kv szwyathczenyy Sul 
77; ^  c .ze  zdaniem: Gdiby kthole.. o kthore- 
kole gwalthi byl poswan, powod powynyen 
bącz, czso wyedze, *doszwasthczycz (actor te- 
neatur, quod asserit, comprobare, Dział 21: 
tedy nany dobrym swiadeczstwem ma bycz 
dokonan), a gynako sąmperzs *thelgo wlostną 
przysągą ma sze mocz oczysczicz Sul 33; 
Myesczanyn, zalyyącz o diuk swoy, doswyatczy 
przes swyatky (Dział 21: myesczanyn swiathky 
ma dokonacz swego dlugv na zemyanynye), ysz 
thaky thark s nym vczinyl, a doswyathezyw 
sąndownye otrzyma (probabit per testes talem 
contractum initum secum, et probans iudiciali- 
ter obtinebit) Sul 33; Gdyby macz gego kvryą 
myanowal, a nye otheszwal any doszwyathczyl, 
czso mowyl (nec probavit, quod asseruit), w tha- 
kąsz vyną skazvyemy gy bicz ypadlym Sul 49, 
sim. Dział 40; Ma napyrwey doszwyathczycz 
nayn, isz gest gego zaczwyerdzony czlowyek 
Ort Br VI 387; Thedy ona może szamoszyodma 
sz dobrymy łudźmy *doszwyadzycz, ysz gyey 
to dzyedzyczthwo... wszdano Ort Mac 79; ^  
d. doświadczony 'któremu udowodniono winę, 
culpae seu noxae comictus : Który bi ykradł 
czlowyeka a przedal, doszwyatczon wyny (con- 
yictus noxae) szmyerczyoo ymrzecz ma BZ 
Ex 21, 16.

2. 'zaznać, odczuć, sentire, experiri, affici : 
Vczynky szwego doswatczy opus autem suum 
probet (Gal 6, 4) XV med. SKJ I 112; Yuzesz 
szama weszela thego doszwyathszyla, gdyzesz 
z Yeszuszem [my]mylem chwały nyebyeszkyey 
dostapyla M W  103b ; A który tho może gyny 
yczynycz, czegozem ya yvz w szobye doszwyacz- 
czyla Naw 84.

3 .  ' wypróbować, examinare, probare, exercere : 
Doswacczy exercentur 1434 PF V 32; Doss- 
wathczicz examinare 1447 R XXII 40; Materies 
examinantur doszwathezeny XV med. R XXV 
157; Abyscze doszwyedczyly (R XXV 164: 
abyscze doswadczily) dobrymy yczynky experi- 
mentaliter per effectum operis (sed reforma- 
mini in novitate sensus vestri, ut probetis, quae 
sit voluntas dei Rom 12, 2) XV med. SKJ I 56; 
Wydaycze z was może modre y vmyale, y ktorich 
przebywanye iest doswyatczone w pokolenyach

waszich (et quorum conyersatio sit probata in 
tribubus yestris) BZ Deut 1,13; Doswyathczona 
przesz sens probata per sen sum 1461—7 Serm 
349 r; Vita contemplativa presupponit activam 
pyrwey są mamy doswathczicz w p<o)czlivem 
szyuocze XV ex. ErzGlos 182; Doszyyaczczycz 
examinare ca 1500 Erz 14; Dosyyączycz pro- 
bare ib.; ^  Dosuetczonego experti 1436 R 
XXIII 277; Doswathczony idoneos fecit XV 
med. R XXIV 48; Jan... gy... przed welim 
dosyathczonich y cznych ludzy po rosmaytich 
<mie)stczech tego to Myasta Ploczky<ego>... 
zlosthliwimi slowmi omoyil 1474 Zab 540; 
Doswyaczony expertus ca 1500 Erz 14.

4. fuznać, aprobować, ratum habere, compro
bare': We throyakyey rzeczy wyelycze luba 
yest, yesz tesz doszwyathszona yest in tribus 
beneplacitum est spiritui meo, que sunt probata 
coram deo et coram hominibus: Concordia 
fratrum, amor proximorum, vir et mulier bene 
sibi consencientes (Ecclus 25, 1) XV med. SKJ 
V 263; ^  zakon doświadczony 'zatwierdzony, 
approbatus : A wschakoz mogą... w gynschy 
zakon wzthą<pić, k)thory by byl zakon do- 
svyathczony (possit tamen habere transitum 
ad aliam religionem approbatam) 1484 Reg 708; 
A mayą myeczi yisitatora navyedzacza kapłana, 
kthoryz by byl nyektorego zakony dosyyathczo- 
nego (qui alicuius approbatae religionis existat) 
ib. 721.

5. dubium: Gdysch yest było dosyatschono 
dnya syyątego yyelykyego, stal myły Iesus 
y zayolal yyelykyem glossem (in novissimo 
autem die magno festiyitatis stabat Jesus et 
clamabat Jo 7, 37) Rozm 459.

Doświatszać cf. Doświadczać
Doświatszyć cf. Doświadczyć
Doświedczyć cf. Doświadczyć
Dotąd 1. o czasie a. 'do tej pory, do chwili 

obecnej, usque adhuc : Puszcz lyud moy, acz 
my offyeruge na puszczy, asz dotoot slyszecz 
yesz nye chczyal (et usque ad praesens audire 
noluisti) BZ Ex 7, 16; Vszelkny ezloyyek na- 
pyrvey dobre yino dava, a gdy szyą spygya, 
thedy tho, czo... podlyeysze yest, alye thy 
schovalesz dobre yino asz dothad (tu autem 
seryasti bonum vinum usque adhuc Jo 2, 10) 
EwZam 303; Kristus... kazał miecz schować 
rzekąc: Puść miecz twój w nożny a niechajcie 
ich aż dotąd (sinite usque huc Luc 22,51), 
czuż nie ruszaj to was, coć przydź ma Rozm 641; 
^  b. fdopóty, tak długo, tamdiu : Gdysz gescze 
a. dotąd dokand cum adhuc (numquid non 
sunt verba, quae locutus est dominus in manu 
prophetarum priorum, cum adhuc Jerusalem
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habitaretur Zach 7, 7) MPKJ V 116; Zvyąrzata... 
dały szą chvalą Iesucristvszovy..., a doką<d)kol- 
vye byl na pvsczy, dotąd s nym były na pusczy 
(ąuamdiu mansit in deserto, secum morabantur) 
Rozm 199.

2. o miejscu 'do tego miejsca, eo loci, in eum 
locum : Poydzyczye, vzryczye czlovyeka, kto- 
rycz my povyedzyal wschytky moye grzechy... 
Azalyby on byl Cristus? Yyschedschy ony 
s myasta y schły k nyemv dotąd (Jo 4, 30) 
Rozm 248.

(Dotchnienie) Dotknienie ' tchnienie, oddech, 
halitus' : Dotknenym alitu 1461—7 Serra 249r.

Dotknąć (się) fo r m y : a. z zaimkiem zwrotnym 
się: praes. ind. 1. sg. dotknę Ttozm 222; 3. sg. 
dotknie Lev 5, 2, 1471 MPKJ Y 11; 5. pi. 
dotkną i?Z Ex 19, 13; ^  inf. dotknąć G/? 4 a, 
1444 r  XXIII 303, BZ  Gen 20, 6, Rozm 79. 
352; ^  praet. 3. sg. m. dotknął BZ Lev 8, 24. 
1 Reg 14, 26, Rozm 224. 285. 288. 297. 367. 
644; / .  dotknęła Rozm 222; dotkła Rozm 322; 
ziew/r. dotkło BZ IY Reg 13, 21; 3. pl. m. dotknęli 
Rozm 352; / .  dotknęły 1464 KodTyn 470; 
^  pląperf. 3. sg. m. był dotknął BZ Gen 20, 4; 
^  condit. 3. sg. m. -by dotknął BZ  Ex 19, 12. 
Num 19,11, Rozm 223. 361; / .  -by dotkła 
BZ  Lev 7, 21; neutr. dotknęłoby Sul 39; -by 
dotknęło Rozm 725; -by dotkło BZ  Lev 7, 19; 
^  condit. praet. 3. sg. f .  -by była dotknęła 
Gn 4a; ^ part. praet. act. dotknąwszy Rozm 208.

b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 1. sg. 
dotknę BZ  Ex 11,1; 2. sg. dotkniesz 1471 
MPKJ Y 60; 3. sg. dotknie BZ Lev 4, 30. 34. 
8, 15. 23; ^  imper. 2. sg. dotkni FI 143, 6, 
Naw 35; ^  inf. dotknąć Sul 99; ^  praet.
3. sg. m. jest dotknął BZ Gen 32, 32; dotknął 
1454 AG Z  XIX 488, BZ I Reg 14,27, 1499 
AGZ XY 379, Rozm 223; neutr. jest dotkło 
BZ Deut 27,5; 3. pl. f . dotknęły Rozm 87; 
^  condit. 3. sg. m. -by dotknął BZ  Num 19, 13; 
/ .  -by dotkła BZ Lev 5, 3; ^  part. praet. pass. 
n. sg. m. dotkniony Sul 53, 1466 R XXII 21; 
/ . dotkniona Rozm 97; ac. sg. f. dotknioną 
Sul 74.

Z n a czen ia : 1. 'dotknąć, przytknąć, tangere, 
attrectare, applicare5: Dotknącz sa tangere 1444 
R XXIII 303; Dothknye schią attractaveris 
(Esau, frater meus, homo pilosus sit et ego 
lenis. Si attrectaverit me pater meus et senserit, 
timeo, ne putet me sibi voluisse illudere Gen 
27,12) 1471 MPKJ Y 11; A nye telko, kto go 
vkvszyl, alye ktokoly szye dotknął albo na kyem 
położono, wschelyką nyemocz albo wrzód 
y kasda nyemocz, y bolyescz była moczą bożą 
a tego zyelya nathychmyast vzdrovyona Rozm

224; ^  kogoś, czegoś: Chczala szo gest ona
sviima rokama dothknocz tego to mastha była 
Gn 4a; Svoty angol gestcy szo ge on byl vkaszal 
a rzekocz... tako k ne, ysbi szo ona ge dze- 
czothka bila dothknola Gn 4a; Nye wyedząncz, 
acz swoyąn przissyangą spelnyl..., crzizą do- 
thknącz nye smyal (crucem tangere neąuibat) 
Sul 99; Prze to, ze gest *dodknol angyol boży 
żyli byodra gego (eo, quod tetigerit nervum 
femoris) y chramal gest az do szmyerczy BZ 
Gen 32, 32; Kaszdi, gensze bi szyo *dodknol 
góry (qui tetigerit montem), szmyerczyo vmrze. 
Rocze gego nye *dodkno sze gori (manus non 
tanget eum), alye kamyenym obrzuczon bodze 
BZ Ex 19, 12—3; A weszmye kapłan krwye 
na palecz swoy a dothknye gym rogu ołtarza 
(et tangens cornua altaris) BZ Lev 4, 30; 
Y weszmye kapłan krew gey palczem swim 
a dotknye rogow oltarzowich obyetuyoczich 
(et tangens cornua altaris holocaust!) BZ Lev 
4,34; Dussa, ktorasz syo *dodknye nyeczy- 
stego (anima, quae tetigerit aliquid immun- 
dum),... sgrzeszyla gest. Gestlybi *dodkla czso 
nyeczystego czlowyeczey (pro czlowyeczego .?, si 
tetigerit quidquam de immunditia hominis)..., 
podlyosze grzechowy BZ Lev 5, 2—3; Myoso, 
ktoresz bi syo *dodklo czyego nyeczystego (caro, 
quae aliquid tetigerit immundum), nye ma bicz 
gedzyono BZ  Lev 7, 19; A która bi syo dotkła 
nyeczystoti czlowyeczey (et quae tetigerit im- 
munditiam hominis) albo bidlyoczya..., zgynye 
z lyudu swego BZ Lev 7,21; A omoczyw pa- 
lyecz, dotknę rogow oltarowych wokol (tetigit 
cornua altaris per gyrum) BZ  Lev 8, 15; We
szmye krwye y dotknye vcha prawego Aaronowa 
(tetigit extremum auriculae dextrae Aaron) 
BZ Lev 8, 23; Dotknol syo kraya vcha prawego 
(tetigisset extremum auriculae... dextrae) BZ 
Lev 8,24; Ktoś bi syo dotknol sczirzwv czlo
wyeczego (qui tetigerit cadaver hominis), a prze 
to nyecist bodze za sedm dny, pokropyon bodze 
s tey to wodi BZ Num 19, 11; Wszelki, ktoris 
by dotknol czlowyeczey dvsze marlini (qui teti
gerit humanae animae morticinum), a nye bil 
pokropyon to wodo, pokala stan bozi BZ Num 
19, 13; Y vdzalasz tv ołtarz panv bogv swemv 
s kamyenya, gegos to gest zelazo nye dotkło 
(de lapidibus, quos ferrum non tetigit) BZ 
Deut 27, 5; Nyktey nye dotknol syo roko myodu 
vstom swim (nullusque applicuit manum ad 
os suum), bo syo bal wszitek lyvd Saulowa 
zaprzisyoszenya BZ I Reg 14, 26; Y wrzvczily 
cyalo do grobu Elyzeowa. A gdisz syo dotkło 
koscy Elyzeowich (quod cum tetigisset ossa 
Elisei), oszil czlowyek BZ IV Reg 13,21;
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Orandvy za mna, swyatha Maria, a wsczyangny 
myloszyerdzye y dothkny szercza mego, y badz 
wolya thwa, yzby oszwyeczyla y zbawyla mnye 
grzeschnycza od wschego slego Naw 35; Ta 
(sc. wdowa)... począla prószyła {pro proszycz?). 
aby szya yego yyelyebnosczy mogła dotknącz 
Rozm 79; Zydovye... dotknawschy szye kto... 
nyektory nyeczyste rzeczy, pyrvey nye yedly, 
alyesz szye vmyly Rozm 208; Tako yey mysi 
przyschła, yze dotknę szye podolka odzyenya 
yego (fimbriam tetigero sui vestimenti)... 
y dothknąla szye yego podolka odzyenya yego 
Rozm 222; Iesus... stal myedzy tlusczamy y rzeki 
kv svym zvolyenykom, pytayącz ych, kto by 
szye go dotknął (quis est, qui me tetigit, quaesi- 
vit)... Svyathy Pyotr rzecze k nyemv: Tyoye 
tluscze czyebye czysną, a pytasch, kto czye 
dotknął. Iesus wżdy rzekł: Nyekto myą dotknął, 
bo baczę, yze mye nyekto dotknął (ąuaeris 
tamen, a quo sis tu tactus vel tangaris. Jesus 
ait: Aliquis me tetigit) Rozm 223; A myły 
Iesus, vsczyągnavschy raką, dotknął szye yego 
rzekącz (tetigit eum dicens Mat 8, 3): Chcze, 
oczysczon bądź! Rozm 285; Vzryącz ya myły 
Iesus, dotknął szye yey (tetigit manum eius 
Mat 8, 15) rzekącz, a nyemocz ta ysta nathych- 
myast yą opysczyla Rozm 288; Nasz myły 
zbayyczyel dotknął szye ych oczv (tetigit oculos 
eorum Mat 9, 29) rzekącz: Podług yaszey yyary 
stan szye yam! Rozm 297; S nym ydzye... 
Marthą, którą myły bog od czyekaczey nyemo- 
czy vzdrovyl, kyedy szye dotkla yego suk- 
nye podolka Rozm 322; Przynyesly przeden 
wschytky nyemoczne proszacz yego, aby szye 
alye mogły dotknącz podolka odzyenya yego, 
a ktorzykołvye szye dotknąly (ut vel fimbriam 
yestimenti eius tangerent et quicumque tetige- 
runt Mat 14, 36), czy były yzdrovyeny Rozm 
352; Tako przyyyedzyon k nyemy yeden slyepy 
a proschącz, aby szye go dotknął (ut illum tan- 
geret Marc 8, 22) Rozm 361; A przystąpywschy 
myły Iesus k nym, dotknął szye ych (tetigit 
eos Mat 17, 7) y rzekł ym: Vstanyczye a nye 
boyczye szye! Rozm 367; Myły Iesus nathych- 
myast yzyayschy vcho yego, a yedno szye yego 
dothknąl (et cum tetigisset auriculam eius Luc 
22,51), nathychmyast ye yzdroyyl Rozm 644; 
^  coś: Pane, naklon nebosa twoya a stopy, 
dotkny góry {Pul: vderz góry), a bodo se kvrzycz 
(tange montes et fumigabunt) FI 143,6; ^  
w coś ' wetknąć, intingere : Syognol koncern 
tego prota, gen w roce dzerszal, y dotknol 
w myod (et intinxit in favum mellis) BZ I Reg 
14, 27; ^  dotknąć (brudem) fsplamić, maculare, 

foedare: Zmazesch, dotknyesz intinges (si

lotus fuero, quasi aquis nivis, et fulserint velut 
mundissimae manus meae, tamen sordibus 
intinges me et abominabuntur me vestimenta 
mea Job 9, 31) 1471 MPKJ V 60; ^  przysięga 
dotkniona 'przysięga przez dotknięcie krzyża, 
iuramentum, quod cruce tacta dicitur : O yąsz 
nyemocz na trzeczem rokv, staną-ly abo sta- 
nye-ly, przyszągą dothknyoną yczynyą (iura
mentum corporale praestabit), yako tedy... 
byl albo były... nyemoczny Sul 74.

2 .  'dotykając wezwać do natychmiastowego od
powiadania w sądzie, manu tangendo citare*: 
Quem Iudeum... procurator... circa ius mini- 
steriali tetigit vlg. dothknol, ut non recederet 
a iure et ipse Iudeus recessit 1454 AGZ XIX 
488; Ministerialis Stanislao Roszkowszky da- 
tus... recognovit, quia... Andream... tetigit al. 
dothknąl, quod a iure non recederet, quousque 
pro pena sibi Stanislao decreta satisfaceret. 
Ipse vero recessit rebelliter 1499 AGZ XV 379.

3. (o granicach) 'zetknąć się, przytykać do 
siebie, se attingere : Vadunt scopuli per directum 
usque ad ultimum scopulum angularem al. do 
naroznicze ibi, ubi advenerunt et se insimul 
attinxerunt parietes al. dotknęli sie scziany 
Zawadka, Sziedliszka et paries oppidi Brzostek 
1464 KodTyn 470.

4. 'naruszyć stosunkiem płciowym, tangere, 
yiolare, polluere’: Y rzeki k nyemu bog: Sdech- 
nyesz prze to, yzesz wsyol zono, bocz ma moza. 
Alye Abimelech, kroi, bil syo gey nye dotknol 
(Abimelech vero non tetigerat eam), a rzeki 
gest:... W prostoszczy mego sercza... gestem 
to vczynyl. Y rzeki k nyemu bog: Yacz yesm 
wydzal, yzesz to w prostoszczy twego syercza 
vczynyl... a nye przepuszczylczyesm syo gey 
dotknocz (et non dimisi, ut tangeres eam) BZ  
Gen 20, 4. 6; Marya dzyevycza nyepokalana, 
any mąskym poruschenym dotknyona (ad Ma- 
riam yirginem incontaminatam, virique con- 
tagio nunquam violatam) Rozm 97.

5. 'wyrządzić szkodę łub wywołać niemiłe
wrażenie, tangere, offendere' : a. fnawiedzić nie
szczęściem, mało tangere, nocere*: Rzeki pan 
ku Moy<że>szewy: Geszcze gedno rano
*dodkno ffaraona a Egipta (adhuc una plaga 
tangam pharaonem et Aegyptum) BZ Ex 11, 1; 
Gdzyekolvyek ony schły..., czestokrocz sle po- 
yyetrze gradove vstavalo..., thy yste bvrze nad 
nymy, yze ych nygdy nye dotknąly Rozm 87; 
^  b. 'naruszyć, urazić, imminere, offendere9: 
Zydovye mnymaly, yzby to było sromoczenye 
boże, aby bog myal syna, boyącz szye, aby 
szye tez to nye dotknąlo bostva y yyelebnosczy 
boskey Rozm 725; ^  c. *poruszyć, wzruszyć,
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movere9 attonitum facere : A thakosz kaszdy 
oczczecz czeladny, dothknyony boyasznyą thą, 
oth oprawyenya gymyenya wscząga szą (et sic 
ąuilibet pater familias, tactus hoc timore, a repa- 
ratione bonorum se subtrahit) Sul 53; Hec qui 
sepe legit, recolit, que nequiter egit... et gemit 
attonitus, dothknyony, que recolit monitus 1466 
R XXII 21.

6. 'dotyczyć, attinere : Billibi kto, gen by 
myal... które prawo w dzedzinye alybo kv dze- 
d z in y e .a ly b o  szą gego rzeczi w themkakole 
(pro w czemkakole) dothhknąloby (aut sua 
quomodolibet intersit), aby dnya tedi nasna- 
myonanego... stal kv... bronyenyv prawa swego 
Sul 39.

1. Dotknienie fo r m y : n. sg. dotknienie 1444 
AKPr II s. XIII, BZ  Lev 22, 5, OrtZab 527; 
^  g. sg. dotknienia Blaż 320, M W  65b, Rozm 
46. 167; ^  ac. sg. dotknienie Sul 74; ^  i. sg. 
dotknienim Spow 3. 6, Rozm 186.

Z n a czen ia : 1. fdotknięcie, tactus5: Davam 
szya yynyen bogv... s pyączy szmyslow czyala 
mego grzessnego, czom szgrzessyl vydzenym, 
szlyssenym, povonyenym, vkusszenym, dotknye- 
nym (Spow 1: dothikanym, 5: dothikanyem) 
Spow 3. 6; Przysząga czelną, tho gest przes 
dothknyenye ma vczinycz (corporale iuramen- 
tum praestare) Sul 74; Blaszey... roko swo 
dzecyocy na głowo wlozyl, od gegosz *dotgnye- 
nya dzecyo pełne zdrowye wsyolo Blaż 320; 
A ktoś syo dotkney (pro dotknye) lazyoczey 
rzeci albo czsokoli nyecistego, iego dotknenye 
iest nyeciste (et qui tangit reptile et quodlibet 
immundum, cuius tactus est sordidus), nyecist 
bodze esz do wyeczora BZ Lev 22,5; Troyaka 
rzecz była podobna, by krzczon od svyątego 
Yana... Trzeczya rzecz, aby dotknyenym svego 
czyalo (pro czyala) mocz odnovyenya dal vo- 
dam (ut tactu sui corporis vim regenerativam 
conferret aquis) Rozm 186.

2. (o czci) 'naruszenie, uszkodzenie, cavil- 
latio, \iolatio, offensio (famae)’ : Dothknyenye 
czczy allocucio 1444 AKPr II s. XIII; Do
thknyenye allocutio OrtZab 527.

3. męskie dotknienie 'contagium, coitus5: 
Thego dzyw (leg. dziwu) bosthwu (pro bosthwo ?) 
pożądało, aby zywoth panyenyszky plod noszyl 
przez dothknyenya maszkyego M W  65b; Dzye- 
vycze porodzenye przez mąskyego dotknyenya 
nade wschytky prava przyrodzonego byegv 
Rozm 46; Zaprawda, synkv myły, przez mą
skyego dotknyenya y zlączenyą... yestem czyą 
począla (sine commixtione virilis contagii... 
te concepi) Rozm 167.

Cf. Dotyknienie

2. Dotknienie cf. Dotchnienie 
Dotychmiast 'do tej pory, do chwili obecnej, 

hactenus, adhuc : Czszo mi Bogusz zastawił 
trzeczo czanscz dzedzini Wlostowe, tom trzimala 
s pokoyem dotichmast 1393 Leksz II nr 1545; 
Czso Micolay vkazal wosznim plossy, zapust, 
lanko, to vidzelil Micolayew oczecz paneg y 
to iest dotichmast s pokoyem trzimala 1403 
Piek VI 124; Dotichmast nicszsce ne pro<sili> 
usque modo non petistis (Jo 16, 24) XV in. 
R XXIV 73; Dotichmyast actenus ca 1428 PF I 
485; Dotichmyast actenus 1437 Wisi nr 228, 
s. 85; Kmyecz othydz ma oth swego pana... 
tylko w Boże Narodzenye podlvg obyczayv 
dotychmyasth chowanego (iuxta consuetudinem 
hactenus observatam) Sul 61; Vzyawschy myły 
Iesus oną podvyką y *przydknąl kv oblyczv 
svemv. Tako obraz mylego Iesucrista yyobrazyl 
szye na onem rąbku, yenszye dothychmyast 
y nynye yest v Rzymye Rozm 303; A Pyotr 
dothychmyast przyyyodl y obyczay to, yze od 
pyryych kur aze do iutrzney nygdy nye spal, 
alye był na modlythvye Rozm 700; ^  aż(e)
dotychmiast: Tey niwę Albertus ne bil *nigdiy 
gospodarz po wcupenu asz *dotichmayst 1398 
StPPP VIII nr 6621; Dominus Michael yeniens 
yyrączil kmethones suos na postawene, quando 
dominus mandabit, et tunc dominus palatinus 
multis yicibus są ypominal, quod sibi ipsos 
statueret et ipse sibi ipsos non statuit usquo 
huc asz dotichmast 1414 Tym Sąd 165; Az do
tichmast actenus 1444 R XXIII 304; Quod- 
si probabiliorem sentenciam llepszego do- 
swathczenya de his, quos usque modo asz do- 
thichmyasth colimus, protuleris XV p. post. 
R XXV 182; O myła matko, ten yest byl przy 
mem narodzenyy y vchovanyv, yvsz yydzyal 
moye dny asz dotychmyast, przeto muszy 
ymrzecz, aby stąpyl do prorokow y do starych 
oyczow, którzy szyedzą na *pyekalnych od- 
chlanyach, aby ym poyyedzyal, czo yydzyal 
od mego yrodzenya aze dothychmyast Rozm 
145; Myły Iesus swą (leg. z swą) matka ostąly 
przy domv, myły Iesus yako blyschy po oyczv, 
a Marya po svem malzenstvye, ktoresch prauo 
aze dothychmyast dzyerzą y dzyerzecz bądą 
na yyeky Rozm 147; Aze dotchychmyast czczye- 
nye y (pro o) mlodosczy, o skutek (pro skutcech) 
pana naschego schło porządnye yedno po dru- 
gyem (hucusque idem est ordo historiae eyan- 
gelicae apud omnes) Rozm 202; Wschelky 
czlovyek[l] pyryey vyno dobre postavy, a kyedy 
szye vpyyą, tedy da, czo podleysche ma. Alesz 
ty choval dobre vyno asch dothychmyast (tu 
autem seryasti bonum vinum usque adhuc
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Jo 2,10) Rozm 209; Oczyecz moy aze dotych- 
myast dzyala a ya tesch czyny<ę> yczynky yego 
(pater meus usąue modo operatur et ego operor 
Jo 5, 17) Rozm 258; Od pyrwschych dnyow 
svyatego Yana az dothychmyast królestwo nye- 
byeskye yest vsylszthvem rozbyto (a diebus 
autem Joannis Baptistae usąue nunc regnum 
coelorum vim patitur Mat 11, 12) a wschylny- 
czy ye vchvaczą Rozm 316; A odthychmyast po- 
yyedam vam: Pyrvey, nyzly szye to stanye, czvsz 
asch dothychmyast czyrpyalem y mylczal Rozm 
540; Badzyeczyely proszycz mego oycza v ymye 
y me, da yam, bo asch dothychmyast nye pro- 
szylysczye nycz v me ymyą (usąue modo non 
petistis ąuidąuam in nomine meo Jo 16, 24) 
Rozm 574; ^  dubium: 'do tego czasu, dopóty, 
tamdiu : Yako prawe thy *wschikhky rzeczy, 
cho ctorye tu syemskye dobrye wmowyonye 
y preth namy thich nykomu nye syą vyny asz 
dothichinasch (pro dothichmasth), asch tho 
wdzwyrdzymy y popyszemy 1406 MMAe Tła 
28.

Dotyczny (?) 'dotknięty, tactus, commotus*: 
Zzalilo szo gego gemu (sc. bogu), isze czlowyeka 
yczynyl na szemy. A dotyczney boleszczy wno- 
trzney w szerczu (corruptum, cf. w Biblii ołomu- 
nieckiej: a dotczen gsa bolesti wnitrz w srdczy) 
a wistrzegayocz ge, isze bodo w wyeczu, a rzkocz: 
Wzglodny, czlowyecze, na szwyat a na czlowyeka 
(et tactus dolore cordis intrinsecus, delebo, in- 
quit, hominem) BZ  Gen 6, 6.

Dotykać (się) fo rm y:  a. z zaimkiem zwrotnym 
się: praes. ind. 3. sg. dotyczę 1395 Leksz II 
nr 1751, Sul 68; 2. pi. dotykacie Rozm 306;
3. pi. dotyczą Sul 5; dotykają Sul 53. 77; 
^  imper. 2. pl. dotykajcie BZ  Num 16, 26; 
^  part. praes. act. adv. dotycząc 1391 Leksz I 
nr 929, 1395 Leksz I nr 2020, 1417 Przyb 8; 
adi. ac. sg. f .  dotyczącą 1394 Leksz I nr 1914; 
— inf. dotykać BZ Judith 11, 12, 1471 MPKJ 
V 128; ^  praet. 3. sg. neutr. dotykało 1471 
MPKJ W 103; ^  condit. 1. pl. m . -bychom doty
kali BZ  Gen 3,3; 2. pl. m. -byście dotykali 
BZ Ex 19, 12.

b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 3. sg. 
dotyka FI i Pul 103,33, 1466 R XXII 14; 
^  part. praes. act. adv. dotykaję 1414 AKH  III 
231; dotykając Sul 26, XV p. pr. R XVI 327; 
adi. i. sg. f .  dotykającą Sul 51.

Z n a czen ia : 1. fdotykać, tangere': Gensze 
zrzy na zemyo y kasze se gyey trzyescz albo 
drszecz, gensze dotyka guor y kurzo so (qui 
tangit montes et fumigant) FI 103, 33, sim. Pul; 
Dotycayacz attonitus oribus ora XV p. pr. \ 
R XVI 327; Chczeemi, abi (sc. woźny) thym tho j

obyczayem dothykayącz wrooth kaszdego... 
kmyecza (Dział 14: lyaską w wrota... vde- 
rzywszy) wolayącz yczynyl (sc. pozew, volu- 
mus, quod eodem modo tangendo portam 
cuiuslibet... cmetonis clamando faciat... cita- 
cionem) Sul 26; Ale owoca z drzewa..., przy
kazał nam bog, abichom nye gedli any szo 
gego dotikaly (ne tangeremus illud) BZ Gen 
3,3; Waruyczye, abiszczye nye wstopowaly na 
goro any s£e dotykały gey krayow (nec tangatis 
fines illius) BZ Ex 19, 12; Odiczcze od stanów 
nyemilosciwich lvdzi a nye dotikaycze syo, czso 
k nim przislvcha (nolite tangere, quae ad eos 
pertinent) BZ  Num 16, 26; A poswyotne rzeczi 
boga swego, gichsze przikazal pan nye dotikacz 
syo (quae praecepit deus non contingi), ze 
zbosza, wyna y oleia, to wszitko vmyenyly 
naloszicz na walko a strauicz, gegoszbi syo 
nye myely any rokama dotikacz (quae nec ma- 
nibus deberent contingere) BZ Judith 11,12;
Y vam górze, yze zakon yydzycze, yze vdrą- 
czaczye lyvd brzemyenny (pro brzemyenmy), 
ktorychze ony (unieść) nye mogą, a samy yed- 
nem palczem nye dothykaczye czyaskosczy szye 
(oneratis homines oneribus, quae portare non 
possunt, et ipsi uno digito vestro non tangitis 
sarcinas Luc 11, 46) Rozm 306; ^  Nunc lingua 
catulus, nunc pede calcat, dotika, herum 1466 
R XXII 14.

2. 'dosięgać do czegoś, przytykać, graniczyć, 
contingere, attingere, imminere5: Iacosmi przi 
tern bili, czo sipal Maczey ctirzy copcze medzi 
Chlewem a medzi Cąblowem, tho sipal nye 
dothikayą Chrostney 1414 AKH  III 231; Czą- 
stokrocz szą przigadza, ysz sąszedzy on[y]ey 
przedaney dzedzyny, gychsze granycze tesz szą 
dothykayą they dzedzyny (ąuorum limites etiam 
ipsam contingunt), w przerzeczone trzy latha... 
kvpcza gabacz opvsczą Sul 77; Ale w[a]sza 
giną woyska na polnoczno strono byl sgednal, 
tak ze poslednya *wyelikocz zachodney strony 
myasta dotikali (ut novissimi illius multitudinis 
occidentalem plagam urbis attingerent) BZ Jos 
8, 13; Kthore schą dotikalo quod erat imminens 
(super firmamentum, quod erat imminens capiti 
eorum Ezech 1, 26) 1471 M PKJY  103; Dotikacz 
schią pertingenti (nos autem non in immensum 
gloriabimur, sed secundum mensuram regulae, 
qua mensus est nobis deus, mensuram pertin- 
gendi usąue ad vos II Cor 10, 13) 1471 MPKJ
V 128.

3. 'tyczyć się, odnosić się, należeć, contingere, 
attinere, pertinere*: Przelozywszi dvchownego 
rzeczi prawa, geszs podług iako szą laykow 
dotliiczą, kako myedzi gymy spolv mayą bycz
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dzirzani Sul 5; łasz nyewyasta mayącz dzeczy, 
acz gynszego mąsza w eszm y e .sk azy  gemy, 
aby tylko na thysz dzeczy wszysthko gymyenye 
oczczyszne sz[e] pełna sz drygą cząsczą gych 
dothykayączą ktoregole dobra maczerzysthego 
(omnia bona paternalia integraliter cum alia 
parte ipsos in divisione contingente ąuorum- 
libet bonorum maternalium)... przes wszego 
przeczywyenya spadło Sul 51; Obykly szą 
przetho wyela lvdzy szycz a stacz w wlosthnych 
domyech *odszdzelonych sz [s]cząsczy gymyenya 
abo dzedzyn, gesz gych szą dothykayą, vczy- 
nyvszy roszdzelenye myedzy szobą (consueye- 
runt, ut plurimum, homines vivere et stare 
in propriis domibus separatim, de parte bono
rum sive hereditatum, quae ipsos contingit, 
habita divisione invicem) Sul 53; Tesz w capy- 
tulye Statuimus o drzewye owocznem y w dru- 
gem Statuimus o paszyenyy swyerzepycz, 
y w drvgem o paszenyy swyny, w gych 
wsysthkych o them szą dothycze gynako ysta- 
wyenye yyslownyeysze Sul 68.

4. *powoływać się na świadectwo sędziego lub 
księgi, iudicis vel libri testimonium affere (vel 
testimonio uti, innitiy: Item Vincencius Chorin- 
ski astitit omnes terminos super relicta domini 
Vincencii, olim palatini Poznaniensis, pro no- 
vem marcis grossorum et usura superaucta. 
Que novem marce crescunt in usura aput Aaron, 
Judeum in Poznania. Demonstrans, id est doti- 
czancz so, idem Vincencius super illo judice, 
qui sibi terminum prefixit et dedit 1391 Leksz I 
nr 929; Item Johannes Scitniczski astitit suo 
termino in et super domina Boguslava Pechowa 
dicta, ad illum inponendo, qui sibi terminum 
prefixit, doticzoco zszo tego vlg. 1394 Leksz I 
nr 1914; Item Simon... justo et yero judi- 
cio, mediante suo termino, astitit in et super 
K[e]rsczon, herede Jeszefski, pro et ex eo, quod 
tres mansos dieto Simoni resignare coram ca- 
pitaneo debuit, quod non fecit et prius dieto 
intromissionem dedit. Et jus asignavit ad illum 
ponendo, i doticzancz so, qui sibi terminum 
prefixit 1395 Leksz I nr 2020; Item Johannes 
Loczki doticze sche tego, qui sibi terminum 
peremptorium asignavit, astitit terminum 
eundem peremptorium super glotem suam vlg. 
iantrwo, Ńankam Copaszefsko, pro filiastris 
suis, quos sibi ad domum suam adduxit et 
iterum sibi yiolenter recepit 1395 Leksz II 
nr 1751; Astitit suo termino peremptorio tan- 
gens se al. dothyczocz szye ad librum 1417 
Przyb 8; ^  Vassillo de Cromolice lucratus
vero et justo judicio super Jacussium, seultetum 
de Cromolice, pro ista causa, quod contra

ipsum testes duxit doticzago (leg. dotykaję?) 
1399 Leksz II nr 879.

Dotykanie (się) 1. fdotykanie, contrectatm : 
Szpowadami szo..., iszeszmi szgrzeszili w poczi 
szmiszloch sziwotha naszego: widzenim, szli- 
szenim, dothikanym (Spow 3. 6: dotknye- 
nym, 5: dothikanyem), powonenim, wquszenim 
Spow 1; A *dothycanyn (var. JA XII 145: 
dothycanym) sha gąsstosczy palpabili densitate 
XV p. post. BiblWarsz 1866 I 316.

2. męskie dotykanie 'contagium, coitus': 
Marya yest czysta dzyeyycza a poczęła dvchem 
syyatym przes mąskyego dothykanya Rozm 55.

Dotyknienie (?) (o czci) fnaruszenie, uszko
dzenie, cavillatio, violatio, offensio (fam aef: 
Dothyknyenye (pro dothknyenye ?) czczy allo- 
qucio XV in. JA XXVII 266.

Douczyć 'dobrze (się) nauczyć, edocere, recte 
docere5: Nye doyczony idiota (ceterum, si bene- 
dixeris spiritu, qui supplet locum idiotae: quo- 
modo dicet Amen super tuam benedictionem 
quoniam, quid dicas, nescit? ! Cor 14, 16) 1471 
MPKJ V 127; Falsi prophete sunt heretici seu 
mali Christiani, non bene docti przezakowye, 
przekęszytitlowye, nye dowczeny any dobrze 
pysma nye rozwmyeyączy XV ex. R XXV 
149.

Doufać fo r m y : praes. ind. 3. sg. doufa 
1461—7 Serm 150 r, ca 1471 R XXXIII 145; 
^  part. praes. act. adv. doufając 1442 AGZ XIV 
65, Sul 48; ^  praet. 3. sg. m. doufał jest BZ 1 
Par 10, 14.

Z n a czen ia : 1. 'ufać, wierzyć, credere, con- 
fidere, spe n i t f : Ego... postulo intromissionem 
in Sloczow iuxta asticionem terminorum et ego 
doyffagacz in literas domini regis dedi pecunias 
et habeo intromissionem 1442 AGZ XIV 65; 
Vmarl gest Saul..., prze to ysze przestopyl bosze 
przikazanye... a nie strzegł gego, ale nadto 
s guszlnyky syo radził, any doyfal gest w boga 
(nec speraverit in domino) BZ I Par 10, 14; 
I rosyeio ge iako myrzwo, iasz to wyatrem biwa 
wschopyona na pysczi. Tocz lyos twoy..., 
mowy pan, bosz zap<om)nya<ła) mnye, a 
dovf<ała> we lsczy (confisa es in mendacio) 
BZ Jer 13,25.

2. *spodziewać się, sperare, praesumere, con- 
fidere*: Nyektorzy s gych szmyalosczy wyele 
mnymayącz abo doyphayącz (quidam de ipso- 
rum audacia multum praesumentes), wchodzą 
w łaszy... cydze... a dąby yyrąbyyą lepsze, 
vyny nygeney szą nasladowacz mnymayącz 
Sul 48; Douffa presumit 1461—7 Serm 150 r; 
Doyfa presumit (cum sit enim timida nequitia, 
dat testimonium eondemnationis, semper enim
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praesumit saeva perturbata conscientia Sap 
17, 10) ca 1471 R XXXIII 145.

Doufale fz ufnością, bezpiecznie, śmiało, 
fidenter, tuto*: Przemilali boży przebiwacz bo- 
dze dovffale w nyem (amantissimus domini 
habitabit confidenter in eo)..., a na gego ra- 
myonach odpoczynye Deut 33,12.

Doufanie 1. *ufność, nadzieja, fiducia, •s/je.s5: 
Tocz mowy kroi wyelyki asyrski: Które to gest 
dovfanye, na nyemsze to syo yprzespyeczasz 
(quae est ista fiducia, qua niteris)? i?Z IV 
Reg 18,19; Nye zwodzi was Ezechias, bo was 
nye bodze moc wizwolycz z roki mey, any wam 
doyfanya daway w bogu (non vos seducat Eze
chias..., neque fiduciam vobis tribuat super 
dominum) BZ IV Reg 18,30; Ty, panye..., 
ziawylesz... słudze twemu, abi mv ydzalal dom, 
a przeto nalyazl sługa twoy doyfanye (et idcirco 
invenit seryus tuus fiduciam), abi syo modlyl 
przed tobo BZ  I Par 17,25; ^  ' rękojmia
(szczęścia), felicitatis spes certior : Bo ialmuszna 
ot wszelkego grzechu y od smyercy zbawya... 
Doufanye zayste wyelyke bodze (fiducia magna 
erit) przed nawisszim bogem ialmuszna wszit- 
kim tym, gisz io czinyo BZ Tob 4,12.

2. ezbytnia pewność siebie, zuchwałość, con- 
fidentia’ : Smaloscz a douffane presumpcio
1461—7 Serm lOOr.

Dowiadać się *dowiadywać się, badać, do
ciekać, perąuirere, examinare, indagare’ : O przy- 
wlasczenyy szobye bóstwa dowyada szyą nunc 
de usurpatione deitatis examinat XV p. post. 
Kałużn 275; Discutere, id est querere vel subti- 
liter indagare dovyądacz szya ca 1500 Erz 14.

Dowiarstwo 'wiara, ufność, fides’ : Ten krolyk 
bądącz yvsz poszylon in fide szlow Xrsowych 
szedł s dowyarztwem do domv XV ex. MPKJ 
II 320.

Dowiedzać się (?) 'badać, scrutari’: Qui scru- 
tatur, *dowyadza szą, renes, bona ficta conatur 
1466 R XXII 19.

Dowiedzenie, Dowiedzienie fo r m y : n. sg. do-
wiedzienie ca 1500 Erz 14; ^  g. sg. dowiedzie- 
nia 1471 MPKJ V 128; ~  i. sg. dowiedzienim 
1466 R XXII 17; dowiedzeniem 1498 AGZ XVI 
287; ^  /. sg. (po) dowiedzeniu 1436 Zap- 
Warsz nr 482.

Z n a czen ia : 1. 'udowodnienie, wykazanie, de- 
monstratw : O ctorego mlinarza n[y]a mo Wi- 
ganth szalował, thegom s nim nye smowil po 
poswe gemv wrocicz i po dowedzenyy pra
wa 1436 ZapWarsz nr 482; ^  Doyyedzienya 
prawdy experimentum (an experimentum quaeri- 
tis eius, qui in me loquitur, Christus TT Cor 13, 3) 
1471 MPKJ V 128.

2. 'dowód, argumentum’: Doyyedzyenye vel 
doyod argumentum ca 1500 Erz 14.

3. 'zajęcie (połączone z doprowadzeniem bydła 
do fołwarku księcia), abactus, retentio (^c. pe- 
cudis, quae ad domini viłlam adduci debet)’: 
Katherina... cum... Iohanne... habent termi- 
num ob arrestacionem al. z dowy<e)dzenyem 
duorum boum et Katherina docere debet per 
ministerialem prefatum terminum 1498 AGZ 
XVI 287.

4. 'rozstrzygnięcie, decyzja, iudicium, senten- 
tiae confirmatio?: Dowyedzyenym bythwy bello 
yindice 1466 R XXII 17.

Dowiedzieć się fo rm y: praes. ind. 1. sg. do
wiem BZ I Reg 20, 12; ^  inf. dowiedzieć(i) 
Skarga Płoc i SkargaWroc w. 2; dowiedzieć 
Ort Mac 66, ca 1500 Erz 14; ^  praet. 3. sg. m. 
dowiedział Ort Kał 142, Ort Mac 70; 1. pł. m. 
dowiedzieliśmy Dział 17.

Znaczenie: 'comperire, cognoscere’ : Tedy ty 
pyenyadze szgynaly..., a gdy ten goscz chczyal 
zaszyą myecz pyenyadze y dowyedzyal szye, 
ysz szygnaly (pro szgynaly), thedy przymowyl 
tey panyey prathko OrtMac 70, sim. OrtKał 
142; <D>owiedzelysmy syą (experientia nos do- 
cuit, Sul 29: skvszenyee naas navczylo), kako 
gdy nyektori ziemyanyn o nyeposluszenstwo 
zdań bądze na dzeczkowanye, tedy gdzeby 
myano wzącz szescz wolow, thv wezmą trzy- 
dzessczy Dział 17; Ach, moy szmathku, ma 
szalosczy, nye mogą sza doyyedzeczy, gdze mam 
pirvy noczlek myeczy SkargaPłoc w. 2, sim. 
SkargaWroc w. 2; Dovyedzyecz szya descisci- 
tari ca 1500 Erz 14; ^  'wywiedzieć się, resci- 
scere: Strofugyely ktho orthel w sządzye, tho 
ma woyth... popysacz y poszlacz, y ortela thego 
szye dowyedzyecz w wyszem prawye podług 
prawa OrtMac 66; Rzecze Ionatas ku Daui- 
dowy:... Dowyemly syo konyecznego vmisla 
oczcza mego..., a bodze dobrego czso rzeczono 
o Dauidze, acz... tobye wyedzecz nye dam, 
vczin to bog nad Ionato a to przepuscz (domine 
deus Israel, si investigavero sententiam patris 
mei... et aliquid boni fuerit super David, et 
non statim... notum tibi facero, haec faciat 
dominus Jonathae et haec addat) BZ I Reg 
20, 12.

Dowiedzienie c f  Dowiedzenie
Dowierca, Dowierzca 'wierzyciel, creditor’: 

Gysczecz uel dowyerzcza creditor OrtCel 2, 
sim. OrtLel 233; Gyszczyecz albo dzwyerdza 
(pro dowyercza) XV ex. Zab 526.

Dowierzać fo rm y: praes. ind. 1. sg. dowierzam 
Gloger, OrtMac 65; 3. sg. dowierza Sul 75; 
^  imper. 2. sg. dowierzaj XV in. R XXIV 61;
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^  part. praes. act. adv. dowierzając XV ex. 
M PKJII 320; adi. n. sg .f. dowierzająca ca 1428 
PF I 488; ^  praet. 3. sg. f .  dowierzała XV 
p. post. Zab 523; condit. 3 sg. m. -by dowie
rzał XV cx. MPKJ II 320.

Z n a czen ia : 1. 'wierzyć komuś, ufać, pole
gać na kimś,fidere : Nullus... confidat ne dowe- 
rzay XV in. R XXIV 61; Vstawyamy, aby 
oczecz zywącz mogl dzeczem... vstawycz pewne 
opyekadlnyky, które by chczal, a o ktorich 
wyączey dowyerza (de ąuibus plus confidat) 
Sul 75; Ya woczey dowierzaam pokorney 
grzesznyczy, nyz pyszneey dzewcze Gloger; Rzeki 
ten sampyerz kv przyszyasznykom:... Tego ya 
wam dobrze dowyerzam, ysz vy nye vczy- 
nyczye gynaczey, nyszly yako gyesth prawo 
OrtMac 65; Nye dowyerzala diffidebat XV 
p. post. Zab 523; Prószył Ihusa, bi szam ob- 
lycznye do nyego stąpyl, yakbi nye dowyerzal. 
bi pan Ihs mogl vszdrowycz szina gego, nye 
stąpyyącz oblycznye do nyego, abo tesz nye 
dowyerzayącz, bi mogl wskrzeszycz martwego, 
a przeto dixit: Stąpy, nyszlycz umrze XV ex. 
MPKJ II 320.

2. 'powierzać w opiekę, credere, in fidem tra- 
dere: Iesus... posadzyl Iudasza myedzy sobą 
a swą matką... By vyedzyala, kroleyno my- 
losczyya, yzecz zly posrodek, yen... oddalya 
od czyebye szyna tvego mylego, nathychmyast 
<by> była wstała <i wzięła ?} k sobye syna 
svego mylego, a nygdy iego ludaszoyy nye do- 
yyerzala Rozm 518.

3. dubium: Dowerzayocza creditiva ca 1428 
PF I 488.

Dowierzca cf. Dowierca
Dowierzenie *zaufanie, fiducia': Gdy czlowyek 

sz dowyerzenya szwym dzyeczyom y zenye 
wybyerze z dobrey woley opyekadlnyka..., po- 
wynenly then opyekadlnyk szprawycz dlugy 
thych *dzyedzy? OrtMac 127; Dowyerzenye 
fiducia (Is 12,2) 1471 MPKJ V 89. — C f
Dowierznie.

Dowierznie 'z ufnością, cum fiducia' : Dawyerz- 
nye (pro dowyerznye, war. kal.: dowyerzenye) 
vczynyv (ecce deus, salyator meus, fiducialiter 
agam et non timebo Is 12,2) MPKJ V 89.

Dowieść fo r m y : praes. ind. 1. sg. dowiodę 
BZ IV Reg 19, 28. Tob 5, 15. 20. Judith 11, 15;
2. sg. dowiedziesz BZ Tob 13, 2 ; 3. sg. dowiedzie 
FI i Pul 107, 14, Sul 109, BZ Gen 48, 21, 1494 
StPPP II nr 4436,’ SkargaWroc w. 79; ^  imper.
3. sg. dowiedzi Kśw av 17; dowiedź XV med. 
SKJ V 262, BZ Tob 10, 11; ~  inf. dowieść 1411 
Piek VI 411, 1434 StPPP II nr 2578 b, 1439 
TymSąd 137, etc. etc.; ~  piaet. 2. sg m. -ś do-
Słownik staropolski II

wiódł 1490 ZapWarsz nr 1646; 3. sg. m. do
wiódł 1434 StPPP II nr 2548, 1439 TymSąd 
137, 1449 TymSąd 78, 1454 TymSąd 139, etc.; 
3. du. f .  jesta dowiedle FI i Pul 42, 3; 1. pl. m. 
-smy dowiedli ca 1471 R XXXIII 127; 3. pl. m. 
dowiedli Rozm 61; ^  condit. 2. sg. m. -by do
wiódł Naw 96; 3. sg. m. dowiódłby 1481 AGZ 
XV 201; -by dowiodł 1486 AGZ XIX 203; ~  
part. praet. pass. n. sg. m. dowiedzion Rozm 80; 
neutr. dowiedziono ca 1500 SlOcc XII 163.

Z n a czen ia : 1 / doprowadzić, zaprowadzić {ko
goś), adducere, deducere, perducere {aliąuemf: 
K nyemu (sc. Tobiaszowi) angyol rzecze: Iacz 
gy dowyodo a zasyo zdrowego tobye prziwyodo 
(ego ducam et reducam eum ad te) BZ Tob 5, 15; 
lacyem, gen sina twego tam zdroyego dowyodo 
a zasyo zdrowego prziwyodo (ego sanum ducam 
et sanum tibi reducam filium tuum) BZ Tob 
5,20; On myo tam doyyodl a zasyo zdro
wa przywyodl (me duxit et reduxit sanum) 
BZ Tob 12,3; Tedy począly... nogy czaloyacz 
{sc. Marii)... y doyyedly ya wschysczy kaplany 
y wschytek lyvd... z radosczyą a z yyelykyem 
yeselym Rozm 61; ^  kogoś czegoś: Dany (są 
święci angieli w towa)ristuo uecnego cro- 
leuana..., izbihom gih touaristua y nebeskego 
croleustua (dostąpili, czeg)oz nas douedy bog 
usemogocy Kśw av 17; ^  kogoś do czegoś:
Rzeki gest (sc. Jakub) ku Iosephowy...: Pan 
bodze z wamy a dowyedze-cz wasz do szemye 
otczow mich (reducetąue vos ad terram patrum 
yestrorum) BZ  Gen 48,21; Angyol bozi... 
bodz s wamy na drodze waszey a dowyedz was 
przes przekazi do domv (perducatąue vos in- 
columes) BZ Tob 10,11; Wyelyky gesz, pa- 
nye..., bo ti byczugesz y yzdrawyas, martwys 
y ziwysz, dowyedzes do pyeklow y yiwyedzes 
(deducis ad inferos et reducis) BZ Tob 13,2; 
O ... Yesu Criste..., yuz prószymy wschythczy, 
aby nam odpusczyl nasche yyny, a nasz dowyodl 
do wyeczney szwey mylosczy Naw 96; Rzeki 
syathi Potr ye: Podzy, dvszo..., poyeda ('po
wiodę’) cze... do *krolestve nebeskego, do 
ktorego królestwa dovedze nas ocecz bog 
SkargaWroc w. 79; Mathkę smętną do Ierv- 
zalem dowiedziono ca 1500 SlOcc XII 163; 
Kyedy do Eyptu dovyedzyon (sc. Jezus), tedy 
byl v yednem roce (dum in Aegyptum ductus 
est, unius fuit anni Jesus) Rozm 80; ^  kogoś 
ku czemuś: K themu zywothu naas dowyedz 
oczecz, ssyn, duch szwyathy XV med._ SKJ V 
262; Bodzeszly mocz dowyescz sina mego 
ku Gabelowy do Rages (numquid poteris per
ducere filium meum ad Gabelum in Rages)? 
BZ Tob 5,14; ^  kogoś na coś: Wipusci
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swatloscz twoio y prawdo twoio, cze (leg. cie 
fte’) iesta me przewedle y dowedle na goro 
swoto twoio (ipsa me deduxerunt et adduxerunt 
in montem sanctum tuum) FI 42, 3, sim. Pul; 
Vogewoda tego tho sbyega na granycze przes- 
pyecznye na swem gleycze ma dowyescz (pala- 
tinus eundem profugum ad metas terrae suae 
conducere teneatur, Dział 61: wogewoda tego 
zbiega gleytowacz swą moczą y przewiescz 
asz na granycze zemye) Sul 60; Przeto przyiay 
my, dzewce twey,... a iacz prziszedszi zwyastuio 
tobye, tak ysze ia dowyodo cyo na poszrzod 
[erusalem (ita ut ego adducam te per mediam 
Jerusalem) BZ Judith 11,15; Gospodzyn... 
dowyodl mye na chodnyky sprawyedlnoszczy 
(deduxit me super semitas iustitiae, FI: odwodl 
me po stdzach sprawedlnosci) prze ymyę swoye 
Pul 22, 3; ^  kogoś czymś: Picha twa weszła
w uszi moy. Zawyeszo przeto obrocz na nozdrze 
twe a wodzidlo na wargy twe, a dowyodo cyo 
zasyo to drogo, ioszesz priszedl (reducam te 
in viam, per quam yenisti) BZ  IV Reg 19, 28; 
^  dowieść w nic(e) fzniweczyć, zniszczyć, per- 
dere, delere': W bodze vczynymy sylo, a on 
w nycze (Pul: w nycz) dowedze neprzyyacele 
nasze (et ipse ad nihilum deducet inimicos 
nostros) FI 107, 14, sim. Pul.

2. *wykazać prawdziwość twierdzenia, udo
wodnić, stwierdzić, probare, ostendere, docere*: 
Quomodo tu potes probare, dowescz, quod non 
essent mei filii? 1411 Piek VI 411; Andreas... 
intromisit se docere, dowodzicz, suo judicio 
super kmethonem: Quia sedebas apud me super 
orto et laborare diem debuisti y przewot et 
paratus sum suo judicio dowe<ś>cz. Kmetho 
sic respondit: Non dedisti mihi in tempore 
gazam, chycz, et propterea a te surrexi... Et 
Andreas: Ego volo suo judicio dowe<ś)cz, quia 
dedi tibi kaminatam 1422 Czrs 268; Jacobus... 
euasit jurę... Nyemsztham... pro excisione vio- 
lenta gaii ipsius... tali tamen modo, quod 
ipse Nyemsztha non docuit al. nye dowodl 
terminum suum nec per literam citacionis, nec 
per ministerialem 1434 StPPP II nr 2548; 
Terminus... ad interrogandum inter Katheri- 
nam... et Spithkonem..., si idem Spitek debet 
contra ipsam probare al. dowescz, quod est 
copulata suo fratri..., vel si dicta Katherina 
debet reprobare al. odwescz ib. nr 2578 b; 
Probavit al. *dovyolth scabinis 1441 TymSąd 
139; Procurator... archiepiscopi... proposuit 
super Hryn hominem fugittivum..., quod sibi 
fugittivus est homo..., et si hoc negaret, 
archiepiscopus vult docere al. doyyescz iuxta 
iuris formam terrestrem 1444 AGZ XIV 138,

sim. ib. 148; Pro isto super eum iure docuit 
vlg. dovioth[o]l 1454 TymProc 316; Iure suo 
doyiothl 1454 TymSąd 139; Martinus de Za- 
wisti uczynyl dowod super kmethonem Rety- 
borium o *zemskye yklad, eze *dowyold, aby 
my yczynil per sex dominicas o wloką 1454 
Tym Wol 5; Ten, czo zalowal,... w temze szadzye 
dowyescz myal, a gdy nye dowyodl (OrtBr VI 
365: ale gdy szye w them szandze nye odwyodl), 
tedy ma pokupycz themu, na kogo zalowal..., 
wyną Ort Mac 81; Qui... dixerunt, quod ipsas 
curias tenent s pradzadow, dzadow i z oczczow 
ipsorum eyiterne. Quo audito mandayimus ipsis 
probacionem huius perpetuitatis probare et do
cere al. dowyescz i dokazacz 1457 AGZ XV 9; 
Procurator... Nicolai... proposuit super... Io- 
hannem..., qu<od>... lohannes... ipsum damp- 
nificayit et hec paratus est Nicolaus pro
bare al. dowyescz ib. 21; Filius meus... the- 
go lycza nye yesth yynyen... et hoc paratus 
est edocere al. dowyescz nobilibus tribus 
1471 AGZ XV 110; Nyemyerza debet perrogare 
dominum Michno... et similiter Michno. Si 
aliquis ipsorum unus alterum impediret et [...] 
nobilibus aut ministeriali super [...] yiolentiam 
talem inferret [...] *dowyodby, extunc talis 
debet sedere in turri 1481 AGZ XV 201; Iudices 
receperunt ipsis ad interrogandum, si... Do- 
rothea debet probare al. dovyeszcz terminum 
elapsum preter inscriptum terminum al. mimo 
zapissany rok 1492 AGZ XIX 401; Quando, 
domine iudex, citacio capitalis non est hic 
in actis castriensis, propterea opto eyasionem, 
quia non produxit al. nye dowyodl capitali 
citacione 1493 AGZ XV 308; Volo docere al. 
dowyescz 1493 Kozier I nr 60a; Si ipse Nicolaus 
probauerit al. dowyedzye uno homine tam 
bono, sicut ego, extunc quicquid jus decreuerit, 
hoc paciar 1494 StPPP II nr 4436; Prout... 
Dymyd(ala) super... Stanislaum... <propo- 
suit), quia sibi intulisset yulnera cruenta, 
dominus capitaneus... inyenit, quod Dymydala 
debet adducere al. dowyeszcz 1499 AGZ XV 
377; ^  coś, czegoś: Gdi kto komu przigany, 
tho yest wlodika wlodicze, tegdi on, komu 
prziganyono, swoye wlodiczstwo ma dowyescz 
(si suam militiam yoluerit probare), stawyancz 
s wlostnego rodu dwu lepschu i starschu Sul 88; 
Gdysz on zalowal po ymarley raczcze, azaly 
nye ma tego doszwyathczycz albo dowyescz 
podług prawa szkazanego, ysz ma daley pytacz, 
a kako to ma dokonacz albo dokazacz, albo 
dowyescz? OrtBr VI 365; Thedy ten, czo za
lowal, layal szwem ortelem y rzecznykyem temv 
ortelowy, czo wyrzekły przyszyasznyczy. Azaly
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(OrtBrRp 62, 3: asza ma) nathychmyasth to 
dowyescz ? Ort Mac 81; Rvsznyczky nec libro, 
nec cittacione sua terminum edocuit al. nye 
dowyodl rokv 1492 AGZ XIX 402; ^  (czegoś) 
kimś, czymś: [...] eze miał sswoym prawem 
dowiescz, a nye dowyotl 1439 Tym Sąd 137; 
Nyemoczenem ya czebie w xagy szyła piszacz, 
ale cza piszalo prawo y gayeni szand, a mało 
by na them, co w *xąghay gesth, gothow na tho 
mogym prawem, gagonym sządem nad xągy 
dowescz, *polebszycz librum 1443 TymSąd 140; 
Capitaneus mellis proposuit contra Johannem... 
pro tribus manualibus mellis, nastavy,... e t... 
duxit al. dowyodl, presente domino duce alio 
capitaneo al. nastavnykyem, et dictus Johannes 
reduxit al. wsperl circa ius dictum Swatho- 
slaum pro eo, quod małe super eum duxisset 
al. dowodzyl 1449 TymSąd 78; Taky pan 
dowyedzye a vsprawyedly<wi> syąn dwyema 
przisyansznykoma albo lawnykoma (praedictus 
dominus doceat et se iustificet duobus scabinis) 
Sul 109; Tedy Bartolth (pro Andrzey) poznał, 
ysz łąką pokosyl, ale to przyloszyl, ysze yą 
kvpyl v włodarza... y zaplaczyl. Ale ysze wło
darz vmarl, który wząl pyenyądze, tedy my 
Andrzeyowy skazałyśmy targv ląky swiathky 
dowiescz (in tali casu indiximus eidem Andree 
probare prati yenditionem et emptionem) Dział 
42; Byenya vye, czo o mnye movyl y layal, 
czego dalybog garlem svem nye dovye<dzie> 
XV ex. SlArch I pffl. 20; ^  (czegoś) na kogoś, 
na coś: Gdysz na myą zalowal a ma na myą 
tego podług szkazanya dowyescz, kyedy to ma 
Yczynycz podług prawa? Thedy szkazano, ysz 
w them to szadzye ma (OrtBrRp 62,2: tho) 
na czy a dowyescz Ort Mac 81, sim. OrtBrRp 
62,2; Thedy rzeki ten obzalowany czlowyek: 
Gdysz ya yemu stal kv praw (leg. prawu), a on 
podług prawa y waszego szkazanya na myą 
nye dowyodl, yuszly ya prozen od nyego? 
ib.9 sim. OrtBr VI 365; Jakom ya thobye za 
wyna omylna za młynarza Andrzeya..., na 
kthorasz dowyothl, dossycz vdzelal y zaplaczyl 
1490 ZapWarsz nr 1646 (na kogoś) o coś: 
Jako my Stanisław kmeczą... wsyal gwałtem 
y dobro tego kmecza na woszy wszyal, y thim 
wszyanczem przichodi, czinschye y przechodi, 
o ctore swym prawem *dowyedzą 1443 Czrs 
s. LXXIV; Archiepiscopus super eos docere 
debet al. doyyescz suis hominibus de fugicione 
al. o sbyegloscz 1444 AGZ XIV 138; Jako ja 
tho yyem, jsze Jan Jank nye dovyothl na 
kmyeczya Voczyecha... o szbyczye *Swyantho- 
slawh s *Voleyh 1475 ZapWarsz nr 1393; 
^  Causati sumus vel radonem ostendimus

dokasszaliszmy a. dowyedly (war. kał.: doka- 
zalischmy ostendimus, causati enim sumus 
Judaeos et Graecos omnes sub peccato esse 
Rom 3,9) ca 1471 R XXXIII 127; Wikleph 
prawdą powie, gemuzz nie rownego mistrza 
poganyskego y krzeszczianyskego... Kto chce 
tego dowieszcz, ta gest o niem powieszcz 
Galka w. 11.

3. 'doprowadzić do końca, przeprowadzić, per- 
ficere, conficere, explerei : Michael... recognoyit, 
quia fideiussit pro... Carkowsky nobili Bohdan, 
quod ei debet reproducere limites al. dowyescz 
inter yillas Hanyowcze et Damyskowcze inter 
yillas hereditarias et regales et si non compleret, 
extunc obligatus succumbere yiginti marcas 1485 
AGZ XIX 310; Michael... fideiussit pro... 
Nicolao Karnkowsky... nobili domino Bohdan 
de Hanyowcze, quia ipse dominus Karnkowski 
debet determinare granicies ad festum sancti 
Martini... Si autem non determinaret al. 
gyestlyby nye dowyodl, extunc Michael obliga
tus est yiginti marcas nobili Bohdan solvere 
1486 AGZ XIX 203; Elizabeth... debet divi- 
sionem... sorcium... finire al. dokonacz et 
deducere al. doyyescz 1488 AGZ XIX 370.

Dowinić się fo rm y: praes. ind. 3. sg. dowini 
OrtCel 3; ^  part. praes. act. adi. dowiniąc 
Sul 15; ^  praet. 3. pl. m. dowinili 1471 MPKJ 
V 100; ^  part. praet. pass. n. sg. m. dowiniony 
Sul 70; g. sg. m. dowinionego Sul 43; ~  condit. 
pass. 3. pl. m. byliby dowinieni Sul 26.

Znaczenia: 1. *zawinić, dopuścić się czegoś, 
popełnić, delinąuere, culpam committere : Do- 
mine iudex, ego me hoc nye doyynyl nec hoc 
feci, quia ego ex dei gracia non sum yiolator 
1448 AGZ XIV 277; Gydączy na woyną na 
ląnkach any we wszi staacz mayą..., any 
drapyenya czynycz... *Przeczywko themy szą 
dowynyącz panv they wszi... zaplaczicz ma 
Sul 15; A kyedi ygabany oth nych bywayą, 
tedi *rzesznye prawem nyemyeczskym chczą 
szą bronycz, abi lacznyey dovinyonego grzecha 
rzeczi othbyly (ut facilius eludant commissi 
criminis actionem) Sul 43; Dovynyly schią 
deliquerunt (et propitius ero cunctis iniquitati- 
bus eorum, in quibus deliquerunt mihi et 
spreyerunt me Jer 33, 8) 1471 MPKJ V 100; 
^  dowiniony 'winny, ąui culpam admisit, qui 
aliąuid deliąuif : A thymsze obyczayeem chczemi 
bicz pozew, gdze przes dowynyenya alybo dlv- 
ga panoya bylibi kmyecze gego... wynowaczy 
a dowynyeny (ubi sine delicto domini yillae 
fuerint yillani... culpabiles et delinquentes) 
Sul 26; W kasdem tych przycyn przerzeczonych 
czlonky doyynyony (in quolibet istorum casuum
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delinquens) vyną szethmdzesąth naszey ko
morze zaplaczicz ma bicz przyczysznyon Sul 70.

2. 'zasłużyć na karę, poenam mer er i9: Dowyny 
schya demeretur OrtCel 3.

Dowinienie fo r m y : n. sg. dowinienie 1466 
R XXII 12; ~  g. sg. dowinienia Sul 9. 26. 45; 
~  ac. sg. dowinienie Sul 15. 22. 26. 44; ^  ac. 
pl. dowinienia Sul 28.

Z n a czen ia : 1. fprzewinienie, występek, cr/- 
men, delictum : Nygeden ma bycz pozwan, 
gedno przes woźnego, wiyąwszi gorance na 
dworze alybo w sandze dowynyenya dopuscze- 
nye (nisi pro crimine recenti in curia vel in 
iudicio commisso) Sul 9; Sbyegowye slodzeystwa 
szą dopusczywszi,... o dowynyenye mayą od- 
powyedzecz w prawye (nihilominus de com- 
missis tenebuntur respondere) Sili 15; Kedi 
kthori sąndzaa... za wyni sandowe alybo za 
gynsze dowynyenee naszego zemyanyna... po- 
cządza alybo poczandzacz każe (aliąuem no- 
strum terrigenam... impignoraverint, vel ius- 
serint impignorare) Sul 22; Bandzely paan 
wszy they o kthore dowynyenye yego pozwaan 
myaan bicz (cum dominus villae pro suo 
ąuolibet excessu fuerit citandus)..., w wrotha 
dworv pana they wszi swą lyaską tykayącz 
a wolayącz, maa (sc. woźny) gy pozwacz Sul 26; 
A thymsze obyczayeem chczemi bicz pozew, 
gdze przes dowynyenya alybo dlvga panova 
bylibi kmyecze gego... wynowaczy a dowy- 
nyeny (ubi sine delicto domini villae fuerint 
villani... culpabiles et delinąuentes) Sul 26; 
Gdi nyekthorzy o nyekthoree nyerząądi a o wyel- 
ghee dowynyenya (pro ąuibuslibet criminibus 
et delictis, Dział 16: o nyektore vini) k naszemv 
sąndv pozwaany biwayą, myanvyą pany... za- 
choczczyamy, obrzekayącz, yszbi kazną a moczą 
swych panoow... *thakey nyerząndnosczy y wyel- 
ga dowynyenya wczynyly (huiusmodi crimina et 
delicta commiserunt) Sul 28; Naszą wolą gest 
vstawyono, aby nye wączey kmyeczy... s geney 
wszy po spolv mogło do drvgey wszy vinycz 
(leg. wynić), nyszly geden abo dwa..., nyszly 
w tych przythczach nyszey popysanych:... kędy 
o dovynyenye alybo vyną dzedzyczową (Dział 
34: o wyną pana swego) tam gyste wyesznycze 
gych gymyenya bilibi slvpyeny, począdzany 
albo sgymany (pro excessu sive culpa heredis 
ibidem yillani bonis ipsorum depraedentur) 
Sul 44; Gysz thako oby grany... w grzechi 
gorsze ypadayą, prze kthore pomsta sząndowa 
podług gych dowynyenya przes naasz obykla 
na thake bicz podnyeszona (propter quae ultio 
iudicialis iuxta ipsorum demerita a nobis con- 
suevit in talibus exerceri) Sul 45.

2. fkara, poena9: Est ultio differenda, donec, 
que contra delinquentem pena, doyinyenye, pro- 
cogitatur, semota ira pacificetur 1466 R XXII 12.

Dowodnie 1. 'z uzasadnieniem, słusznie, me- 
rito9: O pozwanyv nyerzadnem... Aczby naszy 
dworzanye... pozwany... nyenawysczyą abo chi- 
trosczą, tedy nye mayą odpowiedacz. Alysz 
gdybi bili pozwany dowodnye podług vrządy 
przed nas abo naszego sadzą, tedy mayą od- 
powiadacz (citati legitime propositis sibi ac- 
tionibus coram nobis vel iudicibus nostris res- 
pondebunt) Dział 50; Dowothne rite times... 
mori 1466 R XXII 20.

2. dubium 'przykładowo, per exempla, exemp1is 
iłłustrando9: Dowodnye per metaphoras XV 
in. R XXIV 355.

Dowodny ' ?9: Ex contentu dovodnego ca 1500 
R XLVII 372.

Dowodzić fo r m y : praes. ind. 2. sg. dowodzisz 
1423 TerBiecRp I 261, 9; 3. sg. dowodzi 1450 
AGZ XIII 306, XV med. R XXII 243, Puł 
Ann 9; 3. pl. dowodzą 1471 MPKJ V 121; 
^  part. praes act. adv. dowodzę 1436 R XXIII 
276; dowodząc 1458 AGZ XI 433; — irtf. 
dowodzić 1422 Czrs 268, 1443 AGZ XII 110, 
1446 AGZ XIV 201, 1499 AGZ XV 383; 
^  praet. 3. sg. m. dowodził 1425 StPPP VII 
328, 1446 AGZ XIV 199, 1449 Tym Sąd 78; 
/ .  dowodziła 1423 Czrs 280—1.

Z n a czen ia : 1. *doprowadzać, adducere, de- 
ducere9: A yaco mylossyerdze dowodzi ku 
spocoynosczi, tako teze spocoynoscz ku ro
zumu XV med. R XXII 243; Bog vmarza 
y ozywya, dowodzy (Fl\ wwodzy) do pyekla 
y wywodzy (deducit ad inferos et reducit 
I Reg 2, 6) Puł Ann 9.

2. *wykazywać prawdziwość twierdzenia, pro- 
bare, demonstrare, convincere9: Andreas... in- 
tromisit se docere, dowodzicz, suo judicio super 
kmethonem: Quia sedebas apud me super orto 
et laborare diem debuisti... Kmetho sic respon- 
dit: Non dedisti mihi in tempore gazam, chycz, 
et propterea a te surrexi, et hoc etiam paratus 
sum suo judicio dowodzie 1422 Czrs 268; 
Margaretha... erga Wlotkonem... dowodziła 
swimi dzewiory..., quia sum propinquior ad 
istam hereditatem, videlicet ymyenu, ad quam 
adduxit dowodzyla super hereditatem 1423 
Czrs 280—1; Czym tego dowodzis? 1423 
TerBiecRp I 261,9; Testibus idem Nicolaus 
docuerat al. dowodził iuris 1425 StPPP VII 
328; Dovodzą, rozgadzayącz arguens 1436 
R XXIII 276; Andreas... fideiussit... Vlia- 
nam..., quod ipsam habet statuere ad terminos 
proximos particulares contra nobilem Wilczek.,.
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Et in isto nos... iudices superius ad interro- 
gandum, utrum actor debet approbare al. do- 
wodzycz, an pars avedere (pro evadere) 1443 
AGZ XII 110; Nikyel aducebat al. dowodzyl 
per librum castri, ąualiter sibi se dominus 
Steczko inscripsit et Steczko inscripcionem libri 
negavit 1446 AGZ XIV 199; Dominus pallati- 
nus debet invenire pro eadem villa, quis ducere 
al. dowodzicz, an dominus Malechowsky pro 
villa regis vel nobilis Petrus... pro suo matri- 
monio al. maczerzisna ib. 201; Swanthoslaus... 
duxit al. dowyodl... e t... Johannes reduxit al. 
wsperl circa ius dictum Swathoslaum pro eo, 
quod małe super eum duxisset al. dowodzyl 
1449 Tym Sąd 78; Pars adversa dixit: Volo 
yidere, quomodo vult hec docere czym the- 
go dowodzy 1450 AGZ XIII 306; Procurator 
Margarete posuit tres citaciones docendo al. 
dowodzancz, quia ipsam citavit tribus citacioni- 
bus pro una re 1458 AGZ XI 433; Posuit duas 
citaciones probans al. dovodzancz ib.; Pro... 
Bylynszki fideiussit Michno Danylowycz..., 
quod debet stare et dowodzycz pro equo et 
ducere evictorem 1499 AGZ XV 383; ^  'sta
wiać zarzuty, obicere : Nandzą, dovodzą, mo- 
vyą (war. lub. : liczą, nądzą a. dowodzą mową) 
obiciunt (summus sacerdos... interrogavit Je- 
sum dicens: Non respondes quidquam ad ea, 
quae tibi obiciuntur ab his? Marc 14,60) 
1471 MPKJ V 121.

Dowód fo rm y : n. sg. dowod 1437 Wisi nr 228, 
s. 85, XV med. R XXII 321, XV med. R XXIV 
49, etc.; ~  g. sg. dowodu 1451 R XXII 41, 
1457 AGZ XV 9, 1463 TymSąd 96, 1466 R XXII 
20, 1470 StPPP IX nr 792; ^  d. sg. dowodowi 
1466 R XXII 19; ^  ac. sg. dowod 1449 Tym- 
Wol 28, 1454 TymWol 5, 1466 R XXV 137, 
1492 AGZ XIX 401, 1493 AGZ XIX 411, 
1500 AGZ XVII 379; — /. sg. dowodem XV 
med. R XXIII 269, 1455 TymSąd 139, 1470 
TymSąd 139; ^  /. sg. (po) dowodzie 1490 
ZapWarsz nr 1647; ~ n .p l .  dowody XV med. 
GIWroc 48 r, XV med. R XXII 320, XV med. 
R XXV 159; — ac. pl. dowody 1477 MPKJ II 
324.

Znaczenia: 1. frozumowanie lub fakt prawdzi
wość czegoś uzasadniający, argument, argumen- 
tum, testimonium, ratio, probatio, documentum : 
Dowot argumentum 1437 Wisi nr 228, s. 85; 
Et ad hoc probandum sunt multe auctoritates 
dowody pefne XV med. GIWroc 48 r; *Dowody 
raciones XV med. R XXII 320; Quid est fides? 
Est substancia sperandarum rerum, argumen
tum non apparencium vlg. wyera gest zalo- 
szenye rzeczy wffayaczich, dowoth rzeczy

nyewidomich (Hebr 11, 1) ib. 321, sim. 1471 
MPKJ V 132; Dictum cum racione s dowodem 
XV med. R XXIII 269; Deductus al. dowod XV 
med. R XXIV 49; Dovody documenta XV 
med. R XXV 159; Dowod argumentum ca 1450 
PF IV 572; S dowodu przeciwności ab op- 
positufs] 1451 R XXII 41; Martinus de Zawisti 
uczynyl dowod super kmethonem Retyborium 
o *zemskye vklad, eze *dowyold, aby mv vczy- 
nil per sex dominicas o wloką 1454 TymWol 5; 
Sermo Cristi racioni competit isti dowodowy 
sgadza szą 1466 R XXII 19; Nye prosen by 
bil dowody nec racione vacet ib. 20; Habemus 
deductum dowod 1466 R XXV 137; De quo 
habemus figuras dowody 1477 MPKJ II 324; 
Przyczyną albo dovoth XV p. post. JA XII 
144; Dovyedzyenye vel dovod argumentum 
ca 1500 Er z 14; Dovod ratio ib. ; Dowod racio 
ca 1500 R XLVII 373; ^  Contestatio Stephani 
contra Sassinum istis verbis: Quia mihi diem 
assignavit super approbacionem sive doccionem 
al. o dovod contra hominem, veni ad cuius 
diem assignatam cum iure meo 1449 Tym
Wol 28; Cuczynsky debuit aprobare dowodem 
scabinis super kmethonem Petrum 1455 Tym
Sąd 139; Dedimus citacionem... Waszkoni 
et Pyotruschkowi... super... Iohannem... ad 
audiendam probacionem al. dowodu pro bonis 
ipsorum 1457 A G Z K S  9; Petrus... egit super 
Margaretham... in hec verba:... Tu noluisti 
audire dowodu 1463 TymSąd 96; Actor... di- 
xit: Si pars aduersa esset, vellem documentum 
al. dowody audire... Aparuit et pars aduersa: 
Ego eciam volo docere. Hoc documentum meum 
al. doyod, quia frater tuus... fecit concordiam 
al. yrząd cum matre mea... Et hoc est aliud 
meum documentum al. dowod, quia tu solus 
actor existens, ad istam ynionem... consensisti 
1470 StPPP IX nr 792; Cum probacione iuris 
terrestris al. dowodem 1470 TymSąd 139; Ja
kom ya nye wzyal dwv kopy y gynshych dlygow 
na młynarzy Jacubye wthory rash po dowodzę 
1490 ZapWarsz nr 1647; Procurator... dixit: 
Antequam respondebo, volo videre probacio
nem al. dovod in actis terrestris, ubi sibi in 
actis terrestris terminus est elapsus 1492 AGZ 
XIX 401; Procurator... Dorothee d i x i t .. 
Volo audire documentum al. dovod secundum 
consuetudinem terrestrem tale, quale debet esse 
super diuturnitatem per yos decretam in iure 
1493 AGZ XIX 411; Miclassius... dixit: Volo 
yidere testimonium al. dowod. Et Vaynko pro- 
duxit testes de quatuor yillis 1500 AGZ XVII 
379.

2, 'znak, ślad, signum, yestigiumć: Dowod
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argumentum (transierunt... tamąuam avis, quae 
transvolat in aere, cuius nullum invenitur argu
mentum itineris, sed tantum sonitus alarum 
Sap 5, 11) 1471 MPKJ V 75.

3. corruptum pro powód 'pozywający, qui in 
iudicium c ita f: Gdyby nyekto byl pozwan 
pyrwe, wtóre, trzecze kv odpowyadanyy na 
szalobą dowoda (pro powoda), a ten to nye 
stanye (citatus non comparuerit), tegdy dla 
gego nyeposlvszenstwa na trzeczem rokv ma 
bycz zdań, a powodowy ma bycz przysądzona 
wlostna dzerszawa,.-.. a sąmpyercza yvsz ma 
odstąpycz Dział 20.

Doznać 1. 'doświadczyć, experiri : Doznacz 
experiri XV p. post. Kałużn 275.

2. doznać prawem 'uzyskać na kogoś wyrok 
skazujący, efficere, ut aliąuis a iudicibus dam- 
netur5: A nye odpowyedzyal-ly w szadzyech ten 
to, czo mu tho gymyenye zasthawyono, a nye 
doszna-ly (OrtBr VII 572: any doszągl) yego 
prawem pyrzwey, nyszly przyszedł dzyen za- 
placzenya... tego to, czo gymyenye w sz<w)em 
dludze zapowyedzyal, thedy tho zapowyedzo- 
nye (pro zapowyedzenye) ma przód gydz y 
mocz myecz podług prawa OrtMac 107.

Dozwalać 'zezwalać, pozwalać, concedere, si- 
nere : Any tez mayą svoyey czeladzi dozvalaczi, 
by czo myely takym tho vylam davaczi (et 
ne quidquam illis a propria donetur familia, 
prohibere procurent) 1484 Reg 710.

Dozwolenie fo r m y : n. sg. dozwolenie XV 
p. post. Kalużn 274; ^  g. sg. dozwolenia 1496 
ZapWarsz nr 1770; ^  i. sg. dozwolenim 1470 
ZapWarsz nr 2995, 1473 ZapWarsz nr 1424, 
1484 Reg 713. 717.

Z n a c ze n ie : 'zezwolenie, pozwolenie, eon-
cessio, licentia, permissw : Jakom ya za trzeczą 
myedza, nycz tam nye mayancz, nye wyramby- 
lem geblony ('jabłoni5) gwalthem, ale czom 
rąbyl, thom rabyl sz dowzolenym (pro dozwo- 
lenym) gego 1470 ZapWarsz nr 2995; Yako 
mnye Marczyn gwalthem wzyąl dwye klodzye 
soly, a nye s moym doswolenym na brzegv 
vyslnem 1473 ZapWarsz nr 1424; Braczya nye 
mayą nosyczi yaleczney bronye... yedno... 
z dozvolenym prelatow swogych (de licentia 
suorum ministrorum) 1484 Reg 713; A thaka 
vyącz przyssyąga ma byczi z dozvolenym 
rzymzkyego kossyczola ib. 717; Jako gya nye 
pozanl robothy yego sytha na plosye, kthora 
lupyl (pro kupyl ?) [de] s dosvolyenya v Sthany- 
slava 1496 ZapWarsz nr 1770; Doswolyenye, 
othpusczenye licentia XV p. post. Kałużn 274.

Dozwolić fo r m y : praet. 1. sg. m.-m  dozwolił 
1487 ZapWarsz nr 1613; / .  -m dozwoliła 1492
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ZapWarsz nr 1734; 3. sg. m. dozwolił 1491 
AGZ XVI 411; ^  condit. pass. 3. sg. neutr. 
byłoby dozwolono 1484 Reg 709.

Z n a czen ie : ' zezwolić, pozwolić, dopuścić, con
cedere, permittere5: Braczya... thego zakony 
mayą myeczi odzyenye schare..., yyąwschy, 
nyzby sye - ynako podług czasszow... zvy- 
dzialo..., a tho dla sluschney y yawney przy
czyny byłoby tho dozyolono y takyez do- 
pusczono (nisi fuerit... dispensatum) 1484 Reg 
709; Jakom ja nye dozwolyl pooracz any po- 
ssacz czasczy na wyyazanyy mem Mykolayowj 
1487 ZapWarsz nr 1613; Procurator Stanislaus 
doszwolyl tres procuraciones reformare 1491 
AGZ XVI 411; Jakom ya nye doswolyla roley 
kvpycz v Yana... slachethnemy Yakvboyy 1492 
ZapWarsz nr 1734.

Dożywać 'odwoływać się, appellare (?)5: Do- 
sziwayo appello XV p. pr. PF V 35.

Doźreć cf. Dojrzeć
Dożdać 'doczekać się, iis, quae minime ex- 

spectantur, affici : Odpoyyedzyal anyol: Snam 
ya to, snam ya, yzesz zdroya krolew<na> 
y pełna mylosczy, alye tvoya myloscz zalosczy 
yyelykye dozdala Rozm 495.

Dożywocie 'posiadanie czegoś do śmierci, 
majątek posiadany dożywotnio, rei per reliąuam 
vitam fruendae possessw : Katherina... reco- 
gnouit, quia adyitalitatem suam al. doziyocze, 
quam habuit in et super pecuniis tricentis..., 
quibus sola aut ad matrimonii contractum, 
aut ad vitam suam frui debuit..., sibi domino 
Johanni ad manum tradidit..., quas ipsas sibi 
non resignauit, nec ab eis recessit, solum a jurę 
usus, quo ipsis pecuniis frui et uti debuit ad 
vitam suam al. dozivocza swego sibi conde- 
scendit et resignauit 1462 StPPP II nr 3666.

Dójka 'mamka, nutrix : Doyka nutrix ca 1455 
JA XIV 490.

Dół fo rm y: n. sg. doł 1277 PPom 247, 1302 
KodPol II 162, 1303 PPom 548, FI 93, 13, 1409 
KatOssolPawl 24, etc.', ~  g. sg. dołu ca 1400 
PF IV 753, BZ Gen 13,18. Ex 36,29, 1473 
Czrs s. LXXXVIII, 1483 SKJ III 334; doła 
1416 LubPodk 143, MPKJ V 91; — d. sg. 
dołu Rozm 661; ^  ac. sg. doł FI 29, 3, FI 
i Pul 7, 16, 1406 SKJ III 196, 1432 Monlur 
VI 79, etc. etc.', ~  i. sg. dołem 1448 LubPodk 
38, XV p. pr. R XVI 334, 1451 AGZ II 136, 
1469 AGZ VI 138; — l. sg. (w) dole SaheReg
1. 7, 1427 Monlur V 79, BZ Gen 14, 17. Ex 
20, 4. Num 24, 6. IV Reg 23, 4. I Par 14, 13. 
Dział 3, 1466 R XXII 17, etc.', ~  n. pl. doły 
1427 Monlur V 79, BZ Jos 8, 11, 1456 AGZ II 
152; ^  g. pl. dołow BZ III Reg 20, 28; ^  ac. pl.
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doły Rozm 138; ^  /. pl. dołmi ca 1455 JA 
XIV 493.

Z n a czen ia : 1. fdolina, yallis9: K thobe
wzdichami, llkayocz y placzocz w them tho 
dole (SaheReg la. 4—6. 8—16. 19: padole, 2: 
w padołu, 3: w wądole) szlesz (/cg. słez) (ad 
te suspiramus gementes et flentes in hac lacri- 
marum valle) SaheReg 1.7; Pod dołem chło
dnym sub umbrosa valle XV p. pr. R XVI 334; 
Sz yezyory, moczydlamy, strumyenmy, sz doi
my, pagorky ca 1455 JA XIV 493; Abram 
przyszedł y przebiwal podle dołu Mambre, ges 
to gest w Ebron (iuxta convallem Mambre, 
quae est in Hebron) BZ Gen 13,18; Krolowye, 
ges to szo s nym były w dole Sabę, ges to gest 
bilo krolewskye (qui cum eo erant in valle Save, 
quae est vallis regis) ib. 14, 17; Na brzedzc 
potoka myasteczka Arnon, któreś to w dole 
lezi, asz do Galaad (ab... oppido, quod in valle 
situm est, usque Galaad) BZ Deut 2, 36; Wyodo 
yo (sc. jałowicę) w doi przikry y kamyenisty 
(ducent eam ad vallem asperam atque saxosam), 
ienze iest nigdi nye oran ani naszena przymal 
ib. 21,4; Y pogrzebl gy (sc. Mojżesza) w dole 
zemye Moabskey przecziw Fegor (et sepelivit 
eum in valle terrae Moab contra Phogor) 
ib. 34,6; Myedzi gimis to (sc. bojownikami) 
a myedzi myastem bili na posrotkv doli (inter 
quam et eos erat vallis media) BZ Jos 8, 11; 
Przetosz odszedw Iozve tey nocy, stal posrotkv 
w dole (et stetit in vallis medio) ib. 8, 13; Bog 
górni gest gich, a nye bog dolow (non est 
deus vallium) BZ III Reg 20, 28; Przed Ierusa- 
lem w dole Cedrowem (in convalle Cedron) 
BZ IV Reg 23,4; Fylystinowye wtargly a rosuly 
syo w dole (diffusi sunt in valle) BZ I Par 14, 13; 
Przewlaczal swe sini przes ogen w dole Been- 
non (transireque fecit filios suos per ignem 
in valle Benennom) BZ II Par 33,6; Vdzalal 
mur przed myastem Dauidovim na zapadney 
stronye rzeki Gyon w dole od yichodu broni 
ribney wokol asz do Ofel (in conyalle ab in- 
troitu portae piscium per circuitum usque ad 
Ophel) ib. 33, 14; W dole scholnem in yalle 
silvarum (in valle Salinarum IV Reg 14, 7) 
1471 MPKJ V 46; *Przemyą dola onus vallis 
(war. kal.: brzemyą dołowe, onus yallis yi- 
sionis Is 22,1) MPKJ V 91; Wschelky doi 
badzye napelnyon, a wschelka góra y padolek 
bądzye vsmyrzon (omnis yallis implebitur et 
omnis mons et collis humiliabitur Luc 3, 5) 
Rozm 177; Pyątegonasczye dnya ystaną s mar- 
thvych y staną y dolye Iozephat (in yalle Josa- 
phat) Rozm 479; Povyedly y (sc. Jezusa) precz 
po lucze albo po dołu Yozeff, rozmayczye
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mączącz Rozm 661; ^  'przepaścista dolina,
przepaść, yorago, abyssus9: Gospodne, wiwodl 
ies od pecla duszo moio, zbawił ies me od 
*sstopaioczich w doi (salvasti me a descendenti- 
bus in lacum, Pul: w otchlayn) F/29, 3; Myedzy 
namy a myedzy yamy yest doi yyelyky nye- 
czysty yczyyrdzony (inter nos et yos chaos ma
gnum firmatum est Luc 26,26) Rozm 396; ^  
corruptum pro udole: Kako krasne stany twe, 
Iakobye, a przebitki twe iako w dole lesnem 
Israele (Biblia olomuniecka: yako ydole lesnye, 
quam pulchra... tentoria tua, Israel, ut yalles 
nemorosae) BZ Num 24, 6.

2. *jama, dół, rów (sztucznie wykopane), 
fovea, fossa5: lezoro otworzil y wicopal ie, 
y wpadł w doi, iensze iest yczinil (incidit in 
foveam, quam fecit) FI 7, 16, sim.Pul; Swantho- 
slao cessit medietas ad (pro ab?) fossa, al. 
dola oth *lyppaya 1416 LubPodk 143; Si aqua 
marthwa in fossatis vlg. w dole reperta fuerit 
1427 Monlur V 79; Aqua mortua ylg. marthwa 
in ipso riwo ultra granicies... non diffusa 
de ripis et aqua in waluis (pro vallibus ?), 
dictis doły ib.; Granicie... yadunt antę fossatam 
et yadit nad dołem 1448 LubPodk 38; Iste 
granicie, que yadunt ad fossatam ylg. przesz 
doi ib.; In fouea cadauer abscondit w dole 
pochowa 1466 R XXII 17; Doi fossa ca 1500 
Er z 13; Lyydzye nazaretsczy barzo szye lekna 
(sc. lwa), poskoczą do pyynycz albo v doły, 
gdzye kto może yczyecz (ad latebras fugerunt) 
Rozm 138; Czloyyek..., który by myal yedną 
oyczą, a by yemv ypadla w doi..., azalyby yą 
dzyersącz a nye podnyosl (si ceciderit... in 
foyeam, nonne tenebit et leyabit eam Mat 
12,11)7 Rozm 326; Bądzyely slyepy slyepego 
yodzycz, oba ypadnyeta y doi (ambo in foveam 
cadunt Mat 15, 14) Rozm 356; ^  wilczy doi: 
Cistricta est fouea ad capiendum lupos yylczy 
doi ca 1500 Erz 13; ^  fdól obronny, fossa
muniendi causa ducta': Val yel doi yallum eyn 
blank yel munitio facta circa castellum ca 1500 
Erz 117; ^  fgrób, sepulcri fovea5: S twego
zakona navczisz gy, by vcogil iemu ote dnow 
zlich, aszbi *vocopan bil grzesznemu doi (donec 
fodiatur peccatori foyea, Pul: azby ykopal 
grzesznemu doi) FI 93,13; Zawolaw k sobye 
Raguel sług swich y szły s nym, abi yikopa- 
ly doi (ut foderent sepulcrum) BZ Tob 8, 11; 
A gdisz bil doi prziprawyon (cumque paras- 
sent fossam) ib. 8,13; Kazał slugam... doi 
zasucz (praecepit..., ut replerent fossam) ib. 
8,20; Jacom ya nye ranczyl... Dorotky... 
u dołu, która była scazana na smyrcz, 
na postawyenye do Warschewy 1473 Czrs
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s. LXXXVIII; ^  może już nomen proprium: 
Ad vallem, qui rudni doi nominatur 1277 
PPom 247; Ad ąuandam fossam, que vlg. 
dicitur tyrscenni doi 1302 KodPol II 162; Yallis 
rudni doi 1303 PPom 548; Usque ad vallem, 
dictam vlg. rythi doi..., usque ad vallem, quae 
dicitur Grabców doi 1409 KatOssolPawl 24; 
Usque ad glynne doły et a glynne doły usque 
ad rivulum, dictum Ruthky 1456 AGZ II 152.

3. 'dolna część czegoś, rei pars inferioF: 
Z dołu deorsum (vos de deorsum estis, ego 
de supernis sum Jo 8, 23) ca 1400 PF IV 753; 
Vdzyelal szeszcz desk, a dwye gyne..., które 
spoyoni biły od dołu asz do wyrzchu (quae 
iunctae erant a deorsum usque sursum) BZ 
Ex 36,29; Porvszylo syą nyektore wątpyenye 
o dzessyączyny y gynsze czlonky, ktoresz na 
dole poloszyłysmy (super decimis et aliis arti- 
culis inferius contestis) Dział 3; Pol stayanka 
roley... podlye Ozogowskey myedze et z dolv 
Miskowska... cum omni iure... obligauit 1483 
SATi/III 334; Tu iniecisti te violenter in molandi- 
num inferiorem al. na dolye in fluvio, quod de 
fluvio Hartha fluit 1496 AGZ XVI 273; Poslye 
anyoly svoye ode cztyrzęch vyatrov z vyrzchv 
nyeba aze na doi (a summis coelorum usque 
ad terminos eorum Mat 24,31) Rozm 483; 
On yem vkaze vyelyka vslana na yyschey cząsczy, 
czvsch na trzemye, podług obyczaya zydov- 
skyego, któryś czynyly trzemy na yyrzchv, 
gdzyez yyeczerzaly, a na dolye loznycze (in 
superiori parte domus faciebant Palestini caena- 
cula, inferius autem cubicula) Rozm 521.

4. wyrażenia przysłówkowe: na dół (przy 
oznaczaniu kierunku ruchu): Młyn yego ne mai 
żagynocz y na goro, y na doi medzy yego brzegy 
1406 SKJ III 196; Fluuio Orzicz cum ambabus 
rippis ad ymo al. na doi debet yti 1432 Monlur 
VI 79; Na doi deorsum 1436 R XXIII 278; 
Usque ad granicies..., que sunt pro tempore 
declivitate fluvii... vlg. na doi rzeka Wrzessy- 
cza 1447 AGZ II 128; Zalechowczi debent uti 
superius Syemyenova et na doi debent uti 
Drevyenczi po Gnyli Pothok 1448 AGZ  XIV 
259; Na doi (EwZam 300: dyabel... postayyl 
go na dachy koszczyola i rzeki mv:... Spyszcz 
szya na doi, mitte te deorsum Mat 4, 6) ca 1450 
PF IV 571, sim. Rozm 196; A laczkowe lyanth- 
woytha na doi rzecka usque ad graniciem, dzu- 
schyczska granycza na doi rzecka, obye stronye 
tenere debet dominus Fyederko 1451 AGZ II 
136; Snydze na doi ptastwo na marcho (descen- 
deruntque yolucres super cadayera) BZ  Gen 
15, 11; Poszpyesz syo na doi (festina, descende) 
BZ IV Reg 1,11; Czso zostanye z domu Iuda,
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puscy k[r]orzen na doi, a ycziny yszitek wzgoro 
(mittet radicem deorsum et faciet fructum 
sursum) BZ  IV Reg 19,30; XX-a tisyoczow 
zgymaly mozowye Iuda y prziwyodo ge na 
wyrzch wisokey gori y spichaly ge na doi 
z skali (praecipitaveruntque eos de summo in 
praeceps), gysz syo wszitci stłukły BZ  II Par 
25,12; M[...jeżowym na doi pothokyem 1457 
AGZ XIX 501; Na doi desuper (Mich 3, 2) 
1471 MPKJ V 113; Aquam autem... inferius 
al. na doi demittere debent 1474 AGZ XVIII 87; 
Dwye stayanie roley... ku rzecze na doi, kady 
do góry chodzą,... cum omni iure... obligauit 
1476 SKJ III 333; Tey noczy... rzeky stały 
trzy godzyny, nye *czyąkacz na doi Rozm 71; 
lesus nachylywschy na doi (inclinans se deorsum 
Jo 8, 6) y począł palczem pysacz na zyemy 
Rozm 465; Przyblyzal szye ku potoku,... 
a yako stąmpaly na doi, sepchnąly gy (sc. Je
zusa) tako sylnye, yze padł na ostre kamyenye 
Rozm 661; Vyązaly (leg. uwiązali, sc. Jezusa) 
za schyyą barzo yyszoko ku slupoyy y yyyązaly 
potem nogy povrozem, y czyagnąly na doi 
k zyemy Rozm 820; ^  na dole 'nisko, infra’: 
Nye uczynysz sobye obrazu ritego any kaszdego 
podobyenstwa, które gest w nyebye s wyrzchu, 
a czso gest na szemy na dolye (quae est in 
coelo desuper et quae in terra deorsum) BZ 
Ex 20, 4; ^  dołem 'na dole, wzdłuż doliny,
in inferiore loco, per (secundum) yallis cursum : 
Fyedko debet tenere perpetue in Lopuschna 
et Hlubokigo dołem rzecka po lyanthwoytha 
laczka 1451 AGZ II 136; A pariete hereditatis 
Pyenyany ville vlg. dołem recto processu sipati 
sunt scopuli 1469 AGZ VI 138.

Drab 1. *drabina, scalae \ O ethore drabi na 
myo Hindrzich szalował, tim ya wzol s ge- 
go wolyo 1428 ZapWarsz nr 2826; Y mowy 
Ambrosy s<więty>: Trzeczye, abi we cznotach 
syą otarł a obici gim, bo thi są, yaco drap ku 
wlezenyy boga poznanya XV med. R XXII 
244; Y wydzal gest we znye drab stoyocz na 
zemyo (viditque in somnis scalam stantem su
per terram), koncern nyeba dosyogayocz, a an- 
gyoli boże s nyey wstopuyocz y stopuyocz po 
nyey BZ  Gen 28, 12; Recepit currum cum 
draby, balky 1480 AGZ XVIII 200.

2. 'wóz drabiniasty, currus cum parietibus 
scalari forma confectis (?)’: Plaustrum al. drab 
1499 Sąd II 342.

Drabarz 'koń ułożony do specjalnego chodu, 
inochodnik, także koń wielkiego wzrostu, eąuus 
tolutarius seu maiore statura : Drabarz grada- 
rius equs 1437 Wisi nr 228, s. 84; Gradarius 
est equus, gradatim et molliter incedens vlg.
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drabarz 1450 RpKapKrak; Drabarz gradarius 
ca 1455 JA XIV 490; Drabarz dextrarius Ort- 
Cel 3, sim. OrtLel 233.

Drabina *scalae, currus paries scalarum instar 
confectus \ Stinvagy, orcziky, drabini, ossi ad 
currum 1461 AKH  XI 489; Una scala al. dra- 
byna 1499 RocznKrak XVI 68.

Drabinka *scalae (metaphorice blandimenti 
sensu dictae)9: O drabynko nyebyeszka, o matko 
boża, dzyeyycze Maria! Naw 46.

Dracz fo r m y : n. sg. dracz ca 1465 Rost 
nr 4179, MPKJ V 17, 1472 Rost nr 160, 1478 
Rost nr 2133, 1481 Rost nr 4973, 1484 Rost 
nr 6271, 1485 Rost nr 5915; ^  n. pi. dracze 
MPKJ V 88; ~  d. pl. draczom BZ IV Reg 
17,20.

Z n a czen ia : I. fzabierający coś siłą, łupieżca, 
zdzierca, exactor, raptor, qui vim infert, <7/77- 
piens'\ Y zarzvcyl pan wszelke plemyo isra- 
helske a zdroczil ge y dal w roko ge draczom 
(et tradidit eos in manu diripientium), asz ge 
y zarzycyl od oblycza swego BZ IV Reg 17, 20; 
Dracz, naszylnyk exactor MPKJ V 17; Dracze 
a. gwaltowniczy (war. kał.: bracze a. gwaltho- 
wniczi) exactores (populum meum exactores 
sui spoliayerunt Is 3, 12) MPKJ V 88.

2. bot. a. fberberys zwyczajny, Berber is vul- 
garis LŻ: Dracz berber ca 1465 Rost nr 4179; 
Dracz berberis 1472 Rost nr 160; Dracz ber- 
berus 1478 Rost nr 2133; Dracz berberis 1481 
Rost nr 4973; Dracz, pywnyk berberus 1485 
Rost nr 5915; ^  b. gatunek agrestu 'Ribes
uva crispa L ż : Dracz ribes 1484 Rost nr 6271.

Draczek [jakaś ozdoba u kobiecego trzewiczka, 
całceamentorum ornamentum ąuoddam5: Pro eo, 
quod eleyate sunt filie Syon et ambulabant 
extento collo..., decalyabit... dominus yerticem 
filiarum Syon... In die illa auferet dominus 
ornamentum całceamentorum et lunulas, id 
est krumpowane crzewiczky, scilicet strzebrny- 
my (leg. z strzebrnymi) draczky (Is 3, 18) XV 
p. post. Kałużn 281.

Drać 1. ' drzeć, targać, szarpać, łacerare5: 
Obyczay byl zydoysky, kyedykoly yslyschely 
krzyydą boską, tedy nathychmyast drapały na 
sobye odzyenye, a przeto ten Cayphasch dzyerze 
na sobye odzyenye, aby thym yyathscha y czyas- 
schą vyną vkazał namylszego Iesucrista Rozm 
725.

2. drać pczoły f wydzierać plastry z pszczołami 
z barci, niszcząc ją przez to, favos cum apibus 
ex ahario in arbore sihestri eripere atąue aharium 
delere': Staszek... fideiussit Nicolaum... ad 
statuendum feria tercia proxima post Ascen- 
sionem Domini, quum domini iudicabunt pro

hoc, quod dral pczoli 1396 TPaw IV nr 5297.
3 . 'zabierać, grabić, capere, rapere ( ?Y : *Drze- 

rzesz capere XV p. pr. R XLV1I 357; Nykt 
przez czygey woley czydza rzecz ma dracz 
(pro bracz?, Sul 44: O glypyem branyy rzeczy 
czydzych) Dział 35.

Cf. Odrać, Rozdrać, Wydrać, Zadrać się, 
Zedrać, Drzeć

Dragant bot. ftraganek, Astragałus verus Oliv. 
et al. spć : Draganth draga[ga]ntum 1472 Rost 
nr 53.

Dragarz ' tragarz, tu robotnik w żupie solnej, 
gerulus, baiulus, hoc loco operarius in salifo- 
dina : Zupparius supremus de Wyeliczka yna 
cum consulibus ibidem ac eciam communitate 
fraternitatis laboratorum, qui ylg. dragarze 
nominantur..., nobis enarrauerunt defectuosam 
pauperum Christi fidelium inopiam, qui exules 
et orphani de diuersis mundi partibus con- 
ueniunt laborantes in montibus salis, ibidem 
manus et pedes frangunt per accidens infortu- 
nium et corpora destruunt (1363) MMAe 
X 165.

Drakowy fsmoczy, ąui draconis est, seu vo- 
catuP: Viszedlem brono walno w noci a przed 
studnyczo drakoyo asz ku bronye gnoyney 
(egressus sum per portam yallis noctc et antę 
fontem draconis), opatrzaio muri ierusalemske 
skażone a broni gego ognyem yisszone BZ 
Neh 2, 13.

Dranica crodzaj deski do pokrywania dachu, 
tabula seu axis ad tecta operienda aptci : Ho- 
mines yero predicti... libertatem habebunt 
omnimodam ligna excidere in borra yille 
Byalka et asseres, dranicza, facere 1437 Kod- 
Pol III 412; Andreas... proposuit super Pe- 
trum ..., quia uxor eius de domo sua palacium 
sibi spoliayit, asseres al. dranicze et cilindrium 
in domo eius restayit cum ministeriali Nicolao 
castri et duxit eum ministerialem ad signetum 
al. do sznaku, ubi predictum cilindrium iacuit 
super tecto 1446 AGZ XIV 227; Asseres al. 
dranycze 1489 AcLubl VI; Cilindrium schkydlą 
ylg. dranyczą ca 1500 Erz 14; Scindula, latus 
asser, quo domus operiuntur ylg. skydla, ylg. 
dranyczą ib.

Dranie fdarcie, targanie, szarpanie, laceratio, 
dilaceratw : Cayphasch dzyerze na sobye odzyc- 
nye, aby thym yyathscha y czyasschą yyną 
ykazal namylszego Iesucrista, a thym tez dra- 
nym straczyl y slavą, y dostoyenstyo kaplan- 
stya Rozm 725.

Drapać, Dropać fo r m y : praes. ind. 2. sg. 
drapasz Rozm 727; 3. pl. drapają ca 1450 
PF IV 579; ^  imper. 2. pl. drapajcie Rozm 727;
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^  part. praes. act. g. pi. m. drapających Rozm 
628; ac. pl. m. drapiące 1471 MPKJ V 131; 
^  inf. drapać Rozm 718. 725; ^  praet. 3. sg. 
drapał XV p. pr. R XVI 327, Rozm 724; 
3. pl. m. drapali Rozm 724. 725; ^  part. 
praet. pass. n. sg. f .  drapana 1453 StPPP 11 
nr 3527; ^  fut. pass. 3. sg. neutr. będzie dro- 
pano XV mecf. Zab 523.

Z n a czen ia : 1. 'drapać, laniare, scindere,
scalpere5: Expositus lecto (sc. suplek Lascarius), 
crassis lutatus annonis, regidos hic calces non 
sicco lumine lambit, hic scidit genas, drapał, 
hic ąuatit vda labella XV p. pr. R XVI 327; 
Drapaya pasznocthi delaniant ungvibus..., ut 
ursus myedzwyed ca 1450 PF IV 579; Drapali 
scalpebant ca 1500 JA X 386; ^  rana drapana: 
Judicium adiudicauit dimidiam secundam mar- 
cam Stephano Rosa... pro wlnere {leg. vulnere) 
cruentato al. drapana 1453 StPPP II nr 3527; 
^  drapający 'drapieżny, rapax, dilanians : Cri- 
stus... by vass mogl roszyepacz ząby nye- 
dzvyedzyow drapayączych, yako nyegdy vczynyl 
czthyrzomdzyestom dzyeczy, ysch szye syyate- 
go {leg. z świętego) proroka Elyzeuscha na- 
szmyevaly Rozm 628.

2. 'drzeć, szarpać, rozdzierać {zwykle o odzie
niu), scindere, lacerare5: Drapali lacerarent
1461—7 Serm 151 r; Tedy Cayphasch począł 
na ssobye odzyenye drapacz (scidit vestimenta 
sua) Rozm 718; Cayphasch drapał na sobye 
odzyenye..., bo to ych obyczay, kyedykoly 
myely zaloscz, tedy na sobye odzyenye drapały 
Rozm 724; Przetoz ten ystny byskup począł 
na sobye odzyenye drapacz (tunc princeps sa- 
cerdotum scidit vestimenta sua Mat 26,65) 
Rozm 725; Obyczay byl zydovsky, kyedykoly 
vslyschely krzyydą boską, tedy nathychmyast 
drapały na sobye odzyenye Rozm 725; O kxyaza 
zlosczyye,... czemy drapasch sye odzyenye, 
a nye drapasch syego sercza zakamyalego? 
Rozm 727; Drapaycze sercza yasche, a nye 
odzyenya yasze (scindite corda yestra et non 
yestimenta yestra Joel 2, 13) Rozm 727.

3. 'świerzbić, prurire, pruriginem defricare{ ?)': 
Nye bądze szwyrbyalo any bądze dropano tunc 
gaudes defricacione XV med. Zab 523; Dra- 
pyanczie {war. lub.: leszkczącz) prurientes (erit 
enim tempus, cum sanam doctrinam non susti- 
nebunt, sed ad sua desideria coaceryabunt si- 
bi magistros, prurientes auribus II Tim 4,3) 
1471 MPKJ V 131.

Cf. Przedrapać, Rozdrapać, Wydrapać, Zdra
pać, Podrapie, Rozdrapie, Zdrapie.

Drapie 'grabić, rapere’: Gest gych wy<e)le, 
gysz... byerzą szobye prz<y)ciną prócz wlosth-

nych stron myaszkanya, a thako szą powla- 
czayącz, czydzego drapycz szą nye boyą (aliena 
rapere non formidant) Sul 42.

Drapienie 'grabież, rapina5: Gydączy na woy- 
ną na ląnkach any we wszi staacz mayą,... any 
drapyenya czynycz (nec rapinas committere) 
Sul 15.

Drapiestwo, Drapieżstwo fo rm y: n. sg. dra- 
piestwo XV med. R XXII 322, M W  gl. 59; 
^  g. sg. drapie(ż)stwa Sul 46, XV med. SKJ 
V 272, Dział 37, Rozm 305; ^  ac. sg. dra
pieżstwo 1466 R XXII 17; ^  i. sg. drapiestwem 
M W  gl. 59, XV ex. MacDod 138; — /. sg. (w) 
drapieżstwu Sul 22; ^  ac.pl. drapieżstwa Sul 42.

Znaczenia: 1. 'grabież, rapina5: Abi w dra- 
pyeszstwy alybo w dzączy {pro cząszy 'ciąży’) 
naszegho ybozstwa nyekthora dzirzana poczestna 
wmyernoscz (ut in rapinis aut in pignoratio- 
nibus nostrorum pauperum aliąuis modus 
obseryetur) Sul 22; Vstawyamy, aby... dra- 
pyeszstwa czynyączi wszego gymyenya gych, czso 
by ge myeli, thim tho yczynkem bili poszba- 
wyeny (statuimus, quod... rapinas committen- 
tes ąuibuslibet eorum bonis, ąuae habent, ipso 
facto sint priyati) Sul 42; Vstawyamy, aby 
gylkokrocz na woyną przes zyemye nasze szcze 
bądze, nygeden... drapyeszstwa {Dział 37: dra- 
pyesstwa) w konyech, w drobye, w bidle... 
szą nye dopysczay (ut... nullus... rapinas in 
equis, pecudibus, pecoribus... committat) Sul 
46; Drapyestwo rapina XV med. R XXII 
322; Drapyestwa rapinam non faciatis XV 
med. SKJ V 272; Ganyebnye *drapyesczthwo 
osządzy nam decus et yitam mesta rapina rapit 
1466 R XXII 17; Nye drapyestvem yednal, 
nye podług prziwlasczanya nyerzodnego sodzil 
so non rapinam arbitratus est, drapyestwo (qui 
cum in forma dei esset, non rapinam arbitra
tus est esse se aequalem deo Phil 2,6) M W  
gl. 59; Yusz głodem, yusz czasthym morem, 
yusz drapyeszthwem, yusz udrączenym, na 
ostathku *krwyą roszlanym, nye karz, boże, 
potapyenym XV ex. MacDod 138; Drapyestva 
rapinam ca 1500 JA X 385.

2. 'żądza grabieży, rapinae cupiditas5: Vy 
Zydoyye a mądrczy zydowsczy to, czo yest 
w zwyrchu czasze albo myszy, to czczyczye 
a czysczyczye, alye czo yest vasz ynątrz, pełny 
yestesczye drapyestya y yschytkey lychothy 
(quod autem intus est yestrum, plenum est 
rapina et iniquitate Luc 11,39) Rozm 305.

Drapież dup wojenny, spoliać: Lup, drapesz 
spolia (si autem fortior eo superyeniens yicerit 
eum, uniyersa arma eius auferet... et spolia 
eius distribuet Luc 11, 22) XV in. R XXIV 72.
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Drapieżca fo r m y : n. sg. drapieżca Sul 3, 
XV med. Zab 514, ca 1500 Er z 14; ~  g. sg. 
drapieżcę Sul 58; ^  d. sg. drapieżcy Sul 58; 
^  i. sg. drapieżcą Gn 14a, Sul 3; ^  n. pl. 
drapieżcę ca 1450 PF IV 562. 571, XV p. post. 
PF I 204, ca 1500 JA X 385.

Z n a c ze n ie : ' łupieżca, rabuś, praedo, latro, 
raptoF: My przycladem tego tho sbogeze mamy 
yczinicz, genszecz... gest v miłego Xa na 
prauiczy vyszal byl. A tenczy gest swe fszythky 
dniy drapesczo byl Gn 14a; O podrapyenye 
dzeszanczini pholwarkowey kthorego slachczi- 
cza albo o kthorąkole rzecz gyną rostropną, 
thaki drapyeszcza za wspomynanym ma clyanth 
bycz (pro raptu decimae praedialis... talis 
raptor... excommunicetur), a bandzeli w klanth- 
wye przes szescz myeszanczi sthal, thedi y prze- 
biwacze they wszi, gdysch powynni dzeszan- 
czyną dacz, mayą clanczi bicz thesz z dra- 
pyesczą they tho gych dzeszanczyny (incolae in 
eadem villa... excommunicentur cum raptore 
decimae eiusdem) Sul 3; Drapeszcza raptor 
XV med. Zab 514; Drapeszcze raptores ca 
1450 PF IV 562; Lifniczy, drapyescze, vszyl- 
nyczy (Pharisaeus... orabat: Deus, gratias ago 
tibi, quia non sum sicut ceteri hominum: rap
tores, iniusti, adulteri Luc 18, 11) ca 1450 
PF IV 571; Peccatum non dimittitur, nisi abla- 
tum restituatur. Hoc deberent attendere ba- 
czycz usurarii, perjuri krzywoprzysząsnyczy, 
falsi testes, calumpniatores pothwarzcze, rap
tores drapyescze XV p. post. PF I 204; Dra- 
pyesczą predo ca 1500 Er z 14; Drapyescze 
oppressores ca 1500 JA X 385; ^  fporywający 
kobietę, gwałciciel, raptor, oppressoF: Dzewka 
przes woley porodzyczelow drapyeszczy przy- 
swolącz abo szą wszącz przycynyącz oth dra- 
pyeszcze... poszag straczycz ma (filia omnino 
sine yoluntate parentum raptori consentiens yel 
se procurans rapi a raptore... nihilominus 
dotem amittat) Sul 58.

Drapieżliwy fdopuszczający się grabieży, ąui 
rapinam admittits: Gęstły woyth nyeyszytheczny 
albo nyesprawyedlywy, drapyeszlywy..., tego 
(pro tedy?) szye raczcze mayą nayn przed 
yyszym sandza... szkarzycz Ort Kai 211.

Drapieżnie 'grabieżą, rozbojem, per rapinam5: 
Propono contra Petrum Banczek de ibidem, 
quia recepit ipsi Agneti per rapinam al. dra- 
pyesnye in libera yia regali duos equos 1449 
StPPP II nr 3401.

Drapieżnik 'rabuś, raptor : Drapesznicy,
poch<l)ebniczy ynde raptores, calumpniatores, 
fures et omnes iniusti Gn gl. 153 b ; Lifniczi, 
drapyeszniczy 1434 R XXIV 350.

Drapieżny 1. 'dopuszczający się grabieży, 
ąui rapinam Mdmittif \ Pytalysczye nasz o pra
wo... zaluyącz na waszego woytha, kako 
gest... nyesprawyedlywy, drapyeszny,... pro- 
szącz nasz, czo bysczye sz nym myely yczynycz 
Ort Kai 210.

2. fdrapieżny, mięsożerny, rapax : Drapeszni 
rapaces (attendite a falsis prophetis, qui ye- 
niunt ad yos in yestimentis oyium, intrinsecus 
autem sunt łupi rapaces Mat 7, 15) XV in. 
R XXIV 74; Custodiebant gregem suum, ne łupi 
ac alia rapacia, drapyeszna, animalia ipsis 
damna intulissent XV med. SKJ V 261.

Drapieżstwo cf. Drapiestwo
Drapieżyć fo r m y : praes. ind. 3. sg. drapieży 

ca 1450 PF IV 574, XV p. post. PF III 287, 
XV p. post. R XLVII 351; ^  part. praes. act. 
adi. drapieżąc XV med. SKJ I 65; — praet. 
I. sg. m. -m drapieżył Rozm 651; —■ condit. 
pass. 3. sg. neutr. -by drapieżono Dział 34.

Z n a czen ia : 1. fzabierać coś silą, porywać, 
rapere' : Lupus rapit slusczy (leg. złuszczy), 
drapyeszy y rosproszy (lupus rapit et dispergit 
oyes Jo 10, 12) ca 1450 PF IV 574; Roszprza- 
szyą (leg. rozprasza) albo drapyeszy dilacerat 
XV p. post. PF III 287; Kristus... prze łotry 
ymączon, dolycza thego Dauid prorok rzekącz: 
Gęgom nye drapyezyl, tegdym zaplaczyl (quae 
non rapui, tunc exsolyebam Psal 68, 5) Rozm 
651.

2. 'ograbiać kogoś z czegoś, obrabowywać, 
praedari, vi elicere5: Czyrpycze drapyeszącz, 
yyczągayącz si accipit (sustinetis enim, si quis 
yos in seryitutem redigit, si quis deyorat, si 
quis accipit, si quis extollitur, si quis in faciem 
yos caedit II Cor 11,20) XV med. SKJ I 65; 
Kmyecze yawno wszytczy mogą zbieszecz,... 
gdy o wy na panyską kmyecze dzeczskowano 
by czastokrocz abo drapyeszono (si... pro ex- 
cessu siye culpa heredis ibidem yillani bonis 
ipsorum depraedentur, Sul 44: kędy... gych 
gymyenya bilibi slypyeny, począdzany albo 
sgymany) Dział 34; Drapyeszy dolo capit XV 
p. post. R XLVII 351.

Cf. Podrapieżyć, Zdrapieżyć
Dratwa 'dratwa, nić szewska, filum tortum : 

Tradidimus sutori ceram... ad fila ungenda siye 
spacos al. drathwy 1411 AKPr X 334; Dratwa 
specus 1437 PF V 16; ^  Drąthwą lamma
ca 1500 Er z 14.

Drażnić cf. Drażnić
(Drażnić) Drażnić fo r m y : praes. ind. 3. sg. 

drażni FI i Pul 73, 11; 3. pl. drażnią 1471 MPKJ
V 98; ^  imper. 2. sg. drażni 1471 MPKJ
V 78; '— part. praes. act. adv. drażniąc BZ IV
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Reg 17, 11, 1471 MPKJ V 100; n. sg.f. drażniąca 
1471 MPKJ V 115; g. sg. m. drażniącego 1471 
MPKJ V 107; d. sg. m. drzaźniącemu MPKJ 
V 107; ^  inf. drażnić ca 1500 Erz 14; ^  praet. 
3. pi. drażnili 1471 MPKJ V 55; ^  condit. 
3. sg. f .  -by drażniła Rozm 823.

Znaczenie'. 'pobudzać do gniewu, rozją
trzać, exacerbare, irritare, insultare : I dokod, 
bosze, laiacz bodze neprzyaczel, draszni prze
ciwnik ymo twoie do concza (irritat adversa- 
rius nomen tuum in linem)? FI 73,11, sini. 
Puł; Y czinyly skutki przeszarzedne draznyocz 
pana (feceruntąue verba pessima irritantes do- 
minum) BZ IV Reg 17,11; Nye manczy, nye 
drazny ne exasperas (animam esurientem ne 
despexeris et non exasperes pauperem in ino- 
pia sua Ecclus 4, 2) 1471 M PKJV  78; Drasznyv 
(war. lub.: drasnya) provocans (numąuid me 
ad iracundiam provocant, dicit dominus, nonne 
semetipsos in confusionem vultus sui? Jer 
7,19) ib. 98; Draznącz (war. lub.', drasynyą, 
gnyewaya) exacerbavit (filii Israel, qui usque 
nunc exacerbant me in opere manuum suarum 
Jer 32,30) ib. 100; Draznączego (war. lub.'. 
*drzasnyaczyemv) exasperantem (et dices ad 
exasperantem me domum Israel Ezech 44, 6) 
ib. 107; Drasznyącza, gnyevayącza provocatrix 
(vae, provocatrix et redempta civitas, columba 
Soph 3,1) ib. 115; Nagabacz albo drasznycz, 
albo wnyyecz obroczycz irritare ca 1500 Erz 14; 
Pobvdzyacz albo drasznycz prouocare ib. ; 
Nye dosycz było przeklątemv satanovy, yze 
byczoval czyalo ssvnątrz, alye tez podusczyl 
zoną yego, aby vnątrz draznyla yego sercze 
Rozm 823; ~  Przegarzaly a. draznyly,
a. naschmyewaly insultabant (nam sicut beato 
Job insultabant reges, ita isti parentes et cogna- 
ti eius irridebant vitam eius Tob 2, 15) 1471 
MPKJ V 55. ^  Cf. Rozdrażnić, Wzdrażnić,
Rozdrażniać.

Drąg 1. 'drąg, żerdź, longurius, perlica' : 
Lignis vlg. drągy 1441 PF V 67; Falanga szyrdz 
al. drąg OrtCel 4; Omnes eciam vocales modo 
longantur, modo patulo breviantur. Ex quarum 
longacione et breviacione diversus consurgit 
sensus diccionum. Exemplum... de o: droga, 
drooga Park 401; Drągmy falangis ca 1500 
JA X 381; Vczysnąly yą (sc. koronę) dvyema 
*drugoma v glovą tako sylnye, yze thy ystne 
ostry czyrnye przeschły yego svyąthą glovą aze 
do mózgu Rozm 829; ~  'trzon (świecznika),
manubrium (candelabri)’: Równe bilo dzyalo
szeszczy czewy, które pochodzyly s poszrzodka 
szwyeczydlnyka. A na tern *drogu biły czasky 
cztyrzy ku orzechu podobne (in ipso autem

vecte erant quatuor scyphi in nucis modum) 
BZ Ex 37, 20.

2. pl. tantum drągi może 'stojaki czy podpórki 
pod ówczesną broń palną, instrumentum ąuod- 
dam, quo sclopetum sive tubus ignivomus susten- 
tari solebat' : Item pro drągi al. kossye nogi 
dedi III fertones 1461 AKH  XI 492.

3. 'narzędzie do drążenia, dłuto, tornus (?)': 
Drangy (war. lub.: drugy) torno (et omnes 
parietes templi per circuitum sculpsit variis 
caelaturis et torno et fecit in eis Cherubim et 
palmas III Reg 6, 29) 1471 MPKJ V 43.

Drążyć cf. Wydrożyć
Drewce cf. Drzewce
Od drewna 'od dawna, antiąuitus : Ten

ps<alm> powyada, yze Xpus od drewna w na- 
rodoch krolyuyocz, opyocz yest czakayoczy 
przyszczym Pul 95 arg. ~  Corruptum pro od 
dawna ?

Drewniany fligneus': A pothem kazał y pylą 
drewnyaną na poły rozetrzecz sarra lignea 
fecit per medium sarrari (sc. Manasses Isaiam) 
XV med. R XXIV 361.

Drewno 1. 'materiał drzewny, drzewo, drewno, 
lignum : Potrko ducit testes contra <Potrkonem 
de) Nosilino pro quodam arbore...: Jaco Po- 
trek ne wszanl Potrkowa drewna, ale kmeczewo 
1389 Leksz I nr 519; Nye mam chleba, geno 
z garstko moki we ssodze a malyvtko oleya..., 
a przeto zbyram dwye drewnye (colligo duo 
ligna), abich wszedszi y vczinyla to sinv memu 
a mnye BZ  III Reg 17, 12; Iacom ya nye po
brał drwen Daszkowich na yego roli gwałtem 
1461 AKPr VIII a 53; Vzyavschy czyąte drevno 
y były po szyy y po yego svyatey glovye, aze 
vschytka opuchła Rozm 702.

2. 'posąg drewniany, statua lignea5: Tedi Mycol 
wsyowszi geno drewno (tulit autem Michol 
statuam) y poloszila na loszv, wsyowszi geno 
scoro koszelcza kosmato, poloszila w głowach 
tego *drzewna... A gdi prziszly poslowye, 
naleszono drewno na loszu (inventum est simu- 
lacrum super lectum) BZ I Reg 19, 13—6.

3. 'drzewo rosnące, ar bor': Pyrzwy psalm 
wypowyada, yze Kristus on yest drewno wszem 
w szyę wyerzoczym Puł 1 arg.

4. boże drewno bot.'Artemisia Abrotanum L ć : 
Bose dreuno abrotanum XIII ex. Rost nr 5008.

Drewny cf. Drzewny
Dręchły 'struchlały, torpore ac mętu tabescens': 

A syerce drochle, a rospusczenye lyodzwy, 
a nyedostatek we wszelkich lyodzwyach (et cor 
tabescens et dissolutio geniculorum, et defectio 
in cunctis renibus) BZ Nah 2, 10.

Dręchnąć 'niszczeć, nędznieć, tabescere': ln-

5

10

15

20

25

30

35

4 0

45

50

55



D R Ę C H N Ą Ć D R IA K IE W 181

firmus discrepatur, decrepat, drochne 1431 
P F \  64; Regnum beatitudinis eterne, ubi decor 
nunąuam pallescit, dranchne, amor nunąuam 
tepescit nye ranchne (pro dranchne, czy też pro 
tanchne?) XV med. R XXV 157. — Cf.
Zdręchnąć.

Dręczyć 'gnębić, męczyć, prześladować, af- 
fligere, torąuere, perseąui : Kroi syrski droczil 
lyvd israhelski (afflixit Israel) BZ IV Reg 13, 22; 
Wrzvczo na cyo ganyebnoscy twe a przeko- 
rziznamy twimy droczicz cyo bcdo (proiciam 
super te abominationes et contumeliis te af- 
ficiam) BZ  Nah 3, 6; Spreta (sc. vulpes) dolet, 
spretam stimulat, gl. ledit drączy, dolor 1466 
R XXII 15; Panny... nyekthore głodem mo
rzono, pothem w powrozye vodzono, okruth- 
nemy draczacz makamy De mor te w. 492; 
Cząscosczą draczylabi bila mole sua macerat 
XV p. post. BiblWarsz 1866 I 316; Drączyl 
torąuebat XV p. post. R XXV 179. ^  Cf.

Udręczyć, Wydręczyć, Wzdręczyć, Zdręczyć, 
Udręczać, Zdręczać.

Dręga frodzaj ryby, piscis ąuoddam genus\ 
czy może nom. f .  przymiotnika dręgi fgorzki, 
cierpki, acerbus’ : Omnes... vocales modo lon- 
gantur, modo patulo breviantur. Ex quarum 
longacione et breviacione diversus consurgit 
sensus diccionum... (Exemplum) de o: droga, 
drooga Park 401.

Dręgi cf. Dręga
Drgnąć cf. Zedrgnąć się, Zdrgać się, Drygać, 

Zdrygać
Drgobica cf. Drgubica
Drgub 'sieć trójwarstwowa z większymi okami 

w częściach bocznych, reticulum triplex, cuius 
partes exteriores maioribus confectae sunt ma- 
culis’: (Retia) bambenky, coszmy et drguby 
1497 KozierRpInscrPosn 282v.

Drgubica, Drgobica, Drogobica, Drugbica, 
Drugubica 'sieć trójwarstwowa z większymi 
okami w częściach bocznych, reticulum triplex, 
cuius partes exteriores maioribus confectae sunt 
maculis’ : Pro rethe, dieto drgwbicze, data pisca- 
tori regis 1/2 sexagena 1393 MMAe XV 156; 
Pro rethe, dieto drgubicza, ad expedicionem 
deputato ib. 157; Pro fune de pilis... ad rethe, 
dictum drgubicza ib. 158; Quindecem recia, 
vlg. dicta drgubicza 1412—3 Lites II 187; 
Drugbicza rethis 1424 TerCracRp VII 398, 8; 
Piscandi omnimodam habebit facultatem cum 
rethe, dieto drgubicza 1427 Monlur V 65; Cum 
rethe, dieto drgubicza... pisces omnimodam 
piscendi habebit facultatem ib.; Confero... 
rectori... omnem libertatem pisces piscandi in 
hereditate Rosztoka fluvii Dunayec cum omni

bus rettibus, sagena, gulgustro al. drgubicza et 
cum płachta 1441 AGZ V 112; Cum libera 
pransura piscium cum parwis retibus, videlicet 
drgubiczamy, mrzerzamy et vyaczerzmy 1461 
KodPol II 529; Piscatur in medietate piscine... 
filitextoriis et nassis al. wyaczerzmy y drgubi
czamy 1468 AGZ XV 91; T u... violenter... 
recepisti... nassam al. drogobycza, duas pupes 
al. czolny 1473 AGZ XVII 435; Violenter... 
recepisti... nassam al. drgobycze 1473 AGZ 
XIX 522; Nicolaus... piscari non debebit aliis 
retibus, nisi nassa al. drgvbycza 1474 AGZ XV 
169; Iaryczowsky in... piscina non plus piscari 
debebit, tantum cum una nassa al. z edną 
drgubyczą ib. 171; In ... piscina... non aliter 
nisi... tractili natanter al. zabrodne wlokyem, 
una nassa al. drgobycza et filitextoriis habebit 
(sc. facultatem piscari) 1477 AGZ XVII 443; 
In .qua ąuidem piscina... Skarbek... iam ultra 
tantum nassa al. drgubicza deberet in ea pren- 
dere pisces 1479 AGZ XIX 179; Receperunt 
pisces paratos, reticia al. drugubycze 1486 AGZ 
XV 241; Nicolaus... piscari non debet sagena, 
solum uno rethe al. drgubyczą 1487 AGZ XV 
248; In eadem piscina piscari debebunt tantum 
uno rete al. drgubyczą 1494 AGZ XV 323; 
Dobeslaus... debet piscare uno rethe al. drgu- 
bycza, tantum pro sua mensa ib. 324; Iohan- 
nes... petit... rethe al. drgubyczą..., quod rethe... 
plebanus pisces piscando laniavit et destruxit 
1495 AcLeop II nr 1514; Prócz in eadem piscina 
non debet cum sagena al. z drugubiczą piscari 
1499 AGZ XV 389; Venditores possunt... pran- 
dere pisces... uno tamen rete al. drgubyczą 1500 
AGZ XV 408.

(Driak) Dryjak bot. 'chaber driakiewnik, Cen- 
taurea Scabiosa L ć : Dryak scabiosa 1472 Rost 
nr 900; Dryak scabiosa 1484 Rost nr 6328.

(Driaka) Dryjaka bot. 'Centaurea Scabio
sa L. et Scabiosa Columbaria L ć : Polna driaca 
1475 Rost nr 2996; Driaca polna scabiosa 1486 
Rost nr 6330.

(Driakiew) Dryjakiew, Drzakiew bot. 1. 'cha
ber driakiewnik, Centaurea Scabiosa L ć : Drya- 
kew scabiosa maior 1419 Rost nr 5325; Drzya- 
kew ca 1455 JA XIV 489; Dryyakyew scabiosa 
maior ca 1465 Rost nr 4560; Driakew scabiosa 
1472 Rost nr 898; Drzakiew teriaca 1478 Rost 
nr 2107; Dryakyew tyriaca ca 1500 Er z 15; 
^  dryjakiew polna: Dryakyew polna scabiosa 
maior 1493 Rost nr 10912; Driakyew polna al. 
wspiwrzod scabiosa XV p. post. R LIII 69; 
^  Polna driakyew scabiosa maior 1460 Rost 
nr 3709. ~  W niektórych wypadkach może cho
dzić o lekarstwo z tej rośliny.
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2. polna/ polska dryjakiew ' driakiew gołębia, 
Scabiosa Columbaria L .’ : Polna dryakew herba 
venti minor, scabiosa 1437 Rost nr 2643; Polna 
dryakew scabiosa ib. nr 2770; Polna dryakew 
scabiosa ca 1465 Rost nr 4084; Polna dryakef 
scabiosa, aposlemen ca 1500 Rost nr 7288; 
~  'Scabiosa Columbaria L. et Centaurea Sca
biosa L ż : Polna dryakew scabiosa 1475 Rost 
nr 2969, sim. 1478 Rost nr 1900, 1484 Rost 
nr 6327, 1485 Rost nr 6329, 1491 Rost nr 11090; 
Polna *dryokyew scabiosa ca 1500 Rost nr 5564; 
^  polska dryjakiew: Polska dryakyew scabiosa 
1484 Rost nr 6325.

Drobce *jelita, wnętrzności, intestina, exta : 
Od drobczew (war. kal.\ dobrich pro drobow?) 
radą brały exta consuluerunt (stetit enim rex 
Babylonis in bivio..., divinationem ąuaerens..., 
interrogavit idola, exta consuluit Ezech 21, 21) 
MPKJ V 104; Drobcze, krusky 1472 Rost 
nr 1551.

Drobić fkruszyć (szczególnie chleb dla kur), 
rem in partes minutas frangere’ : Drobycz in- 
tricare, proprie panem ca 1500 Erz 14; Drobycz 
sipare, id est pullis panem frangere ib.; Drobycz 
obsipare est pullis escam dare ib. ~  Cf. Na
drobić, Podrobić.

Drobienie fzupa z podrobionego chleba, ius 
pane intrito confectum (?)’ : Drobyenye brodium 
ca 1500 Erz 15; Drobyenye micatorium, sci
licet de pane ib.

Drobima cf. Drobina
(Drobina) Drobima fokruch, okruszyna, fra

gmentują, frustulmn : Nasz zbavyczyel wzya- 
wschy chleb... yąl rozdzyelacz y (leg. ji) tlus- 
czam szyedzączym..., a yako yvsch były szy- 
czy, tako rzeki svoym zwolyenykom: Sbyerz- 
czye, czocz ostało drobym, by nye pogynaly 
(colligite, quae superaverunt fragmenta, ne pe- 
reant Jo 6, 12). Tako ssą zebrały y napelnyly 
dvanasczye koschow odrobym Rozm 349.

Drobnica zool. 'rodzaj drobnej rybki, Leucas- 
pius delineatus S i e b Mlanka, *drobnyce silurus 
XV p. post. PF V 10.

Drobny fo r m y : n. sg. m. drobny 1471 MPKJ 
V 75. 92, ca 1500 Erz 15; ~  ac. sg. m. drobny 
1466 R XXII 16; — /?. p l.f. drobne OrtMac 49; 
^  g. pl. m. drobnych 1442 StPPP II nr 3085 
Ort Kał 200, OrtMac 33. 102; ^  /. pl. m. 
(w) drobnych 1438 ZapWarsz nr 876.

Z n a czen ia : 1. fdrobny, z drobnych cząstek 
złożony, małych rozmiarów, minutus, qui ex 
minutis particułis constat, parvae est dimensio- 
nis9: A za yutra manna przyszła, yako rossa 
w *okoly gich. A gdisz bila przykryła wyrzch 
szemye, z<ya wyła sze gest na puszczy *drobno

rzecz (apparuit in solitudine minutum), yako 
kosmate, ku podobyenstwu szrzonowy na 
szemy BZ Ex 16, 14; W drobny proch 1466 
R XXII 16; Drobni exigua (quoniam omne 
aurum in comparatione illius arena est exigua 
Sap 7,9) 1471 MPKJ V 75; Drobny tenuis 
(et erit sicut pulvis tenuis multitudo yentilan- 
tium te Is 29,5) ib. 92; Persecades sunt ille 
parve gutte pluviales vlg. drobny desdz ca 1500 
Erz 15; ^  Gorącza rzecz yesth, gdy kogo
wchwacza, a on kogo byye..., albo gdy naydą 
kradzyesz albo roszboy w yego domu..., 
nyszlyby thakye małe rzeczy albo drobne były, 
ysz gye mozono oknem wrzuczycz OrtMac 49.

2. drobne, drobne .pieniądze fmoneta zdaw
kowa, nummi minor is notae5: Jaco mye Stanisław 
vinowat syetmdzesanth gr<oszy> prze<ze> 
dw (leg. dwu) grosu, połowicza <w> p[w]olu- 
grosczy</e)ch a połowicza w drobnich peną- 
dzy<ech> racoyamstwa 1438 ZapWarsz nr 876; 
Jaco ya s tobą targował za drobny *pyenąde 
a nye za polugrosky 1439 ZapWarsz nr 850; 
Andrzey... przedal byl... soltistwo... za sto 
grziwen polgrosskow a za sto drobnich i zakon 
za pyącznatcze grziwen 1442 StPPP II nr 3085; 
Gdy woyth szyedzy na gaynem szandze..., 
kto gemv przepadnye, ten ma gyemu pokupycz 
osszm sz<e)lagow pospolnych drobnych gy- 
daczych pyąnyadzy a nycz wyączey... Gdy bur- 
grabya szyedzy na sąndze..., gyest wyna osszm- 
dzyeszath szelągów drobnych pyąnyądzy Ort- 
Kał 200, sim. OrtMac 33; Maya dacz yeden 
szeląg drobnych poszpolnych pyenyądzy, czo 
gydą thamo, czo powszednye gyemy targyya 
OrtMac 102.

Droby cf. Drób
Droga, Droga fo r m y : n. sg. droga 1358 

KodWP III 108, Gn gl. 61 b, FI i Pul 1,7. 17,33. 
76, 19, 1405 SK JU l 196, etc. etc.; ~ g .  sg. drogi 
Kśw br 22. ,.cv 39, 1399 TPaw IV nr 2156, 
FI 13, 7, FI i Pul 2, 12. 18, 6. 79, 10. 106, 4. 
118, 104, Spow 1, 1425 Monlur V 21. 27, etc. 
etc.', d. sg. drodze FI i Pul 35, 4, 1484 SKJ 
III 334; ^  ac. sg. drogę 1399 Leksz II nr 1377, 
Gn 171 b, FI 36,5, FI i Pul 1, 7. 61, 4. 21. 77, 
55, 1403 Piek VI 178, 1406 HubeZb 84, etc. etc.', 
drogę Rozm 327. 456; ^  i. sg. drogą FI i Pul 
88, 40, XV in. R XXIV 75, 1420 AKPr VIIIa 
152, Sul 59, etc. etc.', drogą Rozm 308; ^  /. sg. 
(po) drodze Kśw dy 15, 1400 Leksz nr 2753, 
FI i Pul 1, 1. 24, 9. 13. 31, 10. 62, 3, 1403 Piek 
VI 151, 1404 RTH  VI 24, etc. etc.', ~  i. du. 
drogama 1471 MPKJ V 40; ^  n. pl. drogi 
FI i Pul 9,25. 24, 11. 118, 5, 1436 StPPP II 
nr 2660, BZ Ley 26, 22, 1466 R XXII 267
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M W  4a, Rozm 177; ^  g. pi. dróg FI i Pul 
16, 5. 17, 24. 118, 15. Hab 10, BZ Judith 7, 5. 
Nah 3, 10, XV p. post. StPPP X nr 197, 
Rozm 412; ~  d. pl. drogam FI 24, 10, FI i Pul 
50,14, KartŚwidz; ^  ac. pi. drogi FI i Pul
15, 11. 102, 7. 118, 26. 145, 8, XV in. R XXIV 
73, Sul 71, etc. etc.; ~  l. pi. (w) drogach FI 
i Pul 13, 7. 127, 1. 137, 6, 1449 R XXV 164, 
BZ Jos 2,22, 1471 MPKJ V 33, MW7 137a, 
1487 ZapMaz 144.

Znaczenia'. 1. fdroga, ścieżka, v/tf, semita' : 
Ślepy... sedese... podle drogy br 22; Oua 
gi (sc. boga) piruey uidal Habraham pod obra
zem tri mozy po droce ydocego Kśw dv 15; 
Boguphal beszal... na Swanthomirow dom 
gwałtem, potem posiał za nim na drogo y vra- 
non, y eon mu wszanth 1399 Leksz II nr 1377; 
Andreas... viam antiąuam... aąuisiuit vlg. sta- 
rey drogy dobył 1399 TPaw IV nr 2156; W zemi 
pustey y na drodze przezwodney (in terra 
deserta et invia, et inaquosa, MPKJ V 64: 
bez drogy, war. kal.: przesch drogy), tako 
w swotem pokazał iesm se tobe FI 62, 3, sim. 
Pul; Targały so gy wszistcy chodzocz drogo 
(omnes transeuntes viam) FI 88, 40, sim. Pul; 
Zblandzyly so na pvsczy bez wod, drogy masta 
przeebita ne nalesly (viam civitatis habitaculi 
non invenerunt) FI 106, 4, sim. Pul; Blodzycz 
gee vczynyl w przezdroszy, a ne na drodze 
(errare fecit eos in invio et non in via) FI 106, 
40, sim. Pul; Z stromena na drodze pycz bodze 
(de torrente in via bibet) FI 109, 8, sim. Pul; 
lako praue tego roku copana przekopa i droga 
obroczona tha ro<bo)tho 1405 SKJ III 196; 
lacom ya Indrzichowich konopy nye pobrała 
na drodze szamoszosta gwałtem 1419 AKPr 
VIII a 44; Jsze Andrzey kazał zahoracz hy 
zakopacz drogo Jacubowo 1419 MPKJ II 299; 
Od trzy lath Potr gesdzil to drogan 1420 AKPr 
VIII a 152; Jacom ya Czadramye gol na drodze 
1421 ZapWarsz nr 8; Jakom ya Przeyky na 
drodze ne szbyl 1424 ZapWarsz nr 102; Dadzi- 
bogius... ąuandam particulam vlg. dzal... 
incipiendo a strata... vsque ad viam iacentem 
in superiori parte campi vlg. do drogi na wirsch 
po la... yendidit 1425 Monlur V 21; Stanislaus... 
pro seruiciis domesticalibus... vias, Polloni- 
cum dicendo drogy..., seruire... oportebit 1436 
StPPP II nr 2660; Twarda droga callis 1437 
Wisi nr 228, s. 86; Jako mnye Jacub zaorał droga 
plugem szyła 1434 ZapWarsz nr 633; Kędy 
ktho mayącz... dąbrową,... wyeprze swoye... 
przes gymyenye czvdze... pądzicz bądze 
chczal..., aby tego nye mogl yczynycz, geno 
tylko drogą wyodączą do łasza (nisi tantum

per viam ducentem ad silvam seu mericam) 
Sul 59, sim. Dział 59; Potrzebno gest... zapo- 
wyedzecz, aby gydączy sz voyny przes drogy 
do domow (ne transeuntes de expeditione per 
vias ad domos)... sobye strawy na myesczczoch 
osobnych nye mayą bracz Sul 71; Quia tu ... 
yiolenter yiam michi sepe sepuisti meam al. 
zagrodzilyes my drogą do mego ygorv 1450 
TymProc 235; Cziasna droga arta yia XV med. 
GIWroc 231 v; Y wipysczo na was zwyerz 
polny..., a k maley liczbye wszitko prziwyodo, 
y bodo pyste[y] drogi wasze (desertaeque fiant 
viae yestrae) BZ Ley 26, 22; I stal anyol bozi na 
drodze (in yia) przecziw Baalamoyi, ienze sedzy 
na osliczi BZ Num 22, 22; Scza iedennascze 
dnyow z Oreb po drodze gori Seyr (per yiam 
montis Seir) az do Kadesbarne BZ Deut 1 ,2 ; 
Patrzywszy gych po wszitkich drogach (quaeren- 
tes enim per omnem yiam), nye naleszly gich 
BZ Jos 2, 22; Nye bodzesz gescz chleba any 
pycz wodi, any syo wroczisz drogo; ioszesz 
prziszedl (per yiam, qua yenisti) BZ III Reg 
13,9; Elyachym kapłan pysal ku wszem..., 
abi osyedly gori, przes gesz to bi droga wyodla 
ku lerusalem (per quos yia esse poterat ad 
Jerusalem) BZ Judith 4, 6; Wszowszi na syo 
odzenya swa *boiowa y obsadziły woskoscy 
dróg myedzi goramy (sederunt per loca, quae 
ad angusti itineris tramitem dirigunt inter mon- 
tosa) ib. 7, 5; Dzatki gego zbyli so na poczotce 
wszech dróg (in capite omnium yiarum) BZ 
Nah 3, 10; Zasadzenye na drodze obsidium 
OrtCel 9, sim. OrtZab 529, XV ex. Zab 526; 
Gdy sluszebnyczi ky nyektoremy zabitemy na 
poły abo na drodze były przywołany (quod dum 
ad aliquem in yia occisum yocabantur), prawem 
swym, rzeczonym krwawne, odzenye, w ktorem 
zabyty byl, sobie brali Dział 32, sim. Sul 42; 
Dwyema drogama (war. lub.: dyoyama dro- 
gą<ma» cliyum (porro Dayid ascendebat Cliyum 
oliyarum, scandens et flens nudis pedibus in- 
cedens et operto capite II Reg 15,30) 1471 
M P K jy  40; W stroną drogy post yiam (Tobias 
ex tribu et ciyitate Nephthali, quae est in supe- 
rioribus Galilaeae supra Naasson, post yiam, 
quae ducit ad occidentem Tob 1, 1) ib. 55; 
Demetrio cessit pars in Bolanoyicze... usque 
ad yiam al. po drogo, qua... equitare solent 
1475 AGZ XVIII 94; Jacobus... duo stadia agri 
... nad laczkamy konczem ku drodze... yendidit 
1484 SKJ III 334; Przesz czaszna drogą XV 
p. post. R XXV 180; Kazimirus... uniyersis... 
principibus ecclesie..., theloneariis yiarum, dróg, 
passum et poncium... graciam regiam cum 
fayore XV p. post. StPPP X nr 197; A odpo-
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vyedz wszyavszy ve sznye, by szya nye yraczaly 
do Heroda, przes gynszą drogą vroczyly szyą 
sa do krolyestwa svego (per aliam viam reversi 
sunt in regionem suam Mat 2, 12) EwZam 294, 
sim. Rozm 78; Wszelky padol bądzye napel- 
nyon, a vszelka góra y pagórek bądzye vnyszon, 
a bądą krzyve w prosthe, a osthre w drogy 
równe (et erunt prava in directa, et aspera in 
vias planas Luc 3,5, Rozm 177: y badą krzyve 
drogy prave, a przykre drogy równe) ib. 298; Hen- 
ricus... terminum assignaverat pro inculpacione 
Mvskur dicti Mathvey et sociorum ipsius prop- 
ter obsidionem vie al. o rosbicze drogy 1500 
AGZ XV 393, sim. ib. 355; Tamo szą schły 
po pvsczy a po charpyączach, gdzye ny myely 
nyedney drogy any *sczyaschky Rozm 81; Thy 
dvanaszczye apostoloy posiał myły lesus kazącz 
a rzekącz ym: Drugą kv poganstw {leg. po
gaństwu) nye chodczye (in viam gentium ne 
abieritis Mat 10, 5) Rozm 308; Alye yeden 
Samarytan poganyn, kyedy yest schedl tasz 
drogą (XV in. R XXIV 75: gidą drogą) podlyc 
yego (Samaritanus autem ąuidam iter faciens 
venit secus eum Luc 10, 33),... poruschyl szye 
myloszyerdzyem k nyemv Rozm 332; Na drogą 
pogańską nye chodzczye (in viam gentium nc 
abieritis Mat 10, 5) Rozm 357; Ydzy na drogy 
y podlye ploth (exi in vias et sepes Luc 14, 23), 
kazysch wschythkym vnydz, aby moy dom byl 
napelnyon Rozm 383, sim. XV in. R XXIV 73; 
^  Quod ville... Wizkidnicza et medium Laznyki 
secundum quod dividit semita, que vlg. dicitur 
Karlova droga, ad nos pertinerent 1358 KodWP 
III 108; Usque ad viam in vado vlg. do brodowe 
drogi 1425 Monlur V 27; *Smugowo *drogc 
vsque ad pinetum 1428 Monlur V 129; Ad viam, 
que dicitur voyenną droga 1453 LubPodk 74—5; 
Via, quae in vulgari nuncupatur graniczna droga 
DILB I 107; Pervenimus in viam slodzeyska 
droga 1492 AGZ XIX 540; ^  W morzu droga 
twoia y sczeszky twoie w welu wod (in mari 
via tua et semitae tuae in aquis multis), a sia
dowe twogi ne bodo poznani FI 76, 19, sim. 
Pul; Drogy vczynyl yes w morzu konyom 
twoym w blocze wod wyelya (viam fecisti in 
mari equis tuis in luto aquarum multarum Hab 
3, 15) Pul Hab 23; ^  fdroga wytyczona śladami, 
vestigiwn : Droga, stopa vestigium (beatus, qui 
in istis versatur bonis:... Si enim haec fecerit, 
ad omnia valebit, quia lux dei yestigium eius 
est Ecclus 50, 31) 1471 MPKJ V 87; ^  roz
stanie, rozdział dróg, krzyżowe drogi frozstajne 
drogi, rozdroże, trivium, compitum, viarum exi- 
tus*: Tegodlya ydzczye na rostanye yschytkych 
dróg (ite ergo ad exitus yiarum Mat 22, 9,

R XXV 142: na rozdzal albo na krzyżowe 
drogy), a ktorykoly naydzyeczye, vzovyczye 
na syaczbą Rozm 412; ^  rozstanie drogi
fbezdroże, aria' : Motus voce canum cerwus 
fugit auia silue rostanye drogy 1466 R XXII 
16; ^  dobrowolna, jawna, pospolita droga
'droga publiczna, dostępna dla wszystkich, ria 
publica’: Iaco Pelgrzym ne ranyl Jacussza na 
dobrovolne drodze 1400 Leksz II nr 2753; 
Czso zabił Pacoslaw Laurencium, to gi zabił, 
yze gy nagabal na dobrouolney drodze 1403 
Piek VI 151; lako Mikolay Jacuba... na do
browolne drodsze ne ranił 1404 RTH  VI 24; 
Gwalth alybo lypyenye na y<a)wnyey drodze 
(de yiolentia sive spolio publicae stratae, 
Dział 18: na dobrowolney drodze) Sul 31; 
Marczyn skarży na Mycolaya, ysze w dzyen 
targowy na yawney {Dział 43: dobrowolney) 
drodze, tho gest na gosczynczy (quod die fo- 
rensi in via publica), sz thoboly wsząl mv 
oszmy skoth gwalthem Sul 52; Ja<ko)m ja 
drogy pospolitey ne zakopał wylozoney, alem 
copal w fssem (fw swem5) 1450 ZapWarsz nr 
901; Jakom ya Bronischewy..., gdy gechal 
droga dobrowolna, gemv drogi nye zasthapyl 
ss ostrą bronya gwalthem 1472 ZapWarsz 
nr 3056; Nicolaus... proposuit super... 
Michno... pro eo, quia ipse hominem suum 
Choma yiolenter accepisset in via publice strata 
al. na dobroyolney drodze 1481 AGZ XVIII 
227; Pyotr... na drogach dobrowolnych nye. 
sbygya any zabyl czlowyeka 1487 ZapMaz 144; 
Jakom ya kypczow s Wylna nye powsczyągnal 
na dobroyolney drodze, na gosczynczy 1489 
ZapWarsz nr 1692; Droga dobrowolna ma bicz 
każdemu Wisłą, Bugiem i Narwią plawiączem 
sią (de libera yia super fluvio Visla, Bug et 
Narew) 1498 MacPraw VI 274; ^  błędna 
droga *mylna droga, devia': Blandne drogi 
reflexos calles 1444 R XXIII 308; Po drogach 
bladnych per calles devios (in diebus Jahel 
quieverunt semitae et qui ingrediebantur per 
eas, ambulaverunt per calles deyios Jud 5, 6) 
1471 MPKJ V 33; Blandną drogą deyio (et 
ecce populus multus yeniebat per iter devium 
ex latere montis II Reg 13, 34) ib. 40; ^  rzym
skie drogi f droga mleczna, lacteus circulus coeli': 
Rzymslye {pro rzymskye) drogy galaxie 1466 
R XXII 26; ~  bita droga 'via lapidibus strata5: 
Bytha albo yyelka drogą strata yia ca 1500 Erz 
15; ^  wyłożna, wyłożona droga fustalona dro
ga, ria stabilis ac fixa  : Czo Wirbantha drogo 
ykasowal do swego mlina, ta yest s weka vi- 
loszona 1403 Piek VI 178; O cthoro drogo 
Gunolth na mo szalował, tha nye gest gemy
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wiloszona do cirekwe wecznye 1427 ZcipWarsz 
nr 2709; Jako to ne yest yilozna droga ale 
myedza 1446 ZapWarsz nr 800; ^  ^  prze
nośnie: 'sposób postępowania, vitae ac rnorum 
ratio, yirtutum seu yitiorum via : Fftorecz mamy 
chouacz thy to dary, chosz szo nam darmo 
dany vkaszugocz nam gedno drogo, gosz mamy 
do krolefstwa nebeskego przicz Gn 171 b; Scio 
enim, quod per vitam istam ad eternam trans- 
ibo iscy ga to vem pefno, isecz to to *drogo 
do krolefst<w)a nebeskego prido Gn gl. 41 b; 
Blogoslawoni mosz, ien iest ne szedł po radze 
nemilosciwich y na drodze grzesznich ne stal 
iest (et in via peccatorum non stetit) FI 1, 1, sini. 
Pul; Bo znaie gospodzin drogo prawich, a droga 
zlich zginę (ąuoniam novit dominus viam 
iustorum et iter impiorum peribit) FI 1,7, 
sim. Pul; Prziymice pokaznene, bo snadz roz- 
gnewa se gospodzin i sginecze s drogi prawey 
(et pereatis de via i usta) FI 2,12, sim. Pul; 
Me (pro ne) boga przed obliczim iego, pobru- 
dzoni so drogi iego we wszeliky czas (inquinatae 
sunt viae illius in omni tempore) FI 9,25, 
sim. Pul; Scruszene y nesboszstwo w drogach 
gich y drogi {Pul: drogę) pokoia ne poznali 
so (contritio et infelicitas in viis eorum et viam 
pacis non cognoverunt) FI 13,7, sim. Pul; 
Bawni (pro iawni) ies mi vczinil drogi sziwota 
(notas mihi fecisti vias vitae) FI 15,11, sim. 
Pul; Prze słowa warg twich ia iesm strzegł dróg 
twardich (ego custodivi vias duras) FI 16, 5, 
sim. Pul; Bo strzegł iesm dróg boszich (quia 
custodivi vias domini) any iesm zle nosił od 
boga mego FI 17, 24, sim. Pul; Bog moy, nepo- 
kalana droga iego (impolluta yia eius) FI 17, 33, 
sim. Pul; Slotky y prawi gospodzin, przeto zakon 
da zostaioczim na drodze (propter hoc legem 
dabit delinquentibus in yia) FI 24, 9, sim. Pul; 
Przespeie smerne w sodze, nauczi cyche drogam 
swim (docebit mites vias suas, Pul: drogy swoye) 
FI 24,10; Prokne drogi bosze miloserdze y 
prawda (universae viae domini, misericordia 
et yeritas) *szukaiocim obrzoda iego y swa- 
deczstwa iego FI 24,11, sim. Pul; Ktori iest 
czlowek, ien se bogi gospodna? Zacon ystawil 
iest iemu na drodze, *iosz iest wibral (legem 
statuit ei in via, quam elegit) FI 24, 13, sim. 
Pul; Rozum czi dam y nauczo cze na drodze 
tey, po ieysze bodzesz chodzicz (et instruam 
te in via hac, qua gradieris) FI 31, 10, sim. Pul; 
Zglobo mislil iest w loszu swoiem, przistal 
wszey drodze nedobrey (astitit omni viae non 
bonae) FI 35, 4, sim. Pul; Ziaw gospodnu 
drogo twoio (reyela domino yiam tuam, Pul: 
drogy twoye) FI 36, 5; Dauczo (pro nauczo)

Słownik staropolski II

liche drogam twim (docebo iniquos vias tuas) 
FI 50, 14, sim. Pul, KartŚwidz; Poycze bogu, 
psalm mówcze ymenu iego, drogo czincze iemu 
(iter facite ei), iensze wstopil na zachód, gospo
dzin ymo iemu FI 67, 4, sim. Pul; Sprawedlnoscz 
przed nim chodzicz bodze y poloszy na drodze 
chodi swe (et ponęt in yia gressus suos) FI 84, 
14, sim. Pul; Odpowyedzal yemv na drodze 
moczy swoyey (respondit ei in yia yirtutis 
suae) FI 101, 24, sim. Pul; Znamy yczynyl 
droghi swoye Moyszyeszowy (notas fecit yias 
suas Moysi) FI 102,7, sim. Pul; Ty kazał ges 
kaszny twoych ostrzegacz barzo, abycho spra- 
woczy (pro sprawony) droghy mogę (utinam 
dirigantur viae meae) na <o)strzegane prawot 
twogych FI 118, 5, sim. Pul, M W  4a; W czem 
oprawa mlod<z)ycz drogo swoyo (in quo cor- 
rigit adolescentior yiam suam)? FI 118,9, 
sim. Pul, M W  4b; Na drodze swadecstw swo- 
gych kochał gesm se (in yia testimoniorum 
tuorum delectatus sum) FI 118,14, sim. Pul, 
M W  5b; W *kasznoch twoych sznaszycz se 
bodo y spatrzo dróg twoych (et considerabo 
vias tuas) FI 118, 15, sim. Pul; Droghy mogę 
zyawil gesm (yias meas enuntiayi) y wslyszal 
ges mo FI 118,26, sim. Pul; Drogo prawoty 
albo prawdy wybrał gesm (yiam yeritatis 
elegi) FI 118, 30, sim. Pul; Drogo kazny twoych 
beszal gesm (viam mandatorum tuorum cu- 
curri) FI 118, 32, sim. Pul, M W  8 a; Od *kaznich 
twogych rozumal gesm, przeto nenazral gesm 
wszelky droghy lychoty (propterea odiyi omnem 
viam iniquitatis) FI 118, 104; Przeto kv wszem 
kaznom twogym pospeszyl gesm se, *wszelko 
drogo łycho w nenawyszczy ymal gesm (omnem 
yiam iniquam odio habui) FI 118, 128, sim. Pul: 
Blogoslauoni wszytczy, gysz se boyo gospodna, 
gysz chodzo po drogach gego (qui ambulant 
in viis eius) FI 127, 1, sim. Pul; Pan strzese 
wchodnow, syroto y wdowo przyme, a droghy 
grzesznych rosproszy (et yias peccatorum dis- 
perdet) FI 145, 8, sim. Pul; Bycho (Pul. będo) 
pały na drogach panowych (et cantent in viis 
domini), bo welyka gest słowa (pro sława) 
twoya panowa FI 137, 6, sim. Pul, M W  137a; 
Naklonony so pagorky sweczky ot dróg ky 
wecznosczy gego (incuryati sunt colles mundi 
ab itineribus aeternitatis eius Hab 3, 6) FI 
Hab 10, sim. Pul; Kto k niemu (sc. Wiklefowi) 
przistopi y w gego drogą wstopi, nigdy z niey 
nie stopi ('zstąpi5) Gałka w. 14; A takosch timi 
a takymi cztirmi obiczaymi wiczisczeny, blogo- 
slawyeny są tu na drodze, bo *wyadzą czistą 
wyarą boga XV med. R XXII 244; A bądą 
wam mowicz wschitko sle, lszącz prze myą...,
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gen gesm droga ku sbawyenyu (ego sum via 
Jo 14, 6) ib. 246; łączem prziszedl, abich syo 
przecziwil tobye, bo przewrotno iest droga 
twa mnye y przecziwna (quia perversa est 
via tua mihiąue contraria) BZ Num 22,32; 
A takesz nyedawno..., gdisz biły stopyly z drogy 
(cum recessissent a via), iosz dal gym bog, abi 
po nyey chodziły, pogubyeny biły walkamy 
ot wyelya narodow BZ Judith 5,22; la pan 
bog twoy vczo cyo yszitecznich rzeczy, spra- 
wyam cyo po drodze, w nyeysze to chodzisz 
(gubernans te in via, qua ambulas) BZ Is 48, 17; 
Nye gest vsziteczno nam opusczycz zakon... Nye 
posłuchami slow krolya Antiocha..., abichom 
szły gyno drogo (ut eamus altera via) BZ I Mach
2, 22; Na *drodzie, *scziesczie in calłe (semitam 
meam circumsepsit et transire non possum, 
et in calłe meo tenebras posuit Job 19, 8) 1471 
MPKJ V 61; Thoczy yesth ona yyara, ktho- 
rasczy drogą y sczyezką zrządza y sprayya 
kv zbayyenyy 1484 Reg 705; Ten ps<alm> po- 
wyada, yze Xpus on yest szwyatloszcz 
szwyeczka, droga, prawda y żywot wyekuy da 
Pul 42 arg.; Gospodze moya, czyebye proscha, 
yzesz... droga yesz bladnych Naw 57; Gothyy- 
czye drogą boszą (parate viam domini Luc
3, 4, Rozm 177: drugye boże), prosthe czynczye 
szczyeszky yego EwZam 297; Day nam syvoth 
czysthy y drogy przespyeczne, abyszmy oglą
dały Jesvsa XV ex. PamLit XXVI 398; Począly 
go pytacz, czemv by k nyey (pro k nyem) 
przyschedl. Yako Iozeph poyyedzyal lyydzyem 
swe drogy Rozm 96; Ya gloss yolayączy na 
pusczy, sprayyayączy drogą boża (dirigite yiam 
domini Jo 1,23) Rozm 184; Mystrzy, yymy, 
yzesz prawdzyyy, a drugą bożą v pravdzye 
navczasch (et yiam dei in yeritate doces Mat 
22,16) Rozm 327, sim. ib. 456; Pravdzyvych 
droga (iustorum... semita Prov 4, 18) yako 
syyatloscz svyączącza pochodzy y mnoży szye 
yzytek kv dokonanyv dnya, alye droga ku 
grzechu (via impiorum Prov 4, 19) yest nyektore 
ypadnyenye Rozm 631.

2. fprzejście, via, transitus, adituś \ Szpowa- 
dami szo..., yszeszmi... podrosznika na nocz 
ne polozili any yemw drogy ne wkazali Spow 1; 
Bogusław... czsokoli yemu yczinil, to yczinil 
za yego *poczantkom, esz mu drogo zabeszal 
1406 HubeZb 84; Vstawyl przed ragem roskoszy 
cherubyn a plomyenni myecz w roku ku ostrze- 
ganyu drogi ku drzewu żywota (ad custodien- 
dam yiam ligni vitae) BZ  Gen 3,24; Y yisedl 
iest w podkanye drogy Seon kroi (egressusque 
est Sehon obyiam nobis) ze wszim lydem swim 
kv boyv w Gesa BZ Deut 2, 32; Za tey burzę

bil tu prorok bozi..., gen wiszedl w drogo 
woyski (qui egressus obviam exercitui), iasz 
cyognola do Samariey BZ II Par 28, 9; A przecz 
tako mymo wszitki gyne, gisz bidlyo na wschód 
sluncza, cy wzgardziły mno, a nye wiszly na- 
przecywo nam w drogo (non exierunt obyiam 
nobis), abi nas przyioly s pokogem BZ  Judith 
5,4; Gdyby kto komu zastapyl drogą z ostrą 
bronyą..., ma za tho czyrpyecz OrtMac 120, 
sim. Ort Br VI 378; O kthore sbyczye... Stani
sław szalował na mya, thomczy uczynił..., 
kyedi mi sastąpyl drogą y na myą szedł 1456 
RafPoez 27; ^  Przeczywko kvpyąnczemv dze- 
dzyną blyszszy do trzech lyaath... czynycz 
maya, bo potheem dawnoscz gym drogą za- 
stąnpy (alias praescriptio eis obyiabit) Sul 19; 
^  Drogo yczinil sczdze gnewu swemu (yiam 
fecit semitae irae suae) FI 77,55, sim. Pul; 
Mymo tho, aby pothwarzam droga była za- 
thworzona (ut calumniis yia praecludatur, 
Dział 20: aby potwarz drogy nye myala), wsta- 
wyamy Sul 32; Kv przekazenyy drogy pothwa
rzam (ad praecludendam autem viam calumniis) 
przes nasz obeszrzano gest Sul 77.

3. f odległość, viae longitudo, ąua loci seu tem- 
poris spatium designatuF: Quod hoc spacium, 
ysze ta daleka droga, quod magi perfecerunt 
Gn gl. 61 b; Venerunt non pigre sed festinanter, 
quia in XIII diebus yenerant ab oriente usque 
ad Iherusolimam per magnam distanciam a da
leką drogą XV med. SKJ V 268; Arabia... sita 
est a lerusalem vnius anni itinere czaly rok 
drogy ib.; Drogoo trzech dny mami gidz na 
puszczyoo (yiam trium dierum pergemus in 
solitudinem), a tu offyerowacz bodzemy panu 
bogu naszemu BZ Ex 8, 27; A mnymayączy go 
(i-c. Jesusa) bycz... w pospolsthvye, vszly drogą 
dnya (yenerunt iter diei Luc 2,44) y szykaly 
go myedzy przyrodzonymy EwZam 297; Yako 
anyol pocrzepyl Iozepha, a yako szye yemy 
droga ycroczyla (via abbreyiata est eis), kto- 
rąsch myely dyadzyesczya y trzy dny ydz 
Rozm 88.

4. *podróż, wędrówka, iter : Nics ne mescaioch, 
usrewsy *kuas<dę, w drogę są) ystopily, *droky 
so ne othlozily, u cem rady sina bożego slusaly 
Kśw cy 39; Weselił se iaco obrzim na beszene 
drogi (exultavit ut gigas ad currendam viam) 
FI 18, 6, sim. Pul; Y speszno drogo yczini nam 
bog zbawena naszego (prosperum iter faciet 
nobis deus salutarium nostrorum) FI 67,21, 
sim. Pul; Vodz drogi bil ies w obezrzeniu iey 
(dux itineris fuisti in conspectu eius) FI 79, 10, 
sim. Pul; lako Maczey s te (pro w te) drodsze 
s Mycolagem ne bil 1404 RTH  VI 24; Jaco gich
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wancze ne wyem, czsso by biły w tey drodze 
1421—3 BiblWarsz 1861 III 17; W drogach 
in itineribus (nocte et die in profundo maris 
fui, in itineribus saepe, periculis fluminum II 
Cor 11, 26) 1449 R XXV 164; Mykolay polozyl 
sskargą o Maczeyy, ysz iakole konya sdrowego 
gemv na pewną drogą yako prziyaczelowy bil 
pozyczil (quod licet eąuum sanum sibi com- 
modasset seu concessisset ad certam viam 
tamąuam amico), a szakosz ten tho Maczey 
thego ystigo konya gemv wroczyl chromego 
Sul 39, sim. Dział 30; <G)otowcyesm s wam) 
gechacz, gdzekoly chcecye. Teda to czalo 
drogo kazanya nye przestayal (pergens vero 
cum iis numąuam a praedicatione cessavit) 
Błaż 319; Jythrocz sza byerzą od czebye... 
A gdycz wszythky stoły osządą, thedycz ya 
ivsch w drodze bandą Aleksy w. 69; Za ktori 
dlugy czas droga twa bodze (usąue ad quod 
tempus erit iter tuum), a kedi syo k nam wro- 
cysz? BZ Neh 2, 6; Kady masz droga quo nunc
tibi iter est? XV ex. P F \I I 178; Then czloyyek__
kthory my szyą oblygoval. . ysz my myal 
ząplaczycz na szwyathy Szymon..., gdzye ya 
przyszlalem szyna szwoyego, thv my szya nye 
vszpravyethlyvyl, gdzye szyą przeth vaszą my- 
loszcz oblygoval... Thą yą szobye drogą sza- 
czvyą, yako poi szlothego XV ex. SI Ar eh 
I pril. 23; Rath bych szam byl przeth V. M., 
yethno ysz myą vyelka thruthnoszcz szaszla, 
thv my druga droga ządal ib.\ A nayadschy 
szye, zchovaly ostatek sobye na droga Rozm 83; 
Iozephye, sługo boga wschechmogączego, s tey 
drogyfe] czyaskye szylno szyą mączysch Rozm 
89; V mlodosczy myły Yesus myal nogy 
krasne..., alye potem od yyelykye drogy a od 
yyelykyego chodzenya pokazyly szye yemy 
Rozm 154; Yesus... yyelyekrocz czyrpyal glod..., 
gorączoscz słoneczna, ytrudzenye roboty, yye
lykye drogy (de labore yiarum saepe gravaba- 
tur) Rozm 158; Then myły Iesus przyschedschy 
tamo, zmączywschy szye z drogy (Jesus ergo 
fatigatus ex itinere Jo 4, 6) y szyedzyal tamo 
tako nad studnya Rozm 244; Przyaczyelyy, 
day my yzayem troye chleba, bocz przyaczyel 
moy przyschedl kv mnye z drogy (quoniam 
amicus meus venit de via ad me Luc 11, 6), 
a ny mam, czo bych przeden postavyl Rozm 
274; Myły Iesus..., gdysch szye dzyen znamyo- 
noval, począł szye bracz na tą drogą do Ierusa- 
lem Rozm 519; ^  na (po, w) drodze 'w czasie 
podróży, w przejeździe, in itinere, in via': Alye 
mnye gest vmarla Rachel, gdism szedł s Mezo- 
potanyey Syrskyey w szemyo Kananeysko, na 
tey drodze (mortua est Rachel... in ipso itinere)

BZ Gen 48,7; <G)idzyk szalował na Falka, 
ysze, gdy schedl w drogą, tedy w drodze zasnął 
(quod cum in via obdormivisset), tedy Falko 
nadszedwszy gy sspyącz, wząl gemv myecz 
Dział 35,sim. Sul 44; Cząsthokrocz odpoczyvaya, 
...yedvo vynydą pod poludnye, a na drodze 
posthavayą, rzekomo plugy opravyaya Sa
tyra w. 7; Tuta *nygd nye mnymay, aby lozeph 
z Marya nyesly szamy po drodze dzyeczya 
Rozm 81; Czczyenye o chlyebye, czo ym anyol 
na drodze daval Rozm 84; Króle po drodze 
yyodla gyyasda Rozm 209; Przylyyby rychło 
nyeprzyaczyelovy syemy, kyedys na drodze 
(dum es in via Mat 5,25) Rozm 267; Nye 
choyayczye slotha..., a thezczy wam nye trzeba 
toboły na drodze any lasky Rozm 308; Zluto- 
yanye mam tey tlusczy..., a nye chcze ych od 
szyebye łącznych pusczycz, by nye ystaly na 
drodze (ne deficiant in yia Mat 15,32) Rozm 
359; I poschedl myły Iesus v thy strony..., 
a ydącz po drodze spytał syoych zvolyenykow 
(et in yia interrogabat discipulos suos Marc 
8, 27), kogo ludzye mynyą synem bożym Rozm 
362.

5. dubia: a. * ślad, znak, yestigium' : Droga 
yestigium (et ecce has sequebantur aliae septem 
boves..., quae deyoratis et consumptis prio- 
ribus, nułlum saturitatis dedere yestigium, sed 
simili macie et squalore torpebant Gen 41,21) 
1471 MPKJ V 13; ^  b. 'tęcza, arcus coeW, 
może błędnie pro dęga: Drogą (war. łub.: dąga) 
arcus (et quasi sol refulgens, sic ille effulsit in 
templo dei, quasi arcus refulgens inter nebulas 
gloriae et quasi flos rosarum in diebus yernis 
Ecclus 50,8) 1471 MPKJ V 87.

6. corruptum: Zrównasz pilnye drogo zemye, 
a na trzi drogy (pro części) rownye wszitko 
kragina two rosdzelisz (sternens diligenter yiam 
et in tres aequaliter partes totam terrae 
tuae proyinciam diyides, Biblia ołomuniecka: 
zrównasz pilnye cziestu zemy, a na trzy cziesty 
rownye... rozdyelisz) BZ Deut 19,3.

Drogi form y : n. sg. m. drogi XV med. R 
XXIV 359;/ . ‘droga FI 115,5, ca 1420 R XXIV 
86, BZ I Reg 26,21; neutr. drogie Gn gl. 157 a, 
XV med. MPKJ V 427; ~  g. sg. m. drogiego 
FI i Pul 20,3, Rozm 21; / .  drogiej M W  122a, 
Rozm 319; neutr. drogiego ca 1420 R XXIV 
86, Sul 80, BZ II Par 9, 1. 9, Rozm 283. 442; 
^  ac. sg. m. drogi FI i Pul 18,11, Rozm 342; 
/ .  drogą 1471 MPKJ V 54, Naw 109, Rozm 652; 
neutr. drogie Gn 182 a, FI 118,127, Rozm 159; 
^  v. sg. m. drogi Naw 42, SkargaPłoc w. 53, 
SkargaWroc w. 34; ^  i. sg. m. drogim 1444 
R XXIII 303;/. drogą XV med. R XXIV 366
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XV ex. SKJ I 145, Rozm 319. 434; neutr. 
drogim Gn 182 b ; drogiem Rozm 235; ^  l. sg .f. 
(w) drogiej XV med. SKJ V 269, Rozm 342; 
neutr. (w) drogiem Gn 182 a, Sul 51; ~ n . p l .  
neutr. droga Sul 80; ~  g. pl. m. drogich 1471 
MPKJ V 88; / .  drogich XV im R XXIV 72, 
BZ IV Reg 20, 13, 1471 MPKJ V 73. 106, 
Rozm 342; ^  ac. pl. m. drogie BZ II Par 36, 
10; / .  drogie 1471 MPKJ V 73; — /. pl. f .  dro- 
gimi XV med. R XXV 154, BZ Gen 50,2, 
1471 MPKJ V 57.

Comparat. g. sg. m. drogszego SkargaWroc 
w. 35; neutr. droszego SkargaPloc w. 54; ^  
ac. sg. neutr. droższe 1484 Reg 708.

Superlat. n. sg.f. nadroższa M W 13b; ^  g. sg. 
neutr. nadroższego BZ Judith 10, 19; ^  v. sg. 
m. nadroszy XV ex. PF IV 750; ~  i. sg.f.  na- 
droższą Naw 164—5; ^  /. sg. neutr. (w) na- 
droższem XV in. R XXIV 73.

Znaczenia: 1. 'kosztowny, wielkiej wartości, 
pretiosus’: Tedy vocz f geden to czasz szocz 
ony biły swe słudzy f drodzem odzenv chodzocz 
ysrzely Gn 182a; W nadrossem plotne bisso 
(homo ąuidam erat dives, qui induebatur pur
pura et bysso Luc 16, 19) XV in. R XXIV 73; 
Yedna droga perlla (una pretiosa margarita 
Mat 13,46) ca 1420 R XXIV 86; Krasna 
rithą pawloka, naczistschim albo nacziesniey- 
schim drogim scharlatem ornata regis purpura 
1444 R XXIII 303; <Odzie>nye to yest yed- 
wa<bne>, bywa s chrobakow y wyelmy drogye 
(tertium vestimentum scilicet Sericum, quod sit 
de vermibus, quod yidetur valde carum) XV 
med. MPKJ V 427; W drogyey kolebcze in 
precioso cubili XV med. SKJ V 269; Posiał 
kroi Nabuchodonor ti, gisz gy przywyedly do 
Babylona a ss nym wnyesly wszitki drogę ssodi 
domy bożego (misit Nabuchodonosor rex, qui 
adduxerunt eum in Babylonem asportatis simul 
pretiosissimis vasis domus domini) BZ  II Par 
36, 10; Drogych kupy gasarum preciosarum 
(Ezech 27, 24) 1471 MPKJ V 106; Braczya... 
mayą myeczi odzyenye schare pospolyczye... 
a tez nyedrogye, yyąwschy nyzby sye ynako... 
zyydzialo przez stharzsche... kthorenw odzye
nye drossche nosziczy (fratres... de humili pan
no in pretio... yestiantur, nisi fuerit ad tempus 
in pretio per yisitatores... cum aliquo dispen- 
satum) 1484 Reg 708; Okrvg yey oczy około 
zrzyenycze yakoby drogyego yaczyncta, takyego 
kamyenya, barva albo zaffyrowa Rozm 21; 
O (pro v ?) pyczv (sc. Jezus) sylno wmyernoscz 
myal, yyno albo drogye pyczye rzatko pyl 
(yinum nam yel syceram rarissime bibebat) 
Rozm 159; Marya vzyavschy funt masczy

drogyego zyelya nardovego y pomazała nogy 
mylego Iesucristha (libram unguenti nardi pis- 
tici, pretiosi Jo 12, 3) Rozm 442; ^  Drogą rzecz 
speciosam (si congregaverint aurum et argentum, 
et omnem rem speciosam III Esdr 4, 18) 1471 
MPKJ V 54; ^  drogie myto ?wysoka, wielka 
cena, magnum pretium : Rosmaythe szą łaszy, 
myedzy ktorimy szą nyektora drzewa w drygych 
wyelgey yasznosczy a drogego mytha (diversae 
sunt silvae, inter quas aliquae reperiuntur, in 
quibus sunt arbores magni yaloris et pretii), 
yako gest czysz y drygę drzewa droga Sul 80; 
^  drogi kamień, drogie kamienie 'kamień szla
chetny, lapillus pretiosus, gemma’: A tako vocz 
syothy Gan gestcy ge (sc. kamienie) on na- 
tichmasth bil ve slotho i tese f drodze kamene 
obrocil... Vesmiczesz yy tho slotho y tho tesze 
drodze kamene a sprzedagcesz vy ge Gn 182a; 
O yy, dze, nocznicy noczny, przeclocy,... 
yszemcy ga bil yydzal yasze angoly placzocz... 
pres to, isescze vy szobe stracyly f *krolefstwo 
nebeskem yekuge yeszele a domy slothem 
y drodzim kamen<i>m opravone Gn 182b; 
Boiazn bosza *svota przebiwa na wek wekom, 
sodi bosze spraweni sami w sobe, szodneysza 
nad złoto y nad kamen drogi barzo (deside- 
rabilia super aurum et lapidem pretiosum 
multum) FI 18,11, sini. Pul; Wstawił ies (sc. 
gospodnie) na *glowo iego corono od kamena 
drogego (posuisti in capite eius coronam de 
lapide pretioso) FI 20, 3, sim. Pul; Przeto 
mylowal gesm zakon twoy nad złoto y nad 
drogę kamene (ideo dilexi mandata tua super 
aurum et topazion, Pul: y nad topazion) FI 
118,127; Tego swatha gymene, srebro, zlotho, 
drogę kamene, by są nam ne słodziło tego 
czassu ca 1420 R XXV 230; Vstawyamy, abi 
gdi mąsz vmrze, zona przy dzedzynye y przy 
wyenye, y przy wszey wyprawye a przyprawye, 
w pyenyądzoch, w pyerlach, w drogem ka- 
myenyy y w odzenyy bądączem myala ostacz 
(marito mortuo uxor circa donationem et dotem, 
et quaelibet paraphernalia in pecuniis, gemmis, 
lapidibus, et yestibus superexstantibus debeat 
remanere) Sul 51; Tu tez nalazuyo drogę ka- 
myenye, gez to slowye bdelyum a kamyen ony- 
chynus (ibi invenitur bdellium et lapis ony- 
chinus) BZ Gen 2, 12; Kaszdi dobrowolnye 
a szodlywye offyeryy bogu złoto y szrzebro,... 
kamyenye onychynowe a kamyenye drogę ku 
okraszenyu naplecznyka a napyrsznyka (lapides 
onychinos et gemmas ad ornatum superhume- 
ralis et rationalis) BZ Ex 35,9; Alye kszyo- 
szyota offyerowaly kamyenye ku naplecznyku 
*onchinowe y gyne drogę kamyenye (lapides
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onychinos et gemmas ad superhumerale et ra- 
tionale) ib. 35,27; A vzrzawszi Iudith Olo- 
ferna, a on syedzi pod podnyebym, gesz bilo 
vdzalano z złotogłowa a z złota y z zmaragda 
a s kamyenya nadroszszego setkanym (quod 
erat ex purpura, et auro, et smaragdo, et la- 
pidibus pretiosis intextum) BZ Judith 10,19; 
A krolyoua Saba, gdisz ysliszala slawotnoscz 
Salomonowo, prziszla do Ierusalema... z *wyel- 
blodi, gysz nyesly *lekarswa a złota wyele 
y drogego kamyenya (qui portabant aromata 
et auri plurimum gemmasque pretiosas) BZ 
II Par 9,1; Y dala (.yc. królowa Saba) kro- 
lyowy... wyele lektwarzow y kamyenya dro
gego (dedit autem regi... gemmas pretiosis- 
simas) ib. 9, 9; I bil Ezechias bogati a sławni 
barzo a skarbi sobye zgromadził wyelykc 
y srzebra, y złota, y drogego kamyenya (the- 
sauros sibi plurimos congregavit argenti et au
ri, et lapidis pretiosi) ib. 32,27; Działem dro- 
gyego kamyenya opere gemmario (fecerunt et la- 
minam sacrae yenerationis de auro purissimo 
scripseruntque in ea opere gemmario sanctum 
domini Ex 39,29) 1471 MPKJ V 20; Gemmas, 
ut sunt thkanky perłowe a. drogych kamyoń 
(in die illa auferet dominus ornamentum cal- 
ceamentorum... et annulos, et gemmas Is 3, 
21) ib. 88; O mylosczywa gospodze, o na- 
szlothsche okrazenye szwyata, o drogy ka- 
myenyy nyebyeszkyego polyybyencza Naw 42; 
Marye sza dały dary rozmayte: kamyenye dro- 
gye, pyerly, payloky (gemmas, byssum, pur- 
puram) Rozm 77; A tesz szye myeny, yze 
kyedy przyschedl syyaty Bartlomey ky mylemy 
Iesusoyy, tedy myal... pawloczyste odzyenye 
na sobye... a buthy perlamy y drogyem ka- 
myenem oprayyone podług obyczaya starych 
królów Rozm 235; Nye dayayczye syyatlosczy 
psom any rzyczayczye pereł, drogy ego ka
myenya, przed yyeprze (neque mittatis mar- 
garitas yestras antę porcos Mat 7, 6) Rozm 283; 
Przykład o drogyey margaryczye, takyem ka- 
myenyy. Potem szye przypodobało krolewstwo 
nyebyeskye czloyyekoyy schvkayączemv dro- 
gyego kamyenya, drogych pereł (ca 1420 
R XXIV 86: dobrich perl, drogego kamena). 
A nalyasvschy yeden drogy kamy en, margarytą, 
schedwschy y przedal wschytko, czo myal, 
y kvpyl ten ysthny kamyen (iterum simile est 
regnum coelorum homini negotiatori, quaerenti 
bonas margaritas. Inventa autem una pretiosa 
margarita abiit et yendidit omnia, quae habuit, 
et emit eam Mat 13, 45—6) Rozm 342; ^  droga 
maść, drogie maści faroma, unguentum magni 
pretii : Nakypili maści drogich, przizedwsi po-

ma<za)li emerunt aromata, ut yenientes un- 
gerent (Marc 16, 1) XV in. R XXIV 72; S dro- 
gymy masczamy cum aromatibus (messui myr- 
rham meam cum aromatibus meis Cant 5, 1) 
XV med. R XXV 154; Przykazał (sc. Józef) 
slugam swym lyekarzom, abi drogymy masz- 
czyamy zmazały oczcza (praecepitque servis 
suis medicis, ut aromatibus condirent patrem) 
BZ Gen 50, 2; Za tego czasu posłał... kroi 
babylonski lysti a dari ku Ezechiaszowy... 
Y obradował syo w gych prziscyv, y vkazal 
gym dom drogych mascy (łaetatus est... in ad- 
ventu eorum Ezechias et ostendit eis domum 
aromatum) BZ IV Reg 20,13; Mamme tue 
pyerschy twe na<d> vsithky vonne masczy dro- 
gye (quam pulchrae sunt mammae tuae, soror 
mea sponsa! Pulchriora sunt ubera tua vino 
et odor unguentorum tuorum super omnia 
aromata Cant 4, 10) 1471 MPKJ V 73; Grze- 
snycza yavna v myesczye wzvyedzyawschy, yze 
myły Iesus szyedzy za stołem y (pro u) Symona, 
wsyawschy sloyek drogyey masczy (attulit ala- 
bastrum unguenti Luc 7, 37), stoyączy s tylv 
v yego svyąthych nog, y począla lzamy yego 
svyate nogy vmyvacz..., czalvyącz yego svya- 
the nogy, pomazovala *masczye drogą (et 
oscułabatur pedes eius et unguento ungebat Luc 
7,38) Rozm 319; A to była ta Marya, która 
pomazała Yesucrista masczyą drogą y vczyrala 
nogy yego svoymy vloszy (Maria autem erat, 
quae unxit dominum unguento Jo 11,2) Rozm 
434; ^  droga woń *kosztowne pachnidlo, won
ny olejek, unguentum pretiosae, id est optimae 
ąualitatis’ : Anima tua in eternum redolebit 
vonyala droga vonya XV med. R XXIV 366; 
Drogymy vonyamy aromatibus (ut sex mensibus 
oleo ungerentur myrrhino, et aliis sex quibus- 
dam pigmentis et aromatibus uterentur Esth 
2, 12) 1471 MPKJ V 57; Drogych vony aroma
tum (dilectus meus descendit in hortum suum 
ad areolam aromatum, ut pascatur in hortis 
et lilia colligat Cant 6, 1) ib. 73; Y posedl dym 
wonyey drogey z ranky angelskey przed oblicze 
bozie M W  122a; ^  przenośnie: O quam pre- 
ciosus est tytulus, o cho drogę gest snamo, 
paupertatis apud deum Gn gl. 157a; Droga 
(M W  13b: nadroszsza) przed oczyma gospodno- 
wym<a> smercz swotych gego (pretiosa in 
conspectu domini mors sanctorum eius) FI 
115,5; Wyocey nye chczo nycs złego uczinycz 
tobye, prze to ysze bila tobye droga dusza ma 
przed oczima twima (quod pretiosa fuerit anima 
mea in oculis tuis hodie) BZ I Reg 26,21; 
Nadrosz<szą> pokoro preciosissimam humili- 
tatem 1461—7 Serm 415v; Abych ya czysthym
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szerczem... mogła przyancz twe szwyathe czyalo 
y twa droga krewy Naw 109; Jezv Criste, ktho- 
rysz mye raczył odkvpycz szwoya nadroszscha 
krwya. . wyrwy mye... od grzechów czyaskych 
Naw 164—5; O duszyco, drogy kwyecze, nyc 
droszego na them szyyecze SkargaPłoc w. 53—4; 
O dvszyce, kvecze drogy, ne thv drogszego na 
them svecze SkargaWroc w. 34—5; O nadroszy 
kwyathku panyenssky *czyszthoszy, Maria, 
mathko XV ex. PF IV 750; Jesus s krziszem 
podnyeszon,... droga krwą oblany XV ex. 
SKJI  145; Yąly mylego Iesucrista..., nyektorzy 
droga schya yego tvardymy povrozym (pro 
povrozmy) yyązącz Rozm 652.

2. drogi kupiec 'drogo sprzedający, qui mag
mo gravique vendidit pretw : O s. Martine, yalde 
pius es, sed es yalde gravis yenditor, id est 
drogi cupecz XV med. R XXIV 359.

Drogo fmagmo pretw : Drozey preciosius 1444 
R XXIII 306; Ktho drozey przędą pyczye albo 
gyedzenye, nyszly yesth ysthawyono, tho mają 
szadzycz y kasznycz raycze Ort Mac 55, sim. 
OrtBrRp 46, 3.

Drogobica cf. Drgubica
Drogostny 'bardzo drogi, pretiosissimus3: Dro- 

gostne preciosissima 1436 R XXIII 277.
Drogość 1. ' wysoka cema, wartość, pretium, 

pretiositas3: Myloszyerdze syna boszego, dro- 
goscz wyelka czala yego a yszytek sbawyenya 
naszego ca 1450 PF IV 577; Any lylya bya- 
losczya..., any nardus szya yonyosczya, za- 
morszky kyyat szva drogosczya Maryey szya 
równa 1453 R XXV 212, sim. XV p. post. 
R XIX 57; I bilEzechias bogati a sławni barzo, 
a skarbi sobye zgromadził wyelyke y srzebra, 
y złota, y drogego kamyenya..., a ssodi wyely- 
key drogoscy (et thesauros sibi plurimos con- 
gregayit argenti et auri..., et yasorum magni 
pretii) BZ  II Par 32,27; Przes drogoscz mą
drości schrebr per precium sapiencie argentee 
1461—1 Serm 416v.

2. 'drożyzna, annonae omnisque mer cis nimia 
caritas (?)’: Drogoscz caristia ca 1500 Erz 15.

Drogozłot bot. 'centuria, Erythraea Cen- 
taurium Pers.3: Drogoszloth centayrea 1478 
Rost nr 2001, sim. XV p. post. R LIII 65; 
Drogosloth centeanoa XV Rost nr 4947.

(Dromader) Dromedarz zool. 'wielbłąd jedno- 
garbny, camelus dromedarius3: Poszadzaly super 
dromedarze ca 1500 JA X 384.

Dromedarz cf. Dromader
I. Drop, Dropia zool. (Otis tarda L.3: Fulices 

sunt aves similes cigno magnitudine et colore 
dropye 1450 RpKapKrak', Dropya olor 1451 
R XXII 41; Przesz plothy chlopye gonya

szorayye y dropye De morte w. 385; Dropya 
gipia 1472 Rost nr 1339; Olor secundum ali- 
quos dropya ca 1500 Erz 15.

2. Drop czy Dropa 'ślad zadrapania, cutis 
summae leviter strictae yestigium : Evasit no- 
bilem Predborium de Zakrow pro wlneribus, 
eo quod ministerialis recognovit in iudicio, 
quod non habuit yulnera, nisi stigmas al. 
dropy 1462 Raf Zrań 38.

Dropa cf. 2. Drop
Dropać cf. Drapać
Dropia cf. 1. Drop
Drotować cf. Drutować
Drozd zool. rTurdus musicus L.3: Merula, 

ayis dulciter cantans ylg. droszd 1450 RpKapKr\ 
Dr[z]osd ca 1455 JA XIV 493; Droszd merula 
1463 PF V 12; Drost merula 1472 Rost nr 
1360; Drosd merula XV p. post. P F Y  7; Drosd 
merula ib. ; Merula droszd, modula idem 
ca 1500 Erz 15.

Drożdża * zanieczyszczenia płynów, męty osa
dzające się na dnie, osad, muł, faex , lutum, 
quod in imo vase resedit3: Czakal iesm go- 
spodna... i wisluszal prosbi moie, y wiwodl me 
iest z iezora nodze y ze biota droszdszy (de 
luto faecis, Pul: z biota kwapnego) FI 39,2; 
Bo kelich w roce gospodnowe wina czistego 
pełni smesy. I naclonil se s tego w to, bo za- 
prawdo droszdza iego ne iest se przemenila 
(yerumtamen faex eius non est exinanita), bodo 
picz wszistczi grzeszny zeme FI 74, 8, sim. Pul; 
~  oliwne drożdże fosad w beczkach z oliwą, 
faex olei3: Olywne drożdże fex oley 1419 
Rost nr 5130; ^  winne drożdże fkamień winny, 
osad w beczkach z winem, tartarus, cremor 
tartari3: Vinne droszdze tartarum 1472 Rost 
nr 71.

Drożdże cf. Drożdża
Drożezłot bot. 'centuria, Erythraea Centau- 

rium Pers.3: Drozezloth 1419 Rost nr 5033; 
Droszyesloth centaurea 1460 Rost nr 3450, 
sim. ib. nr 5939; Drosyesloth centaurea ca 1465 
t o  nr 4238; Drozeslot centaurea 1472 Rost 
nr 833.

Drożne fżywność na drogę, victus viaticus3: 
Na drożne ad yiaticum (panes quoque, quos 
portabant ob yiaticum, duri erant et in frusta 
comminuti Jos 9, 5) 1471 MPKJ V 32. ~  Moż
liwa też lekcja nadrożne.

Drożyć cf. Wydrożyć
Drożysko *stara, mało używana droga, via 

parum trita, parum freąuentata, neglecta3: Cum 
inter... Bertrandum... et... Stanislaum... pro 
repercussione yiolenti a graniciis, quas camera- 
rius... debuit construere et cumulare inter here-
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ditates Raków et Czarnyszyce ac Gozdna, in- 
cipiendo a fluuio..., a Zimna Woda usque 
ad drozysko, materia ąuestionis coram nobis 
fuisset exorta (1379) XVII in. MMAe III 408; 
Inchoando a fluuio..., a Frigida Aqua vsque 
ad drozysko et transeundo iuxta dictum dro
zysko vsque ad viam generałem al. gosciniecz 
(1420) XVII in. MMAe XVII 185; Item praefata 
villa confinat cum villa Krakoschowycze et 
scopuli sipati limitant, item cum Czychawa et 
strata parum trita al. drozyszko limitat DłLB 
I 90.

Drób f o r m y : /. sg. (w) drobię Sul 46. 65; 
~  g. pl. drobow BZ Ex 12,38 ; ^  ac. p i
droby BZ Lev 8,25; i. pl. droby BZ Ex 
12,9.

Z n a c z e n ia : 1. 'drobne zwierzęta domowe, 
pecudes seu animalia vernacula minoris generis : 
Aby gylkokrocz na woyną przes zyemye na
sze szcze bądze, nygeden w wszy stanów nye 
cziny, alye na polv, any drapyeszstwa w konyech, 
w drobye, w bidle abo w ginszich (Dział 37: 
w konyoch any w dobythkv, any w gynszych 
w ktorychcole rzeczach) szą nye dopvsczay 
(nec rapinas in equis, pecudibus, pecoribus aut 
in aliis rebus committat) Sul 46; Vstawyamy 
tesz, aby czirpyączy skodą presz slodzeysthwo 
alybo sboysthwo w bydle abo w drobye 
y v rzeczach małych (in pecoribus vel pecudibus 
et rebus minutis) tylko przes rok poswacz 
kv sządv, kogo chcze, mocz ymyal Sul 65; 
A lud smyeszani z nymy wiszedl przes czysla, 
gich owyecz y drobow, y dobitka rozmagitego 
płodu wyelye bezlysz (oves et armenta, et ani- 
mantia diversi generis multa nimis) BZ Ex 
12,38.

2. p i  tantum 'jelita, wnętrzności, intestina5: 
Głowo gego y s nogamy, y s droby szezrzeczye 
(caput cum pedibus eius et intestinis vorabitis) 
BZ Ex 12, 9; Wszystek tuk, ktorysz to przy
krywa droby y *syadko wnotrzno a dwye 
*lyodwyczy s tukyem gich a piece prawe odloczil 
(omnemque pinguedinem, quae operit intestina, 
reticulumque iecoris et duos renes cum adipibus 
suis et armo dextro separavit) BZ Lev 8,25; 
Droby intestina (sumes et adipem totum, qui 
operit intestina Ex 29,13) 1471 MPKJ V 19; 
Droby intestina (Lev 1, 9) ib. 21; Droby yentri- 
culum (sive bovem, sive ovem immolaverint, 
dabunt sacerdoti armum ac yentriculum Deut 
18,3) ib. 29; Droby (war. kal.\ dobri pro dro
bi) vitali<a> (et offerent de hostia pacificorum 
in oblationem domino adipem, qui operit vitalia, 
et quidquid pinguedinis est intrinsecus Lev 3, 3) 
MPKJ V 21. ~  C/. Dobry 10.

Droga cf. Droga
Druchna cf. Druhna
Drug 'druh, przyjaciel, amicus, socius5: Bodz 

tobye poszegnanye, sin u moy myły, bo gesz 
dobrego druga a czsnego moza sin (boni et 
optimi viri filius es) BZ Tob 7,7; Drugy[m] 
potem... yderzyl y (leg. ji) y czyemya y rzeki: 
O Iesuszye, snadz czy myrzka w <o)czv, ba 
pokrzep szye ym, dobry druze! Rozm 731; 
^  Omnes... yocales modo longantur, modo 
patulo breyiantur. Ex quarum longacione et 
breyiacione diversus consurgit sensus diccio- 
num ... Exemplum de u: druga, druugPark 401.

Drugbica cf. Drgubica
Drugdy 'czasem, niekiedy, interdum, ali- 

ąuando5: Gdysz slodzeystwa... skrytha bywayą, 
thako ysz *snaymoscz grzecha wkrothcze nye 
może bycz wsyawyona..., a thakesz drygdy 
slodzeysthwa ostayą nye pomsczona (et sic 
quandoque furta remanent impunita)..., ysta- 
wyamy Sul 53; Gdy wszelky człowiek sam 
swey rzeczy drugdi nye mosze przewiescz, 
przeto chczemi, abi kaszdi człowiek... przed 
sądem sobie rzecznyka zrządzyl Dział 11; 
Mnych... nye dba, ysz go kygyem bygyy (leg. 
biją)... A drugdy my szbygya piecze, a wszdy 
sza w nyem czosz szlego myecze De morte 
w. 461; Po pysczy ydącz lesus cząsto byegal, 
drugdy wszyadal na osia, odpoczyyal sobye 
na drodze (et residens in asino quievit aliquando) 
Rozm 118; Yesus... y yedney sukny telko 
chodzyl, a na yyrchy drugdy plasczem ye trzy 
poły odzyal Rozm 159; ~  na drugdy 'na
drugi raz, na następny raz, alio proximoque 
ąuodam tempore5: Ad festum sancti Alexii 
proxime yenturum tunc usque ad aliud ylg. 
przes ten swanthy Alexy esz na drugdy 1419 
TPaw IV nr 3357; XII marcas Santko Vaskoni 
solyere debet super festum sancti Alexii ab 
isto festo proxime yenturo ad aliud ylg. przes 
ten swanthy Alexy na drugdy ib. nr 3358. 
^  W ostatnich przykładach możliwa lekcja na 
drugi.

Drugi fo r m y : n. sg. m. drugi 1391 MPKJ II 
327, Gn gl. 156b, FI I Prol 15. 79, 14, ca 1420 
R XXIV 82. 83, etc. etc.; f .  druga 1403 JA 
VI 209, Gloger, BZ Ruth 1,4, OrtKał 307, 
Ort Mac 94, etc.; neutr. drugie FI i Pul 77,7, 
XV med. R XXII 241, Rozm 335. 336; ~  g. sg. m. 
drugiego Błaż 320, XV med. SKJ I 112, 1452 
ZapWarsz nr 965, etc. etc.; f .  drugiej Sul 3, 
1451 ZapWarsz nr 918, 1452 ZapWarsz nr 952, 
BZ Ex 37, 8. Jos 8, 19. Tob 6, 20, Dział 3, 
1468 TymSąd 163, De morte w. 383, etc.; 
drugie Rozm 775; neutr. drugiego ca 1428
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PF I 482, BZ Gen 7, 24. 11, 10. IV Reg 15, 
27, etc.; ~  d. sg. m. drugiemu 1426 Kod- 
MazL 171, Sul 86, XV med. SKJ I 88, etc.; 
f .  drugiej Sul 55, BZ Gen 2, 13. Ex 36, 10, 
OrtMac 65, XV ex. Zab 536; drugie Gn 4a; 
neutr. drugiemu Rozm 205; ^  ac. sg. m. drugi 
1399 Leksz I nr 3001, Gn 14a. 183b, FI i Pul 
104, 13, 1433 ZapWarsz nr 488, etc.; drugiego 
Sul 99, 1452 ZapWarsz nr 926, etc.; f .  drugą 
Sul 50, 1458 ZapWarsz nr 1084, Dział 2. 37. 58, 
1461 ZapWarsz nr 1122, etc.; neutr. drugie 
Gn 173 b, 1405 SKJ III 196, 1411 Czrs 344, 
Sul 113, etc.; ~  i. sg. m. drugim Sul 59, 
Dział 1. 58; drugiem 1476 SKJ III 333, 1477 
SKJ III 333, Rozm 465. 538; / .  drugą BZ Ex 
36, 22. Jos 8, 5, Dział 18; neutr. drugiem XV 
med. R XXII 246; ^  l. sg. m. (w) drugiem 
Sul 102, BZ Gen 17, 21. II Par 30, 13;/. (w) dru
giej Sul 113, BZ I Reg 14, 40; neutr. (w) dru
giem FI i Pul 77, 4. 101, 19, BZ II Par 34, 22, 
Pul 47, 12, Rozm 202. 789; ^  n. du. m. druga 
Sul 65, Rozm 485. 707. 716; ^  ac. du. m. 
druga Rozm 270. 489; drugu Sul 11; ~  n. pi. m. 
drudzy 1418 TPaw VII nr 222, XV med. R XXII 
235, etc.; drugie 1493 PF IV 664; / .  drugie 
Sul 106, Dział 67, Rozm 488; neutr. drugie 
Rozm 131. 335; ^  g. pl. m. drugich Sul 88, 
1451 MacDod 104, 1475 TymProc 237, XV 
p. post. PF VIII 19; / .  drugich 1452 Czrs 
s. LXXXIII, 1458 ZapWarsz nr 1076, 1469 
ZapWarsz nr 1321, etc.; neutr. drugich BZ 
Gen 29, 30; ~  d. pl. m. drugim Sul 15, Ort Kał 
208, OrtMac 142, Rozm 436; drugiem Rozm 
424; ^  ac. pl. m. drugie Dział 26, XV ex. Zab 
536, Rozm 179. 819; neutr. drugie OrtKał 179; 
^  i. pl. m. drugimi Naw 112;/. drugimi Sul 45; 
^  /. pl. m. (o) drugich Sul 26.

Z n a czen ia : I. l i c z e b n ik :  1. 'następujący 
w kolejności bezpośrednio po pierwszym, drugi, 
secundus, alteF: Tu se doconawa prolog la- 
cynsky, polzki y nemeczski, a poczina se drugi 
takisz (incipitur alter similiter) FI I Prol 15; 
Bil gest Sem we szczye leczyech, gdisz gest bil 
vrodzyl... syna drugego lata po potopye 
(biennio post diluvium) BZ  Gen 11,10; Se- 
braly syo do Ierusalema wyele lyvda, abi vczi- 
nyly swyoto przesnycz w drugem myesyoczy 
(in mense secundo) BZ  II Par 30,13; Odszedł 
Elchias... ku Oldze prorokiny... A ta bidlyla 
w Ierusalem drugem (quae habitabat in Jerusa- 
lem in Secunda) ib. 34, 22; Jakom ya dzecża- 
cza... nye straczil gwalthem any thesz drugyego 
dzeczacza, kthorem myal sz Barbara..., gwal
them nye straczil 1471 ZapWarsz nr 3050; 
Vkazal kon sloyerzowathy..., drvgy równy

popyelyczasthy 1495 GórsJaz 278; Pan Dolvsky 
vkazal kon shyvy..., y drvgy valach wrony 
vkazal równy ib.; ^  pirwy... drugi: Alecz
my przycladem tego tho sbogcze mamy vczi- 
nicz... A drudzycz {leg. drugie) tesze przyclad 
mamy o sfwothem Maczegu Gn 14 a, sim. ib. 
183b; Pirwa oszada mówiła: wemi, a druga: 
ne wemy 1403 JA VI 209; Poczynaya szye 
modlythwy... Napyrwscha, kthora szye wykłada 
laczynskye tako: Summę sacerdos... Dryga mo- 
dlythwa o bozem czyelye Naw 154; Tv szye 
{pro szą fsą’ ?) ymyona dwanasczczye apostolow: 
napyrwschy Symon, który rzeczon Pyotr, 
a drugy Andrzey, brath yego (Mat 10, 2) 
Rozm 307; Vezyawschy... dlusnyky y rzeki 
pyryemu... Y rzeki *drugymv (deinde alii dixit 
Luc 16,7): A thy yyelyesz yynoyath? Rozm 
389; ^  pirwy (jeden)... drugi... trzeci...:
Pyrzwy psalm, drugy, wtóry ps<alm>, trzecy 
psalm 1391 MPKJ II 327; Stasek Vocechowy 
dal dzen pirwi, drugi, trzeczy cu rosdzelenu 
tey dzedzini 1399 Leksz I nr 3001; O narodzeny 
syna boszego troya<kie [...]: Pirzw>sze wekuge, 
drugh<ie> duchowne, a trzecye <cielesne> XIV 
ex. Pocz 232; Jandrzey s Gnewomirem y s yego 
szynem Voczechem roszdzelyly szą prawim 
dzalem. Y yydzersal tą Voczech y iego oczecz 
trzy łatą y drugye trzy łatą, i trzecie trzy łatą 
1423 Kozier II nr 7; Kedyby ktho obwynyon 
byl, aby nye myal prawa slachethnego, then 
dwv starszy swego rody po oczczy, a drygv 
dwv drygego {Dział 66: gynszego) rodv po 
maczerzy, a trzeczyv dwv trzeczego rodv... 
ma wyescz (duos seniores suae genealogiae, 
alios duos alterius genealogiae et tertios duos 
tertiae genealogiae... producat) Sul 71; Vsta- 
wyano bycz osządzamy, aby oszmynaczcze nye- 
dzel rok wpolyczono chowan alybo ystawyon 
byl ky zaplaczenyv: za pyrwy rok szescz nye- 
dzel, za wthori dryga szescz nyedzel {Dział 61: 
o drvgy rok drugye nyedzelye), a za trzeczy 
trzecza a poszlednya szescz nyedzel (pro primo 
termino VI septimanae, pro reliquo aliae 
VI septimanae, pro tertio tertiae et ultimae sex 
septimanae) Sul 12; Troiako rzeczo bodze czi- 
stota schowana: pyrzwa iest richle yczeczenye 
od zlich mysly..., dryga iest ydroczenye czala, 
trzecza iest ostrzeszenye smysla Gloger; Vzrzaw 
Ihus gromadi, any czu k nyemu gidą, geny 
prze sdrowye, drudzi prze nauczenye, trzeczi 
prze milowanye gego XV med. R XXII 235; 
K tey czistosczy nabiczu trzeba tich wod: 
napyrwey wodi mądrosczi... Drugye gest skru- 
schenye na grzechi..., trzeczecz gest... spo- 
wyecz..., czwarte gest twardoscz pokuti...,
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pyąte omiwadlo syercza gest... modlitwa ib. 
241; Vczynyl wyeczyor a s yutra, dzeyn geden... 
I stal sze wyeczor a z yutra, dzen drugi (et 
factum est vespere et manę, dies secundus)...
Y stało sze z wyeczora a s yutra, dzen trzeczy 
BZ Gen 1, 8; Rzeka..., ktorasz szo ottod we 
cztyrzi promyenye dzely: Ymyo pyrzwey rzece 
Phizon... A drugey rzecze ymyo gest Gion 
(et nomen fluvii secundi Gehon)... Trzeczye 
rzece ymyo gest Tigris... Rzeka czwarta rze
czona gest Eufrates BZ Gen 2,13, sim. Zab 536; 
Przykazał przednyemu rzekocz:... A tak y dru- 
gemu przykaże, y trzeczye[czyejmu, y wsem 
(similiter dedit mandata secundo et tertio, et 
cunctis) BZ  Gen 32, 19; W to nocz pyrwo 
wrzucysz wnotrze ribye v ogen... Ale drugey 
noci w uczinki swyotich patriarchów bodzes 
przipusczon (secunda vero nocte in copula- 
tione sanctorum patriarcharum admitteris), po
tem trzecyey noci pozegnanye obdzerszisz BZ 
Tob 6, 20; We trzy<e)ch wy<e>lkych sandzech, 
gdy bywayą gyeden na szwyathego lana y Pawia 
dzyen, drugy oszmy dzyen po szwyathem 
Maczeyy, trzeczy na dzyen szwyathey Agathy, 
gdy burgrabya szyedzy na sąndze..., gyest 
wyna osszmdzyeszath szelągów OrtKal 200, 
sim. Ort Mac 33; Nye wyedza-ly albo nye 
moga-ly przyszasznyczy ktorego ortelv naydz, 
szlowye wyrzecz, tedy mogą to odlozycz do 
drugyego y do trzeczyego szandv ib. 307, sim. 
Ort Mac 94; Gdy kto zany rączy, mogaly czy 
rąkoymye myecz dalszy dzyen, szlowye ozalo- 
wanego postawycz ku praw {leg. prawu) na 
drugy albo na trzeczy sząd? Ort Mac 130; 
Gedno w tych schtvkach kmyecze... mogą 
zbieszecz, tho gest, gdy pan kmyeczowy szoną... 
pokala yawno. Druga (Sul 44: wthora) sztvka, 
gdy kmyecze... byliby w klatwye. Trzecza, gdy 
o wyna panyską kmyecze dzeczskowano by 
Dział 34; Ssinowye mogy... ludzi pana Wo- 
czechovich... nye gymali... ani rani ssyney 
Piotrowi na pirssyach, a drugyey na rącze, 
a trzecziey ssiney zadali 1468 TymSąd 163; 
Item płaszcz brunathny..., item drugy plascz 
harassowy, item trzeczy machelszky 1493 PF 
IV 663; Philosophowye... poszły do nyego.
Y dal mv geden gymyenye wyelke, a drygi go 
yszdrowyl, a trzeczy gemu szina wskrzeszyl 
XV ex. MPKJ II 317; Na thym drzewye 
grzeschne zwyeschano, y<e>dny za nogy, a dru- 
gye za wargy, trzeczye za włosy, a czwarthe 
za ramyona XV ex. Zab 536; Slu[zy]ly... ly- 
czemyernyky, drudzy siu[zy]ly saducey..., trze
czy sluly były ezeyczy Rozm 181; A ony 
szye... pospoly yely yymayyacz: pyryy rzeki:

Vyyesz yestem kvpyl..., a drugy rzeki (alter 
dixit Luc 14, 19): Kupylczyem pyącz yarzm 
volow..., a trzeczy rzeki: Poyąlczyem zona 
Rozm 382, sim. ib. 408; V nasz było szyedm 
braczynczov. A pyrvy poyal zona y vmarl..., 
takyesz drugy y trzeczy asz do szyodmego 
(similiter secundus et tertius usque ad septimum 
Mat 22, 26) Rozm 414; Troyą żałobą nan skła
dały, alye Pylat pyrvey zalobe nye dbał,... 
a druge przeto nye yspomynal yemv, yze słyszał, 
kyedy były pytały o czesarską dan Rozm 775; 
Każdy raz trzy razy v sobye myal: geden raz 
od myotly..., drugye razy od byczov, trzeczye 
razy... od... rzeczyądzov Rozm 819; ^  jeden
... jeden... drugi: Chczeschly, vczynym thv trzy 
przybytky: tobye yeden, Moyzeschovy yeden, 
a Helyaschovy drugy (faciamus hic tria taber- 
nacula: tibi unum, Moysi unum et Eliae unum 
Mat 17, 4) Rozm 366; ^  jako składnik licze
bnika wieloczłonowego'. Lyata pyoczdzesyotego 
drugego Azariasza (anno quinquagesimo se
cundo Azariae)... krolyowal Facee BZ IV 
Reg 15, 27; ^  poł drugiego 'półtora, sesquiplex, 
sesąuialteF: Zatopyla bila woda zemyo poi 
drugego sta dny (obtinueruntque aquae terram 
centum quinquaginta diebus) BZ Gen 7, 24; 
Pol drugyego semis (una rota habebat altitu- 
dinis cubitum et semis III Reg 7, 32) 1471 
MPKJ V 43 {o terminach) 'najbliższy,
proximus, posterior : Wszytky... ku dzedzi-
nam przysluchayoncz myecz..., vszywacz... od 
Bożego Narodzena asz do drugego Bożego 
Narodzena a festo Natiuitatis Xpi ad reliquum 
festum Natiyitatis Xpi ca 1428 PF I 482; 
Micolay v Stanisława sznowo {pro szmowo) 
na drugi rok przigol 1433 ZapWarsz nr 488; 
Szlyub moy ystawy<ę> ku Ysaakowy, gegosz 
to Sara tobye yrodzyla tegoż czasu w roku 
w drugem (in anno altero) BZ Gen 17, 21; 
W kopynyczy zbroy bez kapalyna, alye ma 
myecz na drugye ykazanye 1497 GórsPiech 207; 
^  drugiego dnia *nazajutrz, postridie5: A gdysz 
w m<ia>sto przinyesyon swyoti Blaszey, teda 
sodza... przikazaal gy w cyemnyczo przes nocz 
wsa<dz>ycz, a drugego dnya kazał gy prze<d> 
syo przywyeescz (alia yero die iussit praeses 
ipsum sibi praesentari) Błaż 320; Stanisław 
nye lovil rib... jednego dnya sam, a drugego 
samowtor gwałtem 1452 ZapWarsz nr 965; 
Drugyego dnya (altera die Jo 1, 35) lyepak stal 
łan y zwolyenykow yego dwa EwZam 301; 
O tern, yako drugyego dnya tluscze* schukaly 
yego podlye morza. Drugyego dnya (altera 
die Jo 6 ,22)... lyydzye... przyschły k temy 
myasty Rozm 352; ^  ^  ‘dalszy, inny, alter,
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alius5: Chczemy, aby za thaky gwalth... cztirzi 
skoczcze... krzywdą czirzpyączemv sz vyną 
pyąncznadzescza, a sządowy drygą pyąnczna- 
dzescza sza vyny doszycz yczynycz byl powy- 
nyen (iudicio alia XV pro poena satisfacere 
teneatur) Sul 50; Ad festum sancti lohannis 
Baptiste... debent et tenentur soluere easdem 
quindecim marcas... e t... dimidiam alteram 
marcam..., al. drugge poltory grzivny..., pro 
censu domus 1451 Przem II nr 999; Potem 
po ósmy dnyoch... *golobek wislan z korabya... 
Potem zdał drugich szedmy dnyow (expectavit- 
que nihilominus septem alios dies) y wisiał 
golobka BZ Gen 8, 12; Iacob sluzyl z Rachel 
syedm lyat... Y pocznye poszlednyo *wyocey 
mylowacz, nyże pyrwo, y sluzil ge<m>v drugich 
syedm lat ib. 29,30; Zemyanyn... sądzi prze- 
padnye wyną pyathnadzescza, a zakład temv, 
komv przysądzon byl sadownye, z drugą viną 
(cum alia poena) tesz pyathnadzescza ma 
dacz Dział 18; Za sromotą... wyną pokvpy 
pyąthnadzescza, a sadowy naszemy drugą (aliam 
similem poenam, Sul 46: thakąsz wyną) tesz 
pyąthnądzesczya ib. 37; W czemkoly gy pan 
dzedzyczny o schkodą rąką swą poprzysyąsze, 
to gemv ma odloszycz z wyną pyathnadzescza, 
a nam o gwalth drvge pyathnadzescza (alia 
similis poena... pro nobis cedet, Sul 46: gynsza 
thakasz wyna) ib. 38; Acz kto drzewo s pczo- 
lamy porąby, temv, czyge gest dzenye, za kaszde 
grzywną, a sadowy drugą grzywna (passo 
damnum marcam et iudicio marcam), ale 
gdy sosnyą kromye dzenya porąby, tedy poi 
grzywny, a sadowy druge poi (mediam marcam 
passo damnum, et iudicio convictus exsol- 
vat) ib. 58; Jako mnye yynowath Andrzey... 
poschagy *cythyrnaszthe kop na swyethy Jan 
przeszły et drugy *cythyrnaszthe kop na Boże 
Narodzenye 1461 ZapWarsz nr 1122; A ktokoly 
czye ydrączy, aby s nym sched 1 tyszyącz stayan, 
ydz ss nyem druga dwa tyszyącza (et quicum- 
que te angariayerit mille passus, yade cum illo 
et alia duo Mat 5, 41) Rozm 270; A schedwschy 
ten, który byl vzyąl pyecz funtov, yrobyl ymy 
druga pyecz y zyskał (lucratus est alia quinque 
Mat 25, 16). Takyesch y on, który byl dwa 
ffunthy yzyal, zyskał druga dwa (lucratus est 
alia duo Mat 25, 17) Rozm 489; ^  ^  fdrugi 
wraz z następnymi, późniejszy, reliąuus, qui 
seąuitur quique post sequetuF: Mowicz bodo 
gadky od poczotka. Kelko sliszeli... iesmi ie 
y oczczowe naszi powadali so nam. Ne so 
ytaiona od sinow gich w p<o)colenu drugem 
(in generatione altera). Powadaiocz chwali 
gospodnowi..., kelko kazał oczczom naszim

ziawona yczinicz ie sinom swogim, bi poznało 
pocolene druge (ut cognoscat generatio altera) 
FI 77, 2—7, sim. Pul; Napysana bodzcz[cz]e ta 
w pokoleny drughem (scribantur haec in gene
ratione altera), a lud... bodze chwalicz gospo- 
dna FI 101, 19, sim. Pul; Rozdawaycze domy 
yey, byszcze powyadaly w pokolyenyu drugyem 
(in progenię altera, FI: ginem) Pul 47, 12; 
^  ^  jedno po drugim, jeden z drugim 'ko
lejno, per ordinem, alius post aliurn : Aze do- 
thychmyast czczyenye... schło porządnye yedno 
po drugyem podług tego, yako szye dzyalo 
Rozm 202; Vslyschącz ony posly yeden z dru
gyem precz (audientes autem unus post unum 
exibant Jo 8, 9) Rozm 465; Ku ybaczenyy tego, 
byszmy yyedzyely, kako szye yedno po drugyem 
stało albo vyodlo, mamy tako yyedzyecz, yze 
szyyąty Yan yyele opusczyl yypysanya vmą- 
czenya bożego, czo yny trzey eyanyelysczy 
napelnyly Rozm 789.

2. fz dwóch nie pierwszy, pozostały, alter 
(w parach naturalnych lub umownych)’ : By
(sc. sędziowie) nye yako rosproscze swoyey 
czczy a przesladowacze gey przeczywko gych 
sampnyenyy y sprawyedlywosczy przes laską 
abo przes dari, czso czynyli stronye drygey na 
ycząszenye (quidquam faciant partis in grava- 
men) Sul 55; Acz ktori czlowyek... albo 
poddanyecz oboyey stroni xąnsztw w drugey 
stronye xanschtwa konya... naydzye (si ali- 
quis homo... siye subditus utriusque partis 
ducatus in alteram partem ducatus equum... 
inyenerit) Sul 113; Czy movyą, yze Kristus... 
yaynye kazał..., alye pospolne domnymanye 
yest, yze... tayemn[n]ye kazał... Tegosch zyedna- 
nya naslyadyymy, drugyemy nye wloczącz 
(leg. uwłocząc) Rozm 205; Byl czloyyek, który 
myal rąką yschla... Rzeki (sc. Jezus)... kv 
onemv czlovyeky: Vsczyagny rąką tvoyą, a on 
nathychmyast w<ś)czyągnąl y była yemv yzdro- 
yyona kv zdrowyy yako druga (restituta est 
sanitati sicut altera Mat 12, 13) Rozm 326; 
Marya dzyeyycza... począla sama v schobye 
myslycz z yyelykym płaczem, alye z drugyey 
strony nadzyeyala szye nyektorego yczyesche- 
nya Rozm 590; ^  jeden... drugi: Ioseph...
ku ge porodzenu gestcy on byl dwe bapcze 
yeszual..., choscy gest gedne było tho *ymo 
Gebal dzano, a drudze Salomee Gn 4a; Trze- 
czecz przyrodzene vosz tho ma, ysze [gjgdiszcy 
gy szegnago, voczcy on gedno vcho ogonem 
szaslony, a drudzecz (leg. drugieć) on ku szemy 
skloniy Gn 173b ; Aream... habet emensurare 
al. wymyerzycz... faciendo aequalitatem unus 
alteri al. równie geden drugiemu 1426 KodMazL
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171; Dwoye drzwyrzi wibili: yedni u yrot, 
druge v lasznye 1427 BiblWarsz 1861 111 40; 
Gdysz myedzy... królem... s yeney, a myedzy 
ksąndzem Bodzanthą... stroni z dryghey, nye- 
kthore wyąnthpyenye o dzeszanczynach... bilo 
szą... porvszylo (inter... regem... ex una et do- 
minum Bodzantam... parte ex altera quae- 
dam dubitatio... fuisset... exorta) Sul 3, sim. 
Dział 3; Jakosmy thako zyednaly Stanislava 
z Ondrzeyem z yeney strony, a Paszka z Jacu- 
bem... s drugyey strony 1452 ZapWarsz nr 952; 
Gyedno przyszła zoną gyego a scz<ą>glą rąka 
do nyego, esz gyey w rąka wpathl lyst, prze 
tho, ysz byl gyeden do drygyego czyst Aleksy 
w. 236; Poiolasta sobye szoni moabycske, 
z nychsze gena rzeczona Orffa, a druga Ruth 
(una yocabatur Orpha, altera yero Ruth) BZ 
Ruth 1,4; Mogaly przyszasznyczy... ortel 
odwloczycz... besz woley strony, a gdyby gedną 
stroną tha (pro tho) chczala, a druga nye chcalą, 
a kako wyelekrocz może bycz albo nye może? 
Ort Kał 307, sim. Ort Mac 94; Przyszyasznyczy 
nyeszprawnye yczynyly, ysz ony yedney stronye 
wyaczey przykładały, nyszly drugyey OrtMac 
65; Jakom ja nye wzal OfFcze dw {leg. dwu) 
plashczhw. jenegho brunathnego, a drughego 
novey baryy 1458 ZapWarsz nr 1079; Sądzącz 
strony..., aby zlomcze prawdy... kv gedney 
stronye, drygą opysczywszy, nye przystali, ykla- 
damy, aczby nyektory sądzą... dzerszącz strona 
yedna... przysądzyl... nyesprawiedlywie, vczą- 
szayącz drygą stroną, tedy strona ycząszona 
odzowie syą kv wysszemy stolv Dział 2; Gdy 
weszmye dwa woły abo konye, tedy gednego 
ma sobie *zastawycz, a druge ma dacz na ra- 
koymye (unum pro se obtinebit, et alium boyem 
vel equum super fideiussoriam cautionem di- 
mittat) ib. 58; Yakom ja ... nye zaganyal... 
dwv cząsczy nyvy: jedney syedlysczeney, a dru
gyey dlugyey 1473 ZapWarsz nr 1360; Joachy- 
mye y Anno,... iesztesczie pana y boga naszego 
Jesu Crista ieden dziadem, druga babo M W 45b ; 
Item paczyerze: yedny koralowe, a drugye 
burstynowe 1493 PF IV 664; Postayyl dwa 
kona: yeden s wrona plyesznywy..., drygy 
strzyelczy shywy 1495 GórsJaz 278; Jakom ya 
Dorothyey nye sbyl... anym yey dw {leg. dwu) 
ranu zadał krwaw {leg. krwawu): yeną w nosz, 
a druga w glova 1495 ZapWarsz nr 1687; Dwą 
kostarze Wągrzech {leg. w Węgrzech) były... 
W boże gymyą yeden gygral..., drugy w gymyą 
dyablą yesth grał XV ex. MacDod 137; Thu 
szą dwa kmecze: yednemu Krokar Gusowathy, 
drugyemu Lorencz Vylusz XV ex. SlArch I 169; 
Vyelykye czvdo stało szye s tych yayecz, bo

z yednego wyskoczył lew, a z drygyego ba- 
ran (ex uno leo prodiit, ex altero fit agnus) 
Rozm 72; Nyyeden nye może dwyema panoma 
sluzycz, bo albo bądzye yednego nyenazrecz, 
a drugyego mylovacz, albo yednemy bądzye 
sluzycz, a drugyego potąpyacz (aut enim unum 
odio habebit et alterum diliget, aut unum susti- 
nebit et alterum contemnet Mat 6, 24) Rozm 280, 
sim. ib. 391; Iesus rzeki yey: Czo chczesch? 
A ona odpoyyedzyala: Aby thy dya szyny moye 
szyedzyely: yeden na prayyczy tvoyey, a drugy 
na lyeyyczy v tern krolewstvye (unus ad dexte- 
ram tuam, et unus ad sinistram in regno tuo 
Mat 20, 21) Rozm 401, sim. ib. 400; Tedy 
bądzyeta dwa na roly: yednego vezmą, dru
gyego ostayyą, dyye ye mlynye myelyącz: 
yedna bądzye ys[v]yątha, druga ostayyona (tunc 
duo erunt in agro: unus assumetur, et unus 
relinquetur, duae molentes in mola: una as
sumetur, et una relinquetur Mat 24, 40—1). 
Druga dya bądą na łozy yednem: yednego 
vezną, a drugyego ostayyą (in illa nocte erunt 
duo in lecto uno: unus assumetur, et alter 
relinquetur Luc 17, 34) Rozm 485; ^  ^  fprze
ciwległy, qui ex altera, adversa parte e s f : Dwa 
anyoly ze slota klepanego, które postawyl s obu 
stronu przykrywadla: anyol geden s wyrzchu 
gedney stroni, a anyol drugy[ey] s wyrzchu 
drugyey strony (cherub unum in summitate 
unius partis, et cherub alterum in summitate 
partis alterius) BZ Ex 37,8; Poloscze strozo 
za myastem... y bodzecze wszistczi gotoyi. 
Ale ia y giną wyelikoscz... wznido s drygo 
strono przecziw myastv (accedemus ex adyerso 
contra urbem) BZ Jos 8, 5; A gdysz podnyesze 
scyt s drygey stroni myasta (ex adyerso ciyita- 
tis), załoga... powstała ib 8, 19; Odlyoczcye 
syo wi na geno strono, a ia s swim sinem Ionato 
bodo na drugey stronye (separamini yos in 
partem unam, et ego cum Jonatha... ero in 
parte altera) BZ I Reg 14,40; Maleloth yrodzil 
Samaia a przebiwaly so o drugo strono bracyey 
swey w Ierusalemye z bracyo swo (habitayerunt- 
que ex adyerso fratrum suorum in Jerusalem 
cum fratribus suis) BZ I Par 8,32; Kandibi 
shetl Vrban... hy przisszakl, thandi na yena 
strona sluzhewskye..., a na drugha strona slu- 
zhewyeczskye 1458 ZapWarsz nr 1084; Marga- 
reta... cum Jacobo... niwa roley..., która 
lyezy ku crakowskyey drodze konczem, a dru- 
gem koncziem ku Swiaskowey roley..., obli- 
gauerunt 1476 SKJ III 333; Jacobus... nywa 
roley... na Chelmye ku Dobraslawowey kon
czem, a drugem ku Bartosoyiczowa łanu..., 
obligauit 1477 SKJ III 333; Jacobus... duo
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stadia agri sui nad laczkamy... konczem do 
roley Osowskego podle Pawlowey a podlye 
Dobroslawowey s druga strona, a druga za 
gumny... yendidit 1484 SKJ 111 334; Iesus 
vzyavschy drzeuo za konyecz, a za drugy ko- 
nyecz parobek y przyczyagnąly onych drzew, 
yze były dlusche Rozm 128.

II. Z G i m e k : 'inny, nie ten, alius : a. drugi 
nie związane z pierwszy itp.: Winniczo z Egipta 
przenosi ies... y sadził ies io... Wiryl io w<ie)prz 
z lassa, a drugy (Pul: osobny) zwerz popasł iest 
io (singularis ferus depastus est eam)E7 79, 14; 
Szły so z luda w lud y ze krolewstwa w lud 
drughy (ad populum alterum) FI 104, 13, sim. 
Puł; lako praue wczinil gwalthem... scodi w szi- 
cze poltrzecze grziwni i za druge zitho mai dacz 
poltrzecze grziwni 1405 SKJ III 196; Jako 
Yadwiga przedala swa czanscz..., a w tern gest 
ona vmarla. A drudzi (sc. testes) na szwya- 
deczstwo 1418 TPaw VII nr 222; O ktori mecz 
Zemak na mya zalowal, za thenem gemu dal 
drugy myecz 1435 ZapWarsz nr 644; Sbyegowye 
slodzeystwa szą dopusczywszi... any potheem 
w powyszszenyy czczy dryghym mogą bycz 
przyrównany (nec post hoc in sublimitate ho
noris bonis poterint adaequari) Sul 15; Pastyrzs 
myenyl szą tą tho owczą po spolv s drygymy 
{Dział 36: z gynszym dobythkyem) do wszy 
przypądzicz (pastor yero asserebat se eandem 
ovem una cum aliis ad yillam reduxisse) Sul 
45; Kaszdy rąkoymya..., bylly dług w wyelgo- 
sczy dwydzesząthy grzywyen, tedy saam, a gdy 
cztyrdzesczy grzywyen, szsamowthor, alye 
w wyączszey wyelkosczy pyenyadzy samotrzecz 
dług then, za który obrączono było, rąkoymya 
y dwa dryga swyathky poczwyrdzą wlosthnymy 
przysągamy (fideiussor et duo alii firmabunt 
propriis iuramentis) Sul 65; Czlonky drugich 
rokow wyelikich ystawyone Sul 88; Paklibi 
(sc. żona) yyana nye myala, a mąnsz yey vyan- 
czey wsy... myalbi, tegdi po smyrczy mąnza 
yey ve wsy i w domu, w którym mąnsz yey s tego 
swyatha sczedl,... bandzye myąnszkacz, a druge 
zaprawdąn wsy... na blissche ymarlego... bandąn 
slushecz (aliae siąuidem yillae... ad priximos 
mariti mortui... pertinebunt) Sul 106; Gdi ktho 
s yynamy vczy<e>cze w druge xanschtwo (de 
homine cum poenis fugiente in alium ducatum) 
Sul 113; Geno dobre drugye rodzi, yaco y grzech 
geden w drugy wwodzi XV med. R XXII 239; 
W noczy myły Yesus poyol swothego Pyotra, 
swothego Jana a swothego Jacuba. A od dru- 
gych szedw *od drugych apostolow y rzeki ku 
nym: Truchła yest we mnye ma dusza asze 
do szmerczy 1451 MacDod 104; Jakom ja nye

porambil graniczę... Janowi... gwałtem any 
drugyey besz yrząndu vdzalal 1451 ZapWarsz 
nr 918; Jakom ja w czasch rathaya v canonica 
wyranczyl y drugyego kmyeczya vrząnd za 
yrząnd wypuścił 1452 ZapWarsz nr 926; Vidit 
ąuendam librum,... in quo comperit testis 
hec verba: A drudzy (war.: drudzy lyudzye) 
chodzan ku Bożemu Czalku na otpust[w] 1455 
MMAe XVI nr 524; Ti to so synowye Ifatowi... 
A (Jnidzi synowye biły Camowy BZ Gen 10, 6; 
Vczynyo teesz pokryczye stanowe s skoor sko- 
powich czyrwonich, a drugye s wyrzchu przy
krzy cze s skoor... modrich (aliud desuper vela- 
mentum de pellibus ianthinis) BZ Ex 36, 19; 
Geden czlowyek vmarl a zostawyl po szobye 
małe dzyeczy (OrtMac 102: dzyeczya) szącze 
y drugye małe nyedoroszle lath dzyeczynych 
OrtKał 179; Woyth ma pytacz tego przysza- 
sznyką albo drugego, mozely a ma-by (pro -ly) 
sąd gaycz? OrtKał 309; Jacom ja... Mykola- 
yevy nye bil pomocznykyem... anym husdi 
hy drughych rzeczi wzal 1458 ZapWarsz nr 
1076; Gdy bracza... oczczyzną badą oddze- 
leny, a k temv *przyzwalą abo geden z nych 
przyzwoli, tedy drugy potem nye mosze wzrzv- 
czycz, ale ma trzymacz tako, yaco drvdzy 
Dział 28; Yako ya Pyotrowy nye spasł swym 
bydłem llanky, grodzy anyfch] drugych llank 
gwalthem na gymyenyu yego 1469 ZapWarsz 
nr 1321; Yacz thesz kosw szyeka vylky, 
sarny lapam drygyey philky De morte w. 383; 
Zmichna... nye wynossyla gwalthem vzythkow 
z ogroda Thomczinego, tho yest capusthy, 
pasthernaky i drugych yzythkow 1475 Tym- 
Proc 237; Thy, Mathia, scidisti in nemore 
meo... drzewo schosnovo et y drugye drzewo, 
olschove y brzozoue 1494 ZapWarsz nr 1228; 
Day my prawa czyala mego czysthota z dru- 
gymy szwyathymy Naw 112; Maczey Za- 
krzewsky nye zachował w domu swogym... 
zlodzeyow, lotrow y zboydz any *ingich nayąl, 
any do domu, do Trzaski, do drugich zlodzeyow 
y lotrow wyprąwyl XV p. post. PF VIII 19; 
A chodzącz Ihus podlyą morza Galylyeyskye- 
go yydzyal dw (leg. dwu) brathy, Symvna... 
y Yądrzeya... A poszedvszy zonąd yyrzal 
drygą dw brathy (vidit alios duos fratres Mat 
4, 21), Iakyba Zebedevszovego y lana Ew- 
Zam 303; Yeden zboycza... ten nalyevayącz 
vody y rany sobye ymyyal... Vzryącz drudzy 
zboycze ymyly svoye rany Rozm 86; Yedno 
to slovo rzeczye Yesus y spelny, tako on nądny 
Zyd... zdechnye. Vzryącz to drugye dzyeczy 
nathychmyast yczyeka (leg. ucieką) Rozm 131; 
Lysty napysane na czyelye (leg. na czele) no-
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szyły, a na levem ramyenyy drugye przyyyezo- 
Valy Rozm 179; Mądrczy zydowsczy począly 
movycz, yze moczą Belzebuboyą... yypądza 
zle dychy, a drudzy żądały znamyenya, albo 
czyda z nyeba (et alii, tentantes, signum de 
coelo ąuaerebant ab eo Luc 11, 16) Rozm 299; 
A yako yasz bąda przeslyadoyacz v tern 
myesczye, yczyekayczye do drugyego (fugite in 
aliam Mat 10,23) Rozm 311; I rzeki myły 
Iesus: Sluchayczye drugyego przykłada (aliam 
parabolam audite Mat 21, 33) Rozm 409; Po
tem myły Iesus począł moyycz k temy czlo- 
vyek<u>... y ky drugyem Żydom Rozm 424; 
Tedy svyąthy Tomasch... rzeki kv drugym 
zyolyenykom (ad condiscipulos Jo 11, 16) Rozm 
436; Tedy Zydoyye rzekły, a yako y sylno 
myloyal. A drudzy s nych moyyly (ąuidam 
autem ex ipsis dixerunt Jo 11,37) Rozm 438; 
Svyathy Maczyey... any yedney pamyączy nye 
czyny o Annaszy any druga dwa eyanyelysczy, 
czusz Lucasch a Marek Rozm 707; Vystampylo 
yyelye syyadkow krzyyych... Potem druga dva 
syyadky lzyya yystąpyącz y rzekły Rozm 716; 
O tern, yako Zydoyye zayolaly przed Pylatem 
drugych dw zalobu na mylego lesucrista... 
Gdyż Zydoyye yslyszely, yze pyryych trzy zalob 
nycz nye dbał Pylat..., zayolaly ynschych dw 
{leg. dwu) zalob Rozm 788; Y począly gy bycz 
laskamy, a drudzy pąsczyamy myedzy yego 
svyąthą oczy Rozm 832; ^  drugi {sc. człowiek) 
'ktoś inny, alius ąuidam, alius quivis': Aduenit 
ąuidam uestitus pilis camelorum... Deinde 
ąuidam opocz drugy przesetl gest in pontificali 
habitu Gn gl. 156b; Kthorikole s drygim {Dział 
58: geden z drygym) granycze mayącz (quod 
ąuicumąue habens cum aliąuo limites),... 
drwa... wyrąby, ten, gego łasz bądze, rąbyączego 
pyrwey szekyrą począdza Sul 59; Acz kthori 
czlowyek dzyedzyną swą w pyenyandzach 
drygemu albo w kthorichkoly rzeczach zastawyl 
(si quis hominum suam hereditatem alicui pro 
pecuniis... obligayerit), ot czassu dzysyeyschego 
tha zastawa do trzydzyesczy lyath czalich ban- 
dzye trwała Sul 86; Kaszdi ma bicz pyrwey 
scham schobye mylossyerni..., a potim drugymu 
XV med. R XXII 240; A ieslizebi kthokolwie 
drugiego w sądzie ranyl..., ma bicz wsądzon 
wieżą {leg. wsadzon w wieżą, ąuodsi ąuispiam... 
aliąuem... yulneraret..., talis debet... in tur- 
rim reponi) 1498 MacPraw 273; Byskupstwo 
yego wezmye drugy (episcopatum eius accipiat 
alter, FI: gyny) Pul 108, 7; Czo thobye nye milo, 
drygemu nye czyn (quod sibi quis fieri non 
yult, alio ne faciat) XV ex. SKJ I 143; ~
'wszyscy inni, reszta, reliąuus, residuus, qui restat,

ceten : Jakub ne mai oth pana Paska ycz
przecz, alyszby yemu przerzeczone XXX grzi- 
wen y to druge, czo bi bil winowath, sz ego 
*neyffstane 1411 Czrs 344; Thoosz o castel- 
lanye sandomirskeem y o drygych bicz wsta- 
wyami Sul 26; Dwa syni Iacobowa... szły 
do myasta... A za tym drudzy synowye Iaco- 
bowy (ceteri filii Jacob) byezawszy y pobyły 
wszitko myasto BZ Gen 34,27; <F>ranczek 
przedal łanowy dzedziną za sto grzywien a łan 
natychmyast gemy zaplaczyl pyaczdzesyąt grzy
wien, a druge {Sul 37: ostateczne) pyenyądze 
slubyl gemy zaplaczycz na pewne roky (residuam 
pecuniam in certis terminis promittens se 
soluturum) Dział 26; <G)dy trze abo wiączey 
byliby pomowieny o maszoboystwo..., vsta- 
wiamy, aby gednemy dano winą..., ale drydzy 
(consortes yero eiusdem, Sul 41: thowarzysze 
tego tho) mogą bycz pomocznyczy żaby cza 
glow ib. 30; Hannusz kopyl {pro kupyl) rola 
y Motlochowey y zadał albo zaplaczyl yuze gey 
dwe grzywnye. Yako rok przyszedł drugym 
pyenyadzom, chczyala gych tha pany OrtMac 
142, sim. Ort Kai 208; Sędzycz będze gospodzyn 
lyud swoy... Vzrzy, yze pomdlyala ręka a za- 
tworzony tesz nyestaly, a drudzy potrawyeny 
so (et clausi ąuoąue defecerunt, residuiąue 
consumpti sunt Deut 32, 36) Pul Deut 52; 
Przyschedl oblyybyenyecz, tedy ty, który były 
gotoye, yeschly sz nym kv syaczbye... Poslyad 
przysly y drugye dzyeyycze (noyissime yero 
yeniunt et reliąuae yirgines Mat 25, 11) Rozm 
488.

b. drugi związane z pierwszy itp.: aa. je
den ... drugi 'ten ... inny, alius... alius5: aaa. wy
mienione wyrazy pełnią tę samą funkcję skład
niową {w różnych zdaniach lub równoważnikach): 
Geny mówili, eze temu błogo, gen ma dossicz 
gymyenya... Drudzi mówili, eze blogoscz 
wyrzchnya gest gescz a pycz dobrze XV med. 
R XXII 234; Jacom ya nie scazil dwanaczcze 
granicz: genichem nye yizekl, a drugych nye 
*yirobil 1452 Czrs s. LXXXI1I; Gdy bądzye 
czlowyek zathwerdzon w gyednym myesczye, 
a szbezy do drugyego myastha..., a chcze-ly 
go powod dobycz, tedy ma tego przynyescz 
lysth... s tego to myasta, gdzye ten czlowyek 
zathwerdzon OrtMac 98, sim. OrtBrRp 73, 1; 
Yacz thesz dzyyy poczynam, gyedhny yyeszam, 
drugye sczynam De mor te w. 240; Zyyrzątha 
wschelyka zbyezala szye... Yedny schły przed 
nymy, a drudzy za nymy Rozm 84, sim. ib. 
199; Nye czyn yednego myasta yyeczschego, 
nysz drugyego Rozm 247; Tedym yydzyal 
szyedzącz lesusza na oslye, a dzyeczy zydovskye

5

10

15

20

25

30

35

4 0

45

50

55



198 D R U G I D R U G I

siały yemv yedny rozgy, drudzy odzyenye na 
drodze Rozm 752; ^  bbb. wymienione wyrazy 
pełnią różne funkcje wewnątrzzdaniowe (o sto
sunku wzajemności): Abi yeden drugego bes- 
schodnego czvl zachowacz, ystawyami (ut 
autem unus alterum a damnis vigilet observare, 
statuimus) Sul 99; Orate pro invicem ged<en> 
sza drugego XV med. GIWroc 88v; Eze we 
wschem stworzenyu zawszde geno ss drugyem 
nye ma sslączenya w gednoscz..., yaco gorzkye 
nye chcze ny mosze bicz s slotkym..., przeto 
myedzi slimy luczmy a dobrimy, yaco swyat 
stogi, sgoda nygdi nye bila XV med. R XXII 
246; Zagemnye, geden drugyemv (R XXV 165: 
yeden yako drugy) ony dary przyrzadzayacz 
sczedrze a wyeszele (in alterutrum illam admi- 
nistrantes I Pet 4, 10) XV med. SKJ I 88; 
Geden drugego brzemye grzechy nosy alter 
alterius onera portate (Gal 6, 2) ib. 112; Przeto 
szedł k nym a tu gich dzalo poganyl, abi geden 
drugego nye rozumyal (ut non audiat unus- 
quisque yocem proximi sui) BZ  Gen 11, 7; 
Uczynyl w gromado opoon pyocz, gedno 
ku drugey (coniunxitque cortinas quinque, 
alteram alteri), a gynich pyocz w gromadoo 
k sobye sstawyl BZ  Ex 36, 10; Dwoge wistru- 
ganye *bodzye na kaszdich czkach, abi gedna 
s drugoo szyo spogyla (ut altera alteri iungere- 
tur) ib. 36,22; Roznyewaly syo wszitci wyelyci 
panowye Olofernoyy a mislyly gy zabycz, rze- 
kocz geden ku drugemy (dicentes ad alteru
trum) BZ Judith 5, 26; Chczącz, aby poddany 
królestwa naszego... geden z drygym poczesnye 
byl, a geden drygego nye yraszal (ut subiecti 
nostri... honeste yiyant, alterum non lae- 
dant),... statuta ystawylismy Dział 1; <Y)sze 
chytroscz<ą> kosteczna slyachtą myedzy sobą 
spywszy syą, geden drygemy na kosthkach na 
zakład pyenyadzy dawa..., ystawyamy ib. 36; 
<P)otrzebno gest kv pospolytemy dobremy, 
aby kaszdy swoy pokoy myal, a geden drugemy 
szkody nye czynyącz (ut subditi in quiete 
yiyant et quod nulli noceant, Sul 46: abi pod
dany naszy spokoynye zzyly, abi nykomy szko- 
dzyli) ib. 37; Gyeden od drugyego, pospolyczie 
mutuo (et si dormierint duo, foyebuntur mu- 
tuo, unus quomodo calefiet? Eccles 4, 11) 1471 
MPKJ V 71; Bądze szye yeden drygyego lękał 
unus ad alterum XV ex. R XXV 143; Brvy... 
szye były sczysly yeden yloss na drvgy Rozm 21; 
Kyedykolyyek ych dzyeszyącz pospoly szye- 
dzyalo, yeden *drugymv moyycz nye szmyal 
(cum enim decem simul sederent, nullus noyem 
inyitis locutus est) Rozm 183; Szyodmego dnya 
skały szye bądą yedna o drugą... tlu[s]cz

(petrae ad inyicem collidentur) Rozm 479; 
A gdyż yest myły lesus vmyl nogy ych,... 
począł ym movycz, ykazyyacz, yze to yczynyl 
na przykład czysz zayemne pomoczy y zayem- 
nego smyloyanya yeden nad drugyem Rozm 
538; A smaczywschy szye yyelmy barzo, począł 
yeden na drugyego moyycz rzekącz (coeperunt 
singuli dicere Mat 26, 22): Azalym ya, gospo- 
dnye? Rozm 548; ^  Dziwovaly syo wszitci... 
Y mowyl drugy ku drugemy (et dicebant alter 
ad alterum) BZ Judith 11,18.

bb. niektóry... drugi 'niektóry... inny, non- 
nullus... ałius, ąuidam... ąuidam : Nyekthora 
bracza myedzi sobą... bilibi w gymyenyy 
oczczisnem oth szebye rosląceny,... a wszakosz 
gdi szą przigodzy, ysz nyektori s nych... 
weszmye... skazanye..., pothem drygy sz nych 
(Dział 27: drygy abo gynszy brath) przystąm- 
pyw..., wiwodzi szą wzgardzonym (postmodum 
alter ipsorum accedens... allegat se con- 
temptum) Sul 38; Kyedikoli nyektori czlowyek 
na drugem czlowyecze (aliquis homo in altero 
homine)... nyektorey summi pyenyąndzi... nye 
wyerzilbi, tegdi powod... ykaze Sul 102; Nye- 
ktorzy slyyboyaly srebro..., a drudzy bogacztwa 
yyelyka Rozm 23; Lyydzye... poczną moyycz 
nyektorzy, albo yest syn boży, drudzy rzekły, 
yze yest czarnoxyasnyk (dixerunt quidam:..., 
quidam autem: Magus hic est) Rozm 137; Nye
ktorzy od bożego narodzenya początek tego 
yyeku klądą..., drudzy svyatschą, yze od bożego 
ymączenya sosty szye yyek począł Rozm 177; 
Dało nyektore (^c. nasienie) ovocz stokrocz 
yyeczey, a drugye schesczdzyeszyathkrocz (da- 
bant fructum aliud centesimum, aliud sexage- 
simum Mat 13, 8) Rozm 336.

cc. jeden (niektóry)... drugi... drugi ften... 
inny... inny, nonnullus... ałius... ałius, ąui
dam... ąuidam... ałius": Pusczili ludzy na Ya- 
now dom: gedny na konyech, druge pyesz- 
czem, druge w lodzyach 1427 BiblWarsz 1861 
III 40; Zasroscz... Zydow począla szye za- 
zegacz przeczyy... Yesv Cristyszoyy, bo nye
ktorzy yego zyyoth chvalyly, a nyektorzy... 
potąpyaly..., a nyektorzy syna boze<go> y bycz 
myenyly, a drudzy dolyczaly, aby dyabla v so
bye <miał>, drvdzy movyly, aby byl anyol..., 
a drudzy dosvyatschaly, by byl czarovnyk 
(quidam hunc angelum... dicebant, quidam 
hunc incantatorem... asserebant) Rozm 121; 
My movymy...: Chczesz szye krzczycz? A dru
dzy pytayą: Czo *proszvsz?..., a drudzy py- 
tayą:... Czo proszysch? Rozm 192; Yedno na- 
zyenye padło podlye drogy..., a drugye żarna 
padły na kamyenye..., drugye padło myedzy
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czyrnye..., a drugye padło na dobrą zyemye 
(ąuaedam ceciderunt secus viam..., alia autem 
ceciderunt in petrosa..., alia autem ceciderunt 
in spinas..., alia autem ceciderunt in terram 
bonam Mat 13, 4—8) Rozm 335; Kogo ludzye 
mynyą synem bożym? A ony rzekły: Nyektorzy 
Yana Krzsczyczyelya, a drudzy Elyascha, dru
dzy Heremyasza (alii Joannem Baptistam, alii 
autem Eliam, alii vero Jeremiam Mat 16, 14) 
Rozm 362; A ony... posly: yeden do wszy, 
drugy kv roboczye, a drugy yavschy yego slugy... 
y pobyły (alius in villam suam, alius vero ad 
negotiationem suam, reliąui vero tenuerunt ser- 
vos eius e t... occiderunt Mat 22, 5—6) Rozm 
412; ^  drugi... drugi 'niektóry... inny, alii... 
alii': Wyano nye dano przed prawem, ale dano 
podług tego naszego przypyszanego obyczaya, 
a ludzye, czo przy thym były, drudzy szmarly, 
a drudzy szą żywy Ort Mac 115, sim. Ort- 
BrRp 85, 2.

dd. jeden jako drugi 'każdy, unusquisque' : 
Pan yego podał gy kathom..., alyszby wroczil 
wszy szczek dług. Thakesz y oczecz moy ne- 
beszky wczini wam, acz ne othpuszczicze 
wszelky, yeden iaco drugy, brathw szwemu 
(si non remiseritis unusquisque fratri suo Mat 
18, 35) ca 1420 R XXIV 82; Wsząly szą yeden 
yaco drugy penocz (cum venissent ergo, qui circa 
undecimam horam venerant, acceperunt sin- 
gulos denarios Mat 20, 9) ib. 83; Yeden yako 
drugy vnusquisque (facta autem hac voce, con- 
venit multitudo, et mente confusa est, quoniam 
audiebat unusquisque lingua sua illos lo- 
quentes Act 2, 6) XV med. SKJ I 90; Geden 
yako drugy brzemę szwe ponyesse vnusquis- 
que enim onus suum portabit (Gal 6, 5) ib. 
112; Tv gy nadgyeli w gyednym myescze... 
Nye sznal go gyeden gyeko drvgy, a on posznal 
wszythky szwe szlugy Aleksy w. 133; Rzecze 
Moyzes k ssodzam israelskim: Ieden iako drvgy 
żaby blisne swe (occidat unusquisque proximos 
suos), ktorzi syo klanali Belfegorovi BZ Num 
25,5; Tedi syo nawroczi geden iako drvgy na 
swe gymyenye (tunc revertetur unusquisque 
in possessionem suam) BZ Deut 3,20; W tich 
dnyoch nye bilo krolya w Israhelu, ale geden 
iako drugy, czso syo gem u prawego wydzalo, 
to czinyl (sed unusquisque, quod sibi rectum 
yidebatur, hoc faciebat) BZ Jud 21, 24; A w tern 
czasu rzekłem k lyvdu: Geden iako drugy 
s svimy panoszamy ostań poszrzod lerusalem 
(unusquisque cum puero suo maneat in medio 
Jerusalem) BZ  Neh 4, 22; ^  jeden jako drugiż 
mąż ' wszyscy razem, unusquisque, unus et alter 
omnesque tamquam unus': Cziscyeny kaplany

y navczeny geden iako drygiz mosz (purificati 
enim fuerant sacerdotes et Levitae quasi unus) 
y wszitci socz cziscy ku obyatowanyy baranka 
wyelykonocznego BZ 1 Esdr 6, 20.

ee. w chybionym, zbyt dosłownym przekładzie 
ceterique alii: Zastawyamy dzedzini nassze... 
ze wszytkimi yszytky, czinszmi..., granyczami 
y kopczy, y gynimy, y drugimi (obligamus 
hereditates... cum omnibus ytilitatibus..., ce- 
terisque aliis) ca 1428 PF I 481.

Drugie 'po drugie, po wtóre, drugi raz, secundo, 
iterum, deinde': Micolay prosił prze bok, .by 
mu othpustil *przisigą, hy pirwe, hy druge, 
esz do czwartego mimo prawo, a wosni gi 
hupominal 1398 BiblWarsz 1861 III 34; Na 
syercza wiczisczyenye czworga trzeba: napyrwey 
caszdi grzech czyelni y duschni wyerną spo- 
wyedzyą wirzuczicz..., drugye, abi we wschech 
yczinczech myal ymysl prosti..., trzeczye, abi 
we cznotach syą otarł a obici gim..., czwarte, 
aby bil ot wschech rzeczi swyeczskych milo- 
wanya... oddalon XV med. R XXII 244; 
Ysze wina... nykomy nye ma bycz skazana, 
gedno naszemy stoły, przeto chczem, aby wie- 
dzano, gdze abo ocz ma bycz skazana: napyrwey 
komy dadzą viną o pozostwo, a nye mógłby 
syą wyprawicz, drygę, komy dadzą wyną o gwałt 
abo o rozboy na dobrowolney drodze (secun- 
dus casus, ubi aliquis accusatus de yiolentia 
siye spolio publicae stratae), a nye mosze syą 
oczysczycz, trzecze, gdy kto ... przed sądem 
myeczą abo korda dobyłby Dział 18; Na- 
thychmyast yystampylo yyelye svyadkow krzy- 
yych... Napyryschy... nan yystąpyly dwa, 
rzekła, yze yyemy to zapravdą, yze yest prayy 
czaroynyk... Drugye y y tern pomayyaly, aby 
on byl skasczą zakona... Trzeczye y v tern 
pomayyaly..., aby on byl nyeystayyczen... 
Czvarte dayaly yemy yyna, aby on byl *poga- 
nym Rozm 714.

Druginaćcie cf. Druginaście
(Druginaście) Druginaćcie 'dwunasty, duode- 

cimus': Y ruszilysmi syo ot rzeki Thia druge- 
gonaczcye dnya myesyocza pyrwego (die duo- 
decima mensis primi) BZ II Esdr 8, 62.

Drugubica cf. Drgubica
(Druhna) Druchna 'towarzyszka panny mło

dej w obrzędzie weselnym, paranympha, virgo9 
quae nuptiis adesf: Drychną paranympha
ca 1500 Erz 15; Pronuba, id est paranimpha 
drvchna ib.

Drustwo 'waleczny czyn, virtus, for lit udo, viri 
fortis gęsta': Gyny yczinkowye krolya Aza
a wszitka gego drustwa (uniyersae fortitudines 
eius), a wszitko, csosz czinyl,... to wszitko

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



200 D R U S T W O D R W A

popysano w ksyogach skutków BZ  III Reg 
15, 23; Ale gyny yczinkowye Ioatasowy a 
wszitko, czso czinyl, a drustwa gego (reliąua 
autem sermonum Joachaz et uniyersa, quae 
fecit, et fortitudo eius), to wszitko popysano 
w ksyogach vczinkow BZ  IV Reg 13, 8. ^  Cf. 
Dobrodrustwo.

(Drutować) Drotować (?) *inkrustować {dru
tem), filum metallicum alteri metallo per super- 
ficiem immittere ornandi causa : VI piccarii ar- 
gentei deaurati et septimus drotowany 1494 
SprKHS VIII s. CLXI.

Drużba 1. ftowarzysz nowożeńca w obrzędzie 
weselnym, paranymphus, qui nuptiis adesf: 
Drusba paranimphus XV med. R XXIV 356; 
Druszba paranimphus ca 1455 JA XIV 490; 
Drużba paranimfus 1471 MPKJ V 33; Para
nimphus druszba, nuncius virginis, ut Gabriel 
XV ex. PF V 27; Drvsbą paranymphus ca 
1500 Erz 15; Drvsbą pronubus ib.

2. ' wspólimiennik, cui idem est nomen atque 
alteri cuidanf : Myli swanthi Iarnolcze, do- 
stoyny doctorze y byskupye, bancz mylosczyw 
thwemu drusbye, day yemu... rosumu oswye- 
czenye! 1454 Wisi nr 385.

Drużka 'druhna, towarzyszka panny młodej 
w obrzędzie weselnym, paranympha, virgo, quae 
nuptiis adesf: Druszka pronuba 1443—5 PF 
V 79.

Drużki pl. tantum 'drobne podarki wymieniane 
przez przyjaciół, parva munera ab amiciis sibi 
mutuo data’: Amici sibi mutuo dirigunt mune
ra..., que munera vocantur druszky 1477 MPKJ 
II 324.

Drużko 'drużba, towarzysz pana młodego 
w obrzędzie weselnym, paranymphus, qui nuptiis 
adesf: Chocz de Szinicza starosta fuit, Milejko 
... fuit drushko, Panek... fuit swath al. ar- 
chitriclinus 1428—69 BibłWarsz 1861 III 36.

Drużność fdzielność, fortitudo, animus stre- 
nuus : Nyekthorzi..., gdi na grodzeech prze- 
czyw nyeprziyaczelyoom bywayą polozzeni, oth- 
rzvczywszy wszystką sromyeszlywoscz z naa- 
mnyeszą drvsznosczą naslyadvyąncz (abiecto 
omni rubore cum minima strenuitate comitan- 
tes), ny pod czyyą chorąngwyą z naszey woy- 
szki stanowycz szą obykli Sul 21.

Drużny 'mężny, dzielny, fortis, qui animo acri 
e s f : Bodzcye drusznego syercza (nolite timere), 
dobr<ze>scye poczoly, dobrze doskonaycye, za 
krotko moko wyeszmyecye wyeczne wyesyele 
Blaż 322.

Drużyca 'towarzyszka, sodalis, socia : Z dru- 
ziczamy {war. lub.: s drusynąmy) cum sodalibus 
(dixit, sc. filia, ad patrem:... Dimitte me,

u t... circumeam montes et plangam yirginita- 
tem meam cum sodalibus meis! Jud 11,37) 
1471 MPKJ V 33.

Drużyna 1. 'grono druhów, towarzyszy, amico- 
rum seu sodalium circulus : Vestitos bene lau- 
dant alii: O, qualis bona drużyna! ca 1450 
PF IV 578; O Jeruzalem! Jeruzalem! I s Brzes- 
czym, by tho yyedzalo, they by dobrey drużyny 
płakało y sylnye zaloyalo 1454 BibłWarsz 1860 
II 559.

2. dubium: 'towarzyszka, sodalis, socia5:
S drusynąmy {war. kal.: z druziczamy) cum 
sodalibus (dixit, sc. filia, ad patrem:... Di
mitte me, u t... circumeam montes et plangam 
yirginitatem meam cum sodalibus meis! Jud 
11, 37) MPKJ V 33.

Drwa fo rm y: n. pl. drwa FI i Pul 95,12. 
103, 18, BZ Gen 22, 7, Dział 38; ^  g. pl. drew 
1400 SKJ 111 192, FI 73,7, 1403 KsMaz I nr 337,
1435 ZapWarsz nr 640, 1436 KsMaz III nr 2008, 
etc.; ^  ac. pl. drwa 1403 KsMaz I nr 337, 
1427 ZapWarsz nr 2723, Sul 59. 68, etc.; ~  
v. pl. drwa FI i Pul 148, 9; ~  i. pl. drwy 1442 
StPPP II nr 3082, Rozm 702.

Znaczenia: 1. 'drzewo {martwe), lignum, 
lignorum copia : Jako prawye panu Spithcowi, 
woyewodze, nye obyanzal yesm sye dacz za 
wyny drew, we dwa pyecza wappna szedz 1400 
SKJ III 192; Iacom ya ne brał Stascowich drew 
na wosz szamowtor. O chtora drwa zalowal 
Stasek na mo, bich ye ia pobrał na wosz, ti 
on sam pobrał 1403 KsMaz I nr 337; Jacom ya 
nye winowath Macyeowi polthori coppi i panci- 
naczce groszi za drwa \A21 ZapWarsz nr2723; Ja
com ya Stanislaowych dreph ne pobrał sylo 1435 
ZapWarsz nr 640; lakom ia nye pobrał *treph 
z Vyanczslavovich *treph, z gego gaiy szilan
1436 KsMaz III nr 2008; Sicut scimus et testa- 
mur, jze pan Thomek Busscowsky ja l... w dom 
pana Nicolaya... i wsząl cztirze konye y sanky 
se drwy 1442 StPPP II nr 3082; Tilko pokarm 
ymyerny wszącz ma swogim konyem, a stany 
sz drew czynycz narąbyonych abo wsząthich 
w leszyech, ab<o> w chrosczech nye godzączych 
szą ky bydowanyy (et stationes faciat de lignis 
in silvis, gais aut rubetis incisis et receptis) 
Sul 46; O kthory gwalth na my<ę> Jan de Su- 
chodol zalowal, esbych mv drwa samowthor 
na dwa wosy pobrał, themy gwalthowy rok 
mynul 1453 ZapWarsz nr 983; Tedi weszmye 
drwa ku przebitku (tulit quoque ligna holo- 
causti) y wswyoze na Ysaaka na swego syna 
BZ Gen 22, 6; Tocz so drwa ku przebitku y ogen 
(ecce, inquit, ignis et ligna), a gdze gest obyeta? 
BZ Gen 22,7; Y przislasta tam, gdze gemu bil
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bog vkazal, na gemze to vdzalal ołtarz y na
kładł nan drew (et desuper ligna composuit) 
ib. 22, 9; Naleszli czlowyeka zbyerayocego drwa 
w dzen sobothni (et invenissent hominem col- 
ligentem ligna in die Sabbati) BZ  Num 15,32; 
A gdisz prziszedl ku bronye myeszczskey, zia- 
wyla syo gemu nyewyasta, wdowa, zbyraioc 
drwa (apparuit ei mulier vidua colligens ligna) 
BZ III Reg 17, 10; A k temv dam y woli ku 
obyecye, y cepi w myasto drew (sed et boves 
do in holocaustum, et tribulas in ligna) BZ I Par 
21,23; Jakom ya nye przedal drew any drzeva 
Stromylovych za dvadzeszcze cop z gego gayow 
1457 ZapWarsz nr 1064; Gdyby pospolytych 
drzew (Sul 48: drew) woz wywyozl, tedy temv 
panv, czygya są drwa, ma pokvpycz vyną | 
rzeczoną syedmynadzessyath (aut de minoribus 
ąuercubus vel aliis lignaminibus currum reple- 
verit, poenam, quae dicitur szescz grziuen, illi 
solvat, in cuius dominio sunt incisa) Dział 38; 
O kthorego czlowyeka Jacub na myan szaloval, 
thegom sbyl, kyedi s mego lyasza drwa do 
woza nosił XV p. post. Raf Zrań 92; Strues 
est collectio lignorum stosz drew ca 1500 
Er z 15; Yako myły Cristus tamo yste v An- 
nascha barzo trudno byth czyatemy drvy 
Rozm 702; Pochvatayącz kamyenye, bioto, 
drwa... y rzvczaly na mylego Iesucrista Rozm 
804.

2. 'drzewo (rosnące), arbor : Iaco w lesech 
drew (Pul: drzewnem) sekirami wirobili drzwi 
iego (quasi in silva lignorum securibus excide- 
runt ianuas eius) FI 73,7; Tegdi weselicz se 
bodo wszistka drwa lassow od oblicza gospo- 
dnowa (tunc exultabunt omnia ligna silyarum 
a facie domini) FI 95, 12, sim. Pul; Nasyczona 
bodo drwa polna (saturabuntur ligna campi), 
a cedrowe lybanszczy FI 103, 18, sim. Pul; 
Chwalcze gospodna... góry y *swytky pagorky, 
drwa owoczna y wsytky cedrowe (ligna fructi- 
fera et omnes cedri)! FI 148,9, sim. Pul; Jacom 
ya Woyczechowem (leg. w Wojciechowem) lesse 
ny<e> darł chmyelyu y gruszk nye trząsł, any 
drew rambyl sylą 1443 ZapWarsz nr 717; 
Kthorikole s drvgim granycze mayącz, *prze- 
stąpuyecz ye, drwa alybo kthorekole sczebrzvchi 
wyrąby (ligna vel qualibet utensilia inciderit), 
ten, gego łasz bądze, rąbyączego pyrwey sze- 
kyrą począdza Sul 59, sim. Dział 58; Rąbyącz 
drwa w czvdzem gymyenyy, tylko w szekyrze 
mayą bycz począdzany (incidentes ligna in 
dominio alterius, in securi tantummodo pigno- 
rentur) Sul 68, sim. Dział 56; Jakom ya nye 
wyrambyl drew abo drzewą w lessye Carwye 
gwalthem 1470 ZapWarsz nr 2992; Yakom

drew albo drzewia w dąbrowye *Philopowey... 
nye rąbyly gwałtem 1489 Czrs s. XLII; Ysze 
thy yemv rabalesz drzewo szosznowe y drwa 
na ymyen>v Szlomynye 1498 ZapWarsz nr 1802; 
Yako mnye Mykolay Myczek w gayy moyem... 
rabal d<r)zewo godnye ky budowanyy y gyn- 
sze drwa pospolyth[y]e *kwalthem y w dom 
szwoy woszyl ib. nr 1884; ^  o określonych
gatunkach drzew: Jako ya przesh Dzirska, maza, 
y syny swe nye wyrabyla drew brzozowych 
na Sheligach w czasczy dzeczy Stanyslawowych 
1489 ZapWarsz nr 1642; Jako my Maczey 
w lessye... rambyl drwa gwałtem olsowe 1491 
ZapWarsz nr 1225; Jako my Michał rambil 
drwa olsowe y koly damboye, y ginssy drwa 
pospolite gwałtem ib. nr 1227; Jako my Stani
sław rambyl drwa sosnoye ky czyny na pusczy 
mey ib. nr 1654; Jacom ya nye przykaszala 
Byernathoyy Gosznyewszkyemy any yloda- 
srzeyy Maczeyeyy rambacz drew sza grany- 
czamy, anym rambyla sza granyczamy drew 
y lesze gyego olszeyych, any drzeya, any drew 
pospolithich 1500 Zap Warsz nr 1890.

Drwal 'operarius, qui ligna in siha caedif: 
Pro littera portanda ad Michaelis (sc. festum) 
fideiussit Jan, drwal 1475 Liblur nr 7558. ^  
Może już nomen proprium.

Drwalowa fżona drwala, uxor operarii, qui 
ligna in siha caedif: Anna drwalowa recognoyit 
se debere 5 marcas fraternitati 1483 CracArt 
nr 858; Martinus, pictor, non fecit satis Janowe 
drwalowey in 30 florenos 1495 CracArt nr 1207. 
^  Może już nomen proprium.

Drwoszczep 'drwal, operarius, qui ligna fin d if: 
Dryosczep lignicida ca 1500 Erz 15.

Drybus 'trójnożna beczka, vas tripes \ Item 
sub nigra stuba celarium, in quo reperi quatuor 
tunnas ceryisie magnas et duas tunnas yacuas, 
srzetvassch siye drybusch, dzberlyg, canterus 
ligneus 1494 Podoi 6; Item in eodem spycherz 
celarium, in quo reperi modicum de rapis et 
yas caulium al. drybussch ib. 6; Duo octualia 
vacua et dribusch yacuum, et II dribuszy cau
lium, et rappe ad aliquot coros ib. 17.

Drygać *poruszać, potrząsać (całym ciałem 
lub nogami), movere, concutere’ : Drygacz mo- 
yere pedem XV p. pr. R XVI 341.

Dryja ' trzy oczka na kostce do grania, tes- 
serae seu aleae pars, cui tria insunt puncta’ : 
Ludendo tasseres lucratus est ipsis II marcas 
pecuniarum tribus tasseribus, inter quas erat 
unus habens binum quinque al. czynky et binum 
drya 1496 MMAe XVI nr 872; Zly tho czynek 
kosthyrze schyadl, gdy po uschi do pyekla 
wpadł, nye pomogą mu y drygy<e>, yusz
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tham w pyekle zmolą pyeye XV ex. Mac- 
Dod 137.

Dryjak cf. Driak
Dryjaka cf. Driaka
Dryjakiew cf. Driakiew
Drzakiew cf. Driakiew
Drzastwo, Drząstwo fdrobne kamyki, żwir, 

teren żwirowaty, kamienisty, glarea : Y drzastwa 
et lapillos XV med. R XXIV 363; Drzastwo 
albo grvda salebra ca 1500 Erz 15; Drząstwo 
scrupus ib.

Drzazg fgiętki pręt, vimen : Drzaszg vimen 
ca 1455 JA XIV 495.

Drzazga 'mały odłamek drewna a. źdźbła, 
ligni seu calami fragmentum tenuissimum : 
Drzasgą festucam (quid autem vides festucam 
in oculo fratris tui, trabem autem, quae in 
oculo tuo est, non consideras? Luc 6, 41) XV 
in. R XXIV 74. ^  Cf. Trzaska.

Drzażdże 'giętkie pręty, chrust, v im i na' : 
*Odzyemyeg drzevovy ogrodzyla d<r)zzaszdzim 
arboreum zonat stipulis ac vimine, gł. frutici- 
bus siccis, truncum 1466 R XXII 13.

Drząstwo cf. Drzastwo
Drzeć form y', praes. ind. 3. sg. drze 1471 

CyzKlob 444; 3. pł. drą 1407 JA XV 475; 
^  iniper. 2. sg. drży 1407 JA XV 475; ^  inf. 
drzeć XV in. CyzPłoc, BZ II Par 29,34, XV 
p. post. PF V 6, Rozm 815; ^  fut. 1. sg. będę 
drzeć BZ Gen 13, 9; ^  praet. 1. sg. m. -m darł 
1443 ZapWarsz nr 717; 3. sg. m. darł 1395 
TPaw III nr 3666, 1399 TPaw IV nr 2090, 
1443 ZapWarsz nr 717; ^  condit. 3. sg. neutr. 
-by darło BZ Gen 19, 19; ^  part. praet. pass.
n. sg. m. darty 1394 MMAe XV 186; g. pł. f .  
dartych 1471 MPKJ V 21.

Z n a czen ia : 1. 'rwać, targać, car per e, decer- 
pere': Ne darł chmelu Pelcze ani yego laik 
(pro Jank) szekl 1399 TPaw IV nr 2090; Jacom 
ya Woyczechowem (leg. w Wojciechowem) lesse 
ny darł chmyelyu y gruszk nye trząsł any drew 
rambyl sylą. Jaco ya to wem, eze Thomek... 
nye darł ch[y]melyu 1443 ZapWarsz nr 717; 
^  w mylnym przekładzie czeskiego tekstu: Bo 
znadz y na górach syo nye vkryyo, abi myo 
nye darło zle czlowyeczstwo, iszebich tak vmarl 
(nec possum in monte salvari, ne forte ap- 
prehendat me malum et moriar, Biblia ołomu- 
niecka: neb snad mye yata y swazana zlee 
budę drżieti) BZ Gen i 9, 19; ^  darty jedwab 
'nici jedwabne uzyskane ze sprucia tkaniny, fila 
e Serico textiłi dissoluto extracta’: Pro Serico 
lacerato, dieto darty yedwab, diuersi coloris II 
marc. IX sc. 1394 MMAe XV 186; ^  krupy 
darte *jakiś rodzaj kaszy, far fractum : Czanscz

krup darthich partem farris fracti (adolebit 
sacerdos in memoriam muneris partem farris 
fracti et olei ac totum thus Lev 2, 16) 1471 
MPKJ V 21.

2. 'odzierać, zdzierać, łupić, d e tra h e re Ale 
kapłanów bilo mało any mogły dostatczicz 
drzecz kozi z dobitka obyetnego (nec poterant 
sufficere, ut pelles holocaustorum detraherent), 
przeto y vczeny, b racy a gich, pomogły gym 
BZ II Par 29,34; Rzuczyyschy szye z yyelyką 
okrutnosczyą począly drzecz y ssyepacz odzye- 
nye s nyego y zylekly gy, aze stal nag Rozm 815; 
^  drzeć łyko *d e lib ra re Quando so lika dro, 
tunc ea drzi 1407 JA XV 475; Piecz (Yrtel 216: 
precz) beszal Wrban gonycz wylka a drzecz 
łyka XV in. CyzPłoc', May drze lyca 1471 
CyzKlob 444; Dręcz glabere {pro glubere) XV 
p. post. PF V 6; ^  'odzierać z kory, może kar
czować, decorticare, fortasse exstirpare': Mar- 
tinus iurabit, quod siluam Dyrslai non darł 
nec suis czeladzi mandauit 1395 TPaw III 
nr 3666.

3. 'iść, biec, ire, pergere': Poydzeszly ty na
lewo, ya poydo na prawo, bodo przed szo 
drzecz (Biblia olomuniecka: yat prauiczi budu 
drżieti), a poydzesly ty na prawo, a ya na lewo 
(si ad sinistram ieris, ego dexteram tenebo, si tu 
dexteram elegeris, ego ad sinistram pergam) 
BZ Gen 13, 9. ^  Mylny przekład wywołany
złym zrozumieniem czeskiego tekstu.

Cf. Odrzeć, Podrzeć, Przedrzeć, Rozedrzeć, 
Wezdrzeć, Wydrzeć, Zedrzeć, Rozdzierać, 
Wzdzierać, Zdzierać, Drać

Drzemać fo rm y : praes. ind. 3. sg. drzemie 
1444 R XXIII 304, XV med. GIWroc 112 r; 
^  imper. 3. sg. drzemi Puł 120, 3; ^  inf. 
drzemać ca 1500 Erz 15; ^  jut. 3. sg. drzemać 
będzie FI 120, 3, FI i Pul 120, 4; ^ praet. 3. sg. m. 
drzemał 1471 MPKJ V 69', f .  drzemała FI 
i Pul 118, 28, M W  7b; 3. pł. m. drzemali FI 
i Pul 75, 6, BZ Nah 3, 18.

Znaczenie: 'być sennym, ulegać senności, 
dormitare, sopitum esse*: Od pokarana twego, 
bosze Iacobow, drzemali wszistczy, gisz wsadali 
so na cone (ab inerepatione tua, deus Jacob, 
dormitayerunt, qui ascenderunt equos) FI 75, 6, 
sim. Pul; Ne da na pokuschene {pro poruschene) 
noghy twoye any drzemacz bodze {Pul: drzemy), 
gen czebe str[e]zesze. Owa ne drzema[n]cz any 
spacz bodze, gensze strzesze Ysraheyl (non det 
in commotionem pedem tuum, neque dormitet, 
qui custodit te. Ecce non dormitabit, neque 
dormiet, qui custodit Israel) FI 120, 3—4, 
sim. Puk, Drzemie soporatur 1444 R XXIII 
304; Nam angelus neque dormitat, neque dor-
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mit drzeme XV med. GIWroc 112r; Dr<ze>maly 
pastirze twogy (dormitaverunt pastores tui) BZ 
Nah 3, 18; Drzemał sopitus (eris sicut dor- 
miens in medio mari et quasi sopitus guberna
tor amisso clavo Prov 23, 34) 1471 MPKJ V 
69; Dormire, dormitare idem drzemacz ca 1500 
Erz 15; Drzemacz dormitare ib.; ~  Drzemała 
dusza moya przed tesznyczo (dormitavit anima 
mea prae taedio) FI 118, 28, sim. Pul, MW  7b. 
^  Cf. Wzdrzemać.

Drzemanie 'sen, dormitatio, sopoY: Acz dam 
sen oczyma mogyma, a powekam mogym 
drzemane (si dedero somnum oculis meis et 
palpebris meis dormitationem) FI 131, 4, sim. 
Pul; Drzemanye soporem {war. lub.: sen,
drzemanye, immisit ergo dominus deus so
porem in Adam Gen 2,21) 1471 MPKJ V 7; 
Drzemanya, vschnyenya soporis (usque ad 
fundum calicis soporis bibisti Is 51, 17) ib. 95.

Drzemlik zool. fgatunek sokoła, Falco aesa- 
lon L.’ : Drzemlik merilio 1472 Rost nr 1389.

Drzemota fgłęboki sen, spanie, sonmus, sopor’ : 
A gdisz bilo slunce za goro zaslo, vderzy na 
Abrama drzemota (cumque sol occumberet, 
sopor irruit super Abram), a groza wyelika 
w czyemnoszczy obydze gi BZ  Gen 15, 12, 
sim. 1471 MPKJ V 9; Drzemotha sopor (porro 
Holofernes iacebat in lecto, nimia ebrietate 
sopitus Judith 13, 4) 1471 MPKJ V 56.

Drżeń cf. Rdzeń
Drzewce, Drewce, Drzewiec 1. 'drzewo {ro

snące), ar bor*: Tez podobno krolewstwo nye- 
byeskye zyarnv gorczycznemv..., które yest 
mnyeysche myedzy ynym naszyenym, alye yako 
yrosczye, bądzye... yako drzewcze (et fit arbor 
Mat 13, 32) Rozm 340.

2. fdrzewo {martwe), lignum’ : Tako Abram, 
w noczy wstaw, osyodla osia swego..., a gdisz 
bil drwyecz nasczepal sobye ku przebitku (cum- 
que concidisset ligna in holocaustum), szedł na 
ono myasto, yako gemu pan bog przikazal BZ 
Gen 22, 3.

3. f trzcina, calamus’ : Drzewczie calamus (et 
ecce vir, cuius erat species quasi species 
aeris, et funiculus lineus in manu eius, et cala
mus mensurae in manu eius Ezech 40, 3) 1471 
MPKJ V 106.

4. fwłócznia, hasta’: Cum decem nobilibus ... 
bene armatis cum hastis al. z drzewczy et armis 
cum balistis, arcis et sagittis 1498 AGZ XV 361; 
Accepit... Joricas, sellas, hasticulas al. dr<zew>- 
cze, clipeos al. tharcze 1500 AGZ XV 400.

5. boże drzewce bot.' Artemisia Abrotanum L .’ : 
Boże drzewcze abrotanum XV p. post. Rost 
nr 4958.

Drzewiany fo r m y : n. sg. m. drzewiany Ort- 
Mac 24, OrtYrtel 117; ^  ac. sg. f .  drzewianą 
Satyra w. 10; ~  /. sg. m. drzewianym Ort- 
Mac 23; ~  l. sg. m. (na) drzewianem BZ Neh 
8, 4. II Esdr 9, 42; ^  g. pi. f .  drzewianych 
BZ I Par 14, 1; — cl. pl. m. drzewianym BZ 
Deut 28, 36; ^  ac. pl. neutr. drzewiane Rozm 
183; ^  l. pl. m. (w) drzewianych BZ Ex 7, 19.

Z n a czen ie : 'drewniany, zrobiony z drzewa, 
ligneus, e ligno confectus’ : Węszmy *proot a 
wszczyogny rokoo swoo nad... wszitky tonye 
wodne, aby sze obroczyli w krew, a boodz 
{sc. krew) we wszey szemy egipskyey tako 
w drzewyanich sszodzech, yako w kamyennich 
(tam in ligneis vasis, quam in saxeis) BZ Ex 
7, 19; Y bodzesz tam slvzycz czvdzim bogom 
d<r)zewyanim y *kanyennim (et servies ibi 
diis alienis, ligno et lapidi) BZ Deut 28, 36;
Y bodzesz tv slvzicz bogom czvdzim, gichzes 
ty ges nye znal ani otczowye twogi, *drzewyani 
y *kamyenni (et seryies ibi diis alienis..., lignis 
et lapidibus) ib. 28,64; Posiał Iram ... rze- 
myoslnyki scyan drzewyanich (artifices parie- 
tum), abi ydzalaly gemu dom BZ I Par 14, 1;
Y stal Ezdras, pysarz, na wschodzę drzewyanem 
(super gradum ligneum) BZ Neh 8, 4; Y stal 
Ezdras, kapłan y yczicyel zakona, na stolczy 
drzewyanem (super ligneum tribunal), gen bil 
k temu ydzalan BZ II Esdr 9, 42; 0[o] gyednym 
czlowyecze, czo poyal zoną sz dzyedzyna sz drze- 
wyanym domem Ort Mac 23; Then tho dom byl 
drzewyany y szgorzal OrtYrtel 117, sim. Ort- 
Mac 24; Żelazna yycz doma szlozy, a drze- 
wyaną na pług wlozy Satyra w. 10; Każdy 
zelazne albo drzeyyane *myyaly ymyyanya (do- 
labrum ferebant ligneum) Rozm 183.

1. Drzewie fo rm y: n. sg. drzewie BZ I Par 
16, 33. Nah 3, 12; ^  g. sg. drzewia BZ Ex 
36, 20. 31. 37, 10. 38, 23, 1489 Czrs s. XL1I, 
XV p. post. R XXIV 94; ~  d. sg. drzewin 
1466 R XXII 19. 22; — ac. sg. drzewie BZ 
Ex 9, 25. 10, 5. Deut 28, 42. III Reg 15, 22. 
I Par 14, 1; —̂ i. sg. drzewim BZ Gen 18, 4. 
23, 17. III Reg 14, 23; ^  l. sg. (w) drzewiu 
1479 ZapWarsz nr 1491.

Znaczenia: 1. fdrzewa {rosnące), arbores': 
Otpoczynyeczye pot drzewym (et requiescite sub 
arbore) BZ Gen 18, 4; Y yczwyrdzy to pole, ges 
to nyegdi bilo Efronowo, w gemze to bila 
yaskyny dwogista,... tak pole yako yaskynye, 
se wszym drzewym (et omnes arbores eius) 
ib. 23,17; Wsziczky szyola polna zbił grad 
y wszelkye drzewye tey szemye złamał (et omne 
lignum regionis confregit) BZ Ex 9, 25; Bocz 
oglodzoo wszitko drzewye (corrodet enim
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omnia ligna), gesz to plod mayo na polach 
ib. 10, 5; A gdisz wnidzecze w zemyo, a rosplo- 
dzicze *drzewey w nyey owoczne (et plantayeri- 
tis in ea ligna pomifera), odeymyecze pirwe gich 
owocze BZ Lev 19,23; Wszitko twe sadowe 
drzewye y owocze zemye twey rdza zagvby 
(omnes arbores tuas... rubigo consumet) BZ 
Deut 28,42; Bo takesz ony wzdzalaly tu ołta
rze... na wszelkem przigorzv... a pod wszelkim 
drzewym rozdzanim (et subter omnem arborem 
frondosam) BZ III Reg 14,23; Tedi bodo 
chwalycz drzewye leśne przed bogem (tunc 
laudabunt ligna saltus coram domino), bo przi- 
szedl sodzicz zemye BZ I Par 16,33; Wszitka 
<og>ro<dzenia> twa iako fygowe drz<e)wye 
s swim owocem (omnes munitiones tuae sicut 
ficus cum grossis suis) BZ Nah 3, 12; Virentes, 
non steriles, palmitibus, gl. ramis drzewyv, 
similes 1466 R XXII 19; Frondibus, drzewyy, 
alba lugustra... dones ib. 22; Nyekthorzi sze- 
kly roszdze z drzewya (alii autem caedebant 
ramos de arboribus Mat 21, 8) y stlaly na drodze 
XV p. post. R XXIV 94; ^  może pomieszane 
z drzewiej fdawniej, antę, prius’ : Tako przy- 
yyedzyon k nyemy yeden slyepy... A myły 
lesus... ylozywschy rącze na yego oczy y spy
tał yego: Vydzyschly czo? A yezryayschy 
rzeki: Vydzą lyvdzy chodzącz yakoby drzeyyey 
(yideo homines yelut arbores ambulantes Marc 
8, 24) Rozm 361.

2. 'materiał drzewny, lignum : Y uczynyo 
y czky stanowe stoyocze z drzewya sethym 
(dc lignis Setim) BZ Ex 36,20; Y udzelyal 
szerdzy z drzewya sethym (de lignis Setim) 
ib. 36, 31; Vdzelal y stool s drzewyaa sethym 
(de lignis Setim) ib. 37, 10; Przyyow k sobye 
towarzysza..., który bil s<am> rzemyeszlnyk 
z drzewya (qui et ipse artifex lignorum egregius 
fuit) ib. 38,23; Y odnoszily kamyenye wiso- 
koscy y drzewye (et tulerunt lapides de Rama 
et ligna), gymysz bil dzalal Baza BZ III Reg 
15,22; Posiał Iram... posli ku Dauidoui a 
drzewye cedrowe (ligna cedrina) BZ I Par 
14,1; Ale y slugy Iramoui... przinyesly złoto 
z Ofyr a drzewya (pro drzewie?) cysowe (at- 
tulerunt aurum de Ophir et ligna thyina)..., 
z nyegosz ydzalal kroi, to gest z drzewa cyso- 
wego, wschodi w domy bozem BZ  II Par 9, 10; 
Yakom drew albo drzewia w dąbrowye *Philo- 
powey... nye rąbyly gwałtem 1489 Czrs s. XLII; 
O wytaczenye drzewye (pro o wytaczanye drze
wya?) pro structura ciyitatis 1494 Warsch- 
Pozn I 372; ^  dubium: Jako ya nye brał nyar 
('miar5) sz młyna, yako dwye kopye grossi, 
w dzyrszayye Sczepanowey thamo tho w drze-

wv, gdze gy prawo waszalo (leg. wwiązalo) 1479 
ZapWarsz nr 1491.

2. Drzewie cf. Drzewiej
Drzewiec cf. Drzewce
Drzewiej, Drzewie 'przedtem, najpierw, cmte, 

prius5: Jaco Piotrek ne wczinil Staszcoui gwałtu, 
ale gy Staszek drewe nagabal 1397 Leksz I 
nr 2511; Tedy yocz swothy Gan gestcy my on 
tako byl odpouedzal, ysze thy, dze, nigedno 
strono ne mosesz tutha bicz se mno, alle thy 
drzewe masz ymrzecz Gn 184a; Y zdzal gest 
temu myeszczczu Bethel, gemus to drzewyey mo- 
wyly Luza (quae prius Luza yocabatur) BZ 
Gen 28, 19; A grad y ogeyn smyeszywszy sze 
pospołu noszyly sze soo, a tako wyelykye, 
sze nygdi drzewyey nye zyawyaly sze tako 
wyelikye w szemy egipskye (quanta antę num- 
quam apparuit in uniyersa terra Aegypti) BZ 
Ex 9,24; Y bodze krzyk wyelyky we wszey 
szemy egipskyey, yaky gest nye bil drzewyey 
any * bodze potem (qualis nec antę fuit, nec 
postea futurus est) ib. 11,6; Zmiw drzewyey 
trzewa y nogy (lotis prius intestinis et pedibus), 
a wszystek skop społu sezze na ołtarzy BZ Ley 
8,21; Twore (pro wtóre) on wyelim wyoczey 
slachatneyszich, nisz drzewey, posiał (rursum 
ille multo plures et nobiliores, quam antę mise- 
rat, misit) BZ  Num 22, 15; Nizadni nye bil 
s tich, ges to drzewyey bil policzon (qui antę 
numerati sunt) od Moyzesza y od Aarona na 
pvsci Synay. Bo bil powyedzal pan drzewey 
(praedixerat enim dominus), ze wszitczi zemro 
na pysci ib. 26,65; Pomści drzewey synów 
israelskich nad madyanskimi (ulciscere prius 
filios Israel de Madianitis), a tak przilozon 
bodzes k Wdy swemy ib. 31,2; Y ostanyecze 
w maley liczbye, iakoszescze drzewye bili w ros- 
mnozenyy (qui prius eratis sicut astra coeli prae 
multitudine) BZ Deut 28,62; Z daleka nye 
moglibyscze yidzecz ani poznacz, ktoro drogo 
wessli, zescze drzewyey nye chodziły po nyey 
(quia prius non ambulastis per eam) BZ Jos 
3,4; Nawroczili syo wody ye dno swoy<e> 
y czekli so, iako byli drzewyey obykly (sicut 
antę consueyerant) ib. 4, 18; Nawrocyla syo 
roka krolyowa k nyemu y yczinyla syo, iako 
drzewyey bila (facta est, sicut prius fuerat) 
BZ III Reg 13, 6; A yczin znowy lyczbo ricer- 
stwa... a wozi w myasto wozow, gyszesz drze
wyey myal (quos antę habuisti) ib. 20, 25; 
Bog nyebyeski day tobye radoscz a ycyeszenye 
za to tezknoscz, *iozesz to drzewyey cyrpyala 
(quod perpessa es) BZ Tob 7, 20; ^  drzewiej 
rzeczony, uczyniony ' wymieniony poprzednio, 
qui supra dictus, commemoratus est, cuius supra
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mentio facta e s f : Molwy oblyybyenycza, wzda- 
wayocz modlytwy za drzyewyey rzeczonego 
byzkvpa (pro supradicto episcopo) XV nied. 
MPKJ V 431; Y rze<k>l Lainech swima zo- 
nama drzewyey rzeczonima, Ade a Selle BZ 
Gen 4, 23; A iestliby kto nyenavidzal blisznego 
swego y ... ranił gy, eszby vmarl, a sam by 
vczekl do gynego drzewyey vczinyonich myast 
(fugeritąue ad unam de supradictis urbibus), 
posli starosti tego myasta BZ Deut 19,11; 
^  drzewiej, aliż (niż, niżli): Iaco ya On-
drzeya drzewey ne pobrał ot Woczecha, alisz 
mi pirwey prawo obroczil Ondrzeyem 1407 
KsMaz I nr 969; Nye bodo geszcz drzewyey, 
alysz poselstwo sgednam (non comedam, donec 
loąuar sermones meos) BZ Gen 24, 33; ^  Ja
kom penondze nosszil Sta[...] *dczewe, niysz 
scodo vczinil 1393 Leksz 1 nr 1447; Ten kon 
drzewey sdech, nizesm obeslan [Przibech] 1396 
Leksz II nr 1869a; Pany Wlodkowa drzewey, 
nysz wischla trzsi lyata a trzsy myesance, 
Staschca Gamratha pozwala yest o zakład 1400 
SKJ III 188; Odpuści mi, bich se ochłodził 
drzewey (Pul\ *dzzewyey), nisz odydo (ut refri- 
gerer prius, quam abeam) FI 38, 18; Drzewey, 
nisz so gori były (priusquam montes fierent) 
albo stworzona zema y swat..., ti ies bog 
FI 89,2, sim. Pul\ Drzewey, nysz v<ś)merzyl 
gesn (pro gesm) so (priusquam humiliarer), 
ya zgrzeszył gesm FI 118, 67, sim. Pul\ Bodzcze 
yako syano strzeszne, gesz drzewey, nysz ge 
wytargayo, zwodne (quod priusquam evellatur, 
exaruit) FI 128, 5, sim. Pul; V wody szo poczina 
czescz: drzewey, nisz gdi szodo gestcz, tedyo 
(leg. tedy ją) na rocze dayo Slota w. 57; Drze
wyey, nysze szły spacz (prius autem, quam irent 
cubitum), mozowye tego myasta ostopyly ge 
BZ Gen 19,4; Nye wyedzalesm, kto to bil 
yczynyl, a tisz my tego nye powyedzal anym 
tego *drzewa sliszal, nyże dopyro tym razem 
(et ego non audivi praeter hodie) ib. 21,26; 
Oczyecz twoy nam przykazał drzewyey, nysz gest 
vmarl (antequam moreretur) ib. 50, 16; Ach, 
bichom bili szmarli a zgynoli drzewyey, nisz 
nasz pan wyedze do tey zemye BZ  Num 14, 3; 
Wzdaycye panv bogv waszemy sławo drzewyey, 
nysz syo zaczymy (antequam contenebrescat) 
BZ Jer 13, 16; *Dzewig, nis bądze priusquam 
fiat (et nunc dixi yobis, priusquam fiat, ut, 
cum factum fuerit, credatis Jo 14, 29) ca 1500 
JA IV 97; Alye drzeyey, nyz ssą thamo przyschły 
a nyzly y nalyezly, myły Iesus poyąl syyątego 
Pyotra Rozm 593, sim. 1451 MacDod 104; 
^  Jako to swaczimi, isz Dobeslaf posiał... 
d<r)zewe, niszli *stkodo yczinil Staszek 1393

DRZEW IEJ

Leksz I nr 1447; Czso iest Staszek oddzelil 
swego sina, to iest drzewey otdzelil, nisli pa
na Brzezinskego ludzi osęki 1397 TPaw IV 
nr 368; Pysze szo nam f syothem pyszme 
o *raszmagitich svotich, kakocz szo ony yeliko 
moko cirpely drzeye były, nislycz szo ony do 
krolefstwa szo dostały Gn 171 b; A napirsuecz 
gy on o gego yelika czuda chualy, choscy gest 
ge on przeszen byl nasz miły Xc czynił drzeue, 
nisly szo gest on na ten tho syath bil narodził 
Gn 179a; Drzewey, niszli so yrozumeli tamowe 
waszi osset (priusquam intelligerent spinae 
yestrae rhamnum), iaco sziwi taco w gnewe 
poszrze ie FI 57, 9, sim. Pul; Ya gesm wszitko 
syadl drzewyey, nyszlys ty przyszedł (priusquam 
tu yenires) BZ Gen 27,33; Tedy lud, wszowszy 
mooky kropyoney drzewyey, nyszlybi kwaszona 
bila (antequam fermentaretur) BZ Ex 12, 34; 
Czinyl lvgy a sochi drzewyey, nyzly pokaia- 
nye czinyl (antequam ageret poenitentiam) BZ 
II Par 33, 19; Abi opatrzile oczi moy sini wasze 
drzewyey, nyzly vmro (priusquam moriar) BZ 
Tob 10,11; Drzewyey bodzeta babye, nyszly 
swadzbi s nymy doczekacye (antę eritis yetulae, 
quam nubatis) BZ Ruth 1,13; Oczyecz yasz 
yy ('wie5), czo vam yest potrzebyzna, drzeyey, 
nyzly yy yego proszyczy(e) (antequam petatis 
eum Mat 6, 8) Rozm 273; Zayyerne, zayyerne 
vam poyyedam, yze drzeyey, nysly Abram byl, 
ya yestem (antequam Abraham fieret, ego sum 
Jo 8,58) Rozm 477; Pyetrze, drzeyey, nyzly 
kur zapoye (antequam gallus cantet Mat 26, 
34), trzykrocz mye zaprzysch they noczy Rozm 
581.

Drzewiejszy fdawny, poprzedni, pristinus, 
prior : Bo iaczem pan bog gich a nye zapomnyo 
slyby mego drzeweyszego (et recordabor foederis 
mei pristini) BZ Ley 26,45; Y bil przed nym 
tak, iako bil drzewyeyszich dny (et fuit antę 
eum sicut fuerat beri et nudius tertius), a potem 
syo ruszily ku boiy BZ I Reg 19,7; Vczin 
znowv lyczbo ricerstwa... a konye w myasto 
kony drzewyeyszich (et equos secundum equos 
pristinos) BZ III Reg 20,25; Ale ony nye 
posłuchały, nyszly podle obiczaia swego drze- 
wyeyszego pachaly (sed iuxta consuetudinem 
suam pristinam perpetrabant) BZ IV Reg 17, 
40; Non configurati, id est assimilati k drze- 
wyeszim zondosczyam (quasi filii oboedientiae, 
non configurati prioribus ignorantiae yestrae 
desideriis I Pet 1, 14) MPKJ V 137.

Drzewina fdrzewa, arbores5: Poszarta gest 
wszitka szelyna szemskaa a czsoszkoly yablek 
na drzewynye bilo (et quidquid pomorum in 
arboribus fuit)..., a owszeyky nyczs szelonego
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na drzewynye nye ostało (nihiląue omnino 
virens relictum est in lignis) BZ Ex 10, 15; 
^  dubium: Quia tu... yestesch roszmyothal y 
roszrubal plothv ostrog y disząbyną (pro drsze- 
yyną?) około tego dwora szlamalesch 1476 
AGZ XV 487.

Drzewko boże drzewko boi. 'Artemisia Abro- 
tanum L ż : Boże drzewko abrotanum domesti- 
cum, camphorata domestica 1419 Rost nr 5034; 
Boże drzewko abrotani 1434 PF V 32; Boże 
drzewko abrotanum 1437 Rost nr 2416, sim. 
1460 Rost nr 3316, 1464 Rost nr 4747, ca 1465 
Rost nr 3770, 1472 Rost nr 398, 1475 Rost 
nr 2944, 1484 Rost nr 5803, 1491 Rost nr 11032, 
1493 Rost nr 10982, ca 1500 Rost nr 5607; 
Boże drzewko ca 1455 JA XIV 488; Bosche 
drzewko abrotanum domesticum ca 1465 Rost 
nr 4113; Boże drzewko XV p. post. PF V 34; 
Boże drzyewko abrotanum XV p. post. R LIII 
63, sim. ib. 64; Boże drzewko abortanum vel 
abrotanum ca 1500 Erz 15; Carisinum, boże 
drzewko, abrotanum idem ib.; Boże drzyewko 
yerbenam, abrotanum ca 1500 PF IV 760; ^  
<Boże> drzewko abrotanum 1478 Rost nr 1949. 
^  Cf. Drzewsko.

Drzewny, Drewny *drzewa dotyczący, pozo
stający w związku z drzewem, ligneus, ąui ligni 
est, ad lignum pertined: Ktosz by zabił blisnego 
swego nye chczo,... ale... w drzewnem robanyy 
spadnocz szekira s toporziska raniłaby przya- 
czela gego (in succisione lignorum securis fugerit 
manu, ferrumque lapsum de manubrio amicum 
eius percusserit) y zabiłaby gy, ten do gednego 
s tich myast yczecze a ziw bodze BZ Deut 
19,5; Prze<to> gesmi lyosi rzucyly... myedzi 
lyydem na obyeto drewno (sortes ergo misimus 
super oblationem lignorum)..., abi gorzała 
na ołtarzy BZ Neh 10,34; lako w lyeszye 
drzewnem (FI: w lesech drew) z szyekyramy 
wyrobaly drzwy yego (quasi in silya lignorum 
securibus exciderunt ianuas eius) Pul 73,7; 
A gdysz lyekarzom yydzyalo szye dobrze, 
yschby czyalo yego olyeyem drzewnym lye- 
czyly, wszadzyly y y kądz pełną *olyą yolnego 
Rozm 108; ^  Drewna pylą serra ca 1500
Erz 14. ~  Cf. Bluszcz, Czerw, Robaczek.

Drzewo fo rm y: n. sg. drzewo Gn gl. 101 a, 
FI i Pul 1,3, 1419 Rost nr 2891, 1437 Rost 
nr 2574, 1437 Wisi nr 228, s. 84, 1444 R XXIII 
304, etc. eter, ~  g . sg. drzewa 1397 StPPP VIII 
nr 5855, 1412 KsMaz I nr 1784, 1420 TPaw 
VII nr 1522, etc. eter, ^  d. sg. drzewu BZ Judith 
6, 9, Rozm 83. 406; ^  ac. sg. drzewo 1399 
Leksz I nr 3092, FI 104, 32, 1402 KsMaz I 
nr 172, 1419 AKPr VIIIa 148, etc. eter, ~  v. sg.

drzewo M W  93b, XV ex. Kalużn 290; ^  /. Sg. 
drzewem 1409 Piek VI 386, BZ Gen 18, 8. 
Num 35, 18, etc.; ^  /. sg. (na) drzewie Sul 59. 
68, BZ Deut 22, 6, Dział 44, etc.; ~  ac. du. 
drzewie Rozm 127; ^  n. pl. drzewa Sul 80, 
1491 AGZ XVIII 308, XV p. post. Kalużn 287, 
Rozm 71. 74. 85. 479; ^  g. pl. drzew BZ Deut 
19, 5, Dział 38. 57, 1478 Czrs s. LXXXVI, 
1483 ZapWarsz nr 1544, Rozm 73. 128; ~  ac. 
pl. drzewa Sul 80. 111, 1491 ZapWarsz nr 1226, 
1498 ZapWarsz nr 1885, Rozm 4. 127.

Znaczenia: 1. 'drzewo rosnące, arboF: 
A bodze iaco drzewo (et erit tamquam lignum), 
iesz szczepono iest podług czekocych wod 
FI 1,3, sim. Pul\ Vsque ad pinetum, vlg. 
do szesczorga d<r)zeua 1428 Monlur V 129; 
W rosgach, kwieczu, w ouoczu lubieszne drzewo 
frondę, florę, germine dulce lignum 1444 
R XXIII 304; Jakom ya Voyczechowy drzewa 
nye smarkowal 1449 TymSąd 72; Alye począ- 
dza-ly kogo we dw yolv alybo konyy,... sna- 
myą... na drzewye, gdzye począdzal, wyczącz 
yma (signum in arbore, ubi impignorayit, exci- 
dere teneatur) Sul 59, sim. Dział 58; Alye kędy 
ktho drzewo se psczolamy (arborem cum 
apibus) porąby, tedi czirzpyączemy skodą 
grzywną... zaplaczycz ma. Paknyąly przes 
psczol drzewo porąby dzane (sine apibus suc- 
ciderit arborem), thedy skodą czirzpyączemy 
poi grzywny... zaplaczycz myszy Sul 59; Ale 
ysze rosmaythe szą łaszy, myedzy ktorimy szą 
nyektora drzewa w drygych wyelgey yasznosczy 
a drogego mytha (in quibus sunt arbores magni 
yaloris et pretii), yako gest czysz y drygę drzewa 
droga..., yydzalo szą nam..., ysz gdyby wszethw 
w łasz *czącz thake drzewa (tales arbores) albo 
gym równa porąbyl, może bycz przes dze- 
dzicza thego łasza yąth a na rąkoyemstwo pro- 
szączym dan Sul 80; Naydzye tako drwa albo 
drzewa (ligna siye robora) rąnbyąnczego Sul 111; 
Quasi oliya speciosa, drzewo nadobne, in cam- 
pis et quasi platanus, yawor, exaltata sum iux- 
ta aquas in plateis (Ecclus 24, 19) XV med. 
GIWroc 105 y; I wiwyodl pan bog s prochu 
wszelkye drzewo krasne... a tesze drzewo szy- 
wota..., a drzewo wswedzenya dobrego i slego 
(omne lignum pulchrum yisu..., lignum etiam 
yitae,... lignumque scientiae boni et mali) BZ 
Gen 2,9; A gdisz ysliszalasta glos pana boga 
chodzocego po poludnyu, skril szo Adam i gego 
szona przed oblyczym pana boga poszrzod 
rayskyego drzewa (abscondit se Adam et uxor 
eius a facie domini dei in medio ligni paradisi) 
BZ Gen 3,8; Y stal gest (sc. Abraham) sam 
przi nych pod drzewem (sub arbore) BZ Gen
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18, 8; Ktosz by zabił blisnego swego nye 
chczo..., ale szedw s nim do łasza proscze 
robacz drzew (ad ligna caedenda), a w drzewnem 
robanyy spadnocz szekira s toporziska raniłaby 
przyaczela gego y zabiłaby gy, ten do gednego 
s tich myast vczecze a ziw bodze BZ Deut 19, 5; 
Gdisz chodzocz po drodze naydzesz na zemi 
albo na drzewye (in arbore) gnyasdo ptaszę 
a maczerz gich na ptaszoczech... szedzoczo, 
nye weszmyesz gey z gey dzeczmi BZ Deut 
22,6; A ony syo odwrocywszi od boku gori, 
prziwyozaly Achiora ku drzewu za roce y za 
nodze (ligaverunt Achior ad arborem manibus 
et pedibus) BZ  Judith 6, 9; * Jakom ya nye 
wyrambyl drew abo drzewą w lessye Carwye 
gwałthem 1470 ZapWarsz nr 2992, sini. ib. 
nr 1387; Bog... yethno mv drzewo zakasał, by 
go ophszeyky nye rvszal De morte w. 128; 
Dzyathky thwoye yako roszky olywne w okrąg 
drzewa sztolu thwego (sicut novellae olivarum 
in circuitu mensae tuae Ps 127, 3) M W  81 b; 
O drzewo barzo roszkoszne, owocz szwyathy 
sz szyebye wypusczayącze! M W  93b; Jakom 
ya nye rambyl drzewa na spław 1488 Zap
Warsz nr 1636; Yako mnye Sthanyslaw Mycz- 
kowycz w gayv moyem... rabal drzewo godnye 
kv budowanyy y gynsche drzewa pospolythye 
kwalthem yj w dom szwoy woszyl 1498 Zap
Warsz nr 1885; Zyemyą nye przynyesze any 
naszyenya, any drzewa owoczy dadzą (nec ar- 
bores poma praebebunt Ley 26, 20) XV p. post. 
Kalużn 287; Bocz ivsz szyekyera v korzenya 
drzeya położona yest. A przetho yszelkne 
drzeyo, chtore nye czyny oyocza dobrego, bą- 
dzye yyczyatho (securis ad radicem arborum po- 
sita est. Omnis ergo arbor, quae non facit fruc- 
tum bonum, excidetur Mat 3, 10) EwZam 298, 
sim. Rozm 178. 283; Vyschedschy... doogroda... 
yzrala tesch drzewa roskoznym lystem okra
szono (yidit... se frondibus arbores ornare) 
Rozm 4; Drzeuo daye syoy oyocz podlyg czaszy 
szyego Rozm 6; Potym ona drzewa rzymska, 
ktoresch szye (pro są) szvany sloncze y mye- 
szyądz (arbores solis atque lunae), davaly 
odpoyyedanye lyvdv pospolnemy, ytenczass 
y przestały szye (pro są) moyycz Rozm 74; 
Domv nyeyednego, gospody ny myely..., alye 
na każdą nocz pod drzeyem lyezely Rozm 82, 
sim. ib. 118; O tern, yako drzeya schylały szye, 
dayacz chvalą Iesvcristvsoyy Rozm 85; Kyedy 
szą schły po laszv, wschytky rozgy wschely- 
kyego drzeya naklonyly szye szą yemy Rozm 85; 
Pyątego dnya zyola y drzewa dadzą *kravą 
rosą (herbae et arbores dabunt rorem san- 
guinem) Rozm 479; ^  Wkazal... swyanthe-

mu Pawłowy... Mychal archangyol ognyewe 
drzewo, a na thym drzewye grzeschne zwye- 
schano XV ex. Zab 536; ^  drzewo owocne,
jabłeęzne fdrzewo owocowe, zwłaszcza jabłoń : 
Za drzewo owoczne pokyp. Vstawyamy, abi za 
kasde drzewo owoczne alybo yableczne (pro qua- 
libet arbore fructifera seu pomifera, Dział 44: 
O drzewie owoczowem, <D)rzewo iableczne abo 
yszythcowe kto porąby) porąbyone dwanaczcze 
groszy tylko sz wyną pyąncznadzescza skodą 
czirzpyączemy zaplaczoną Sul 52; O them 
wsysthkem gynako wyszszey gest ystawy<o - 
no..., tesz w capytulye... o drzewye owocz- 
nem Sul 68; Y rzeki (sc. bóg): Wsplodz 
szemya... drzewo yablko noszocz, czynyocz 
owocze podług swego przyrodzenya (germinet 
terra... lignum pomiferum faciens fructum 
iuxta genus suum)... y wsplodzyla szema szele... 
a drzewo noszocz owocze (lignumque faciens 
fructum) BZ Gen 1, 11—12; ^  Dam wam
wczaszne dzdze, a zyemą zyszną y owoczne 
drzewa bandą (pomis arbores replebuntur, 
BZ Ley 26, 4: iablony iablek napelnyoni bodo) 
XV p. post. Kałużn 287; ^  sadzące drzewo
f w sadzie wyhodowane5: Szadzacze drzeyo phila- 
num ca 1500 Erz 15; ^  ^  określone gatunki 
drzew lub krzewów:' Aąuilaria Agcdlocha Roxbj : 
Lignum aloes drzeyo XV p. post. R LIII 67; 
^  *Commifora Opobalsamum E n g l Drugy 
kroi myal pełen (sc. sad) naszadzony szelya 
a drzew balsamoyy<ch> Rozm 73; ^  fbobkowe 
drzewo, Laurus nobilis L .’ : Bobkoue drzewo
arbor lauri 1437 Rost nr 2574; ^  'boże drzewko, 
Artemisia Abrotanum L ż : Bosze drzewo XV med. 
Pul Kras 33; ^  'brzoskwinia, Amygdalus Persica 
Lam.*: O drzewye brzozkyynyoyym, *ktorą szye 
naklonylo (de arbore persico, quae inclinayit 
se) Iesvcristysovy. A yako wschedl y myasto 
y yedno..., a tako szą schły blysko yednego 
drzeya brzozkyynyoyego (prope quandam ar
borem, quae est appellata persicus) Rozm 90; 
^  fbrzoza, Betula sp. L ż : Jako ya tho wyem, 
isze thy, Mathia, scidisti in nemore meo 
Wyeska drzewo... brzozoue 1494 ZapWarsz 
nr 1228; ^  'buk zwyczajny, Fagus silvatica L j : 
Bvkoye drzeyo faginus ca 1500 Erz 15; ^  'cis 
pospolity, Taxus baccata L ż : Czissowe drzewo 
1419 Rost nr 2898; ^  'rycynus pospolity, rącz- 
nik, Ricinus communis L ż : Dzywne dr<z)ewo 
mira solis, cataputia arbor 1472 Rost nr 259; 
^  'figa właściwa, Ficus Carica L ż : Y pobył 
wynnycze gich y fykowe drzewo krayow gych 
(percussit... ficulneas eorum, Pul: y fygusze 
gych) FI 104, 32; Yzem czy rzeki: Vydzyalem 
czyą pod ITygoyem drzeyem, przeto yyerzysch
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(quia dixi tibi: Vidi te sub ficu, credis Jo 1, 50) 
Rozm 215; A povyedzyal ym przykład o fyko- 
vem drzevye rzekącz: Yeden myal drzeuo fygo- 
ve w svoyey yynnyczy yszadzone (arborem fici 
habebat ąuidam plantatam in yinea sua Luc 
13, 6) Rozm 375; ^  'głóg dwuszyjkowy, Cra- 
taegus oxyacantha L .9: Glog<o)ye drzyeyo
mespila 1475 Rost nr 3099, sini. ib. nr 3219; 
Cornus głogowe drzewo, secundum alios grabo
we ca 1500 Erz 15; ^  'jabłoń, Pirus Malus L 9: 
Przed drzewem yablonowym sub arbore ma
ło (sub arbore mało suscitayi te Cant 8, 5) 
1471 MPKJ V 74; -—' [jałowiec pospolity,
Iuniperus communis L 9: Odpocz(y)val pod 
yalowczoyym drzeyem sub arbore iunipero XV 
p. post. R XXV 174; ^  'grusza pospolita, Pirus 
communis L .9: Krysczane drzewo pirus ca 1500 
Erz 15; ^  *kruszyna pospolita, Rhamnus Frań- 
gula L .9: Lentiscus... est arbor, que ylg. dici- 
tur melbom, kruchkye drzewo 1437 Wisi nr 228, 
s. 84; ~ 'm ir t pospolity, Myrtus communis L .9: 
Mirtoye drzyeyo mirtus ca 1500 Rost nr 2093; 
^  'morwa, Morus L 9: Zacheusz... zabyezavschy 
(wlazł) na drzeuo sykomoroye, które drzevo 
lysczem podobno moroyemy drzew a ynem 
fygoyemy (sycomorus ficus fatua dicitur, in 
foliis moro similis, in aliis similis ficui) Rozm 
406; ^  f oliwka, Olea europaea L. culta9:
Olywne drzewo arbor oliue 1472 Rost nr 143; 
Drudzy oczynaly rozgy s *alyynego drzeya 
y siały na drodze (alii autem caedebant ramos 
de arboribus et sternebant in yia Mat 21, 8) 
Rozm 447; ^  'Olea europaea L. sihestris9:
Olywne drzevo oleaster 1419 Rost nr 5129; 
~  'olsza czarna i biała, Alnus glutinosa W. et 
incana W.9: Jako ya tho wyem, isze thy, Mathia, 
scidisti in nemore meo Wyeska drzewo scho- 
snoyo... y drugye drzewo olschoye y brzozoue 
1494 ZapWarsz nr 1228; ^  'topola osika,
Populus tremula L .9: Oszikowe drzewo populus 
1419 Rost nr 2891; ^  'drzewo palmowe,
Phoenix dactylifera L.9: O tern, yako Iesus 
szyedzyal pod drzeyem palmoyem (de palma)... 
Tako przyschły szą ky yednemy drzew pal- 
movemv (ad palmarum arborem) y szyedly 
pod nyem Rozm 83; ^  'Aąuilaria Agallocha
Roxb.9: Pradrzowe (pro paradizowe, leg. para- 
dyżowe) drzewo aloa, lignum aloes 1472 Rost 
nr 90; ~'sosna, Pinus sihestris L 9: Jako my 
Michał w bory w pusczy *lomyemyskye rambyl 
drzewa cu czynowi sosnowe gwałtem 1491 Zap
Warsz nr 1226; Jako ya tho wyem, isze thy, 
Mathia, scidisti in nemore meo Wyeska drzewo 
schosnoyo... y drugye drzewo olschoye y brzo
zoue 1494 ZapWarsz nr 1228; Ysze thy yemy

rabalesz drzewo szosznowe y drwa na ymyenyy 
Szlomynye 1498 ZapWarsz nr 1802; Jakom ya 
nye *porobyl pyączorga drzewa sossnowego 
s czosny 1499 Czrs s. LXXXVII; ~  'świerk 
pospolity, Picea excelsa L k9: Syyrkowe drzewo 
mirtus ca 1465 Rost nr 3999, sim. 1478 ib. 
nr 1998; ^  'sykomor, Ficus Sycomorus L.9:
Zacheusz... zabyezavschy (wlazł) na drzeuo sy
komoroye (Zachaeus... ascendit in arborem syco- 
morum Luc 19,4), które drzevo lysczem podobno 
morovemv drzew, a ynem fygoyemy Rozm 406; 
^  'winorośl właściwa, Vitis yinifera L.9: Vynne 
drzewo latoroslne yitis frondosa (yitis frondosa 
Israel, fructus adaequatus est ei Os 10, 1) 1471 
MPKJ V 111; Wynne drszewo yitis ca 1500 
Rost nr 7340; Tohannes Szlang, yinitor, antę 
Poznaniam cum... uxore sua... submiserunt 
se sub pena excommunicacionis plantare XXX 
yites yineas vlg. sziwego drzewa 1423 MMAe 
XVI nr 1845; ^  coli. 'arbores, ligna9: Gey
casznan i gey ludzi przedanym porambono yest 
na poltora sta drzewa w Rokitne 1397 StPPP 
VIII nr 5855; Sagnew rambyl luczmi swimi 
(ku) budowanu drzewo na dzedzine Mancinine 
1419 AKPr VIII a 148; Jakom (z) Thomkowa 
gayu dwusthu drzewa ne porambil 1420 TPaw 
VII nr 1522.

2. 'drzewo ścięte, materiał drzewny, lignum9: 
Drzewo lignum 1419 Rost nr 5317; Iestli drze
wem kto yrazon soocz ymarlbi (si ligno per- 
cussus interierit), nad krwyo wrogv pomsczono 
bodze B Z Num 35,18; Gdy kto s czygegolyasa 
wyrabywszy wywieze dąb, czso syą godzyl na 
ossy, abo gdyby pospolytych drzew woz 
wywyozl (de... quercubus vel aliis ligna- 
minibus currum repleverit), tedy temv panv, 
czygya są drwa, ma pokypycz yyną rzeczo
ną syedmynadzessyath Dział 38, sim. ib. 57; 
Bartholomeus xandza opathow nye zastał drzew 
y kmyeczy v mogich noyego rąmbyenya 1483 
ZapWarsz nr 1544; Sczepne drzeyo fissile 
lignum ca 1500 Erz 15; V przecznego drzeya 
ligni transversalis ca 1500 JA X 382; ^  'ligna9: 
Iaco Comendor ne posiał swego luda po Janowo 
drzewo 1399 Leksz I nr 3092; Iaco mne Wisław 
slubil d(o)bre drzewo dacz, a ne dal 1402 
KsMaz I nr 172; Czsom czandzal Wiszakow 
yoz, tosmi czandzal s coszczelnim drzewem 
1409 Piek VI 386; Yacom ya ne pobrał *dy- 
rzewa Maczeowy robothi 1412 KsMaz I nr 1784; 
Msciszek Janowi winowath dzewanczseth drzewa 
zaplaczonego 1427 ZapWarsz nr 2707; Mathias 
Szuszka... yendidit medium millenarium robo- 
rum ylg. poi zachczika *drewa 1428 Monlur 
III 9; Hannus... recognouit, quod tenetur
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prouido Laurencio Scoczyblotowy sexagenarium 
al. sachczyg drzewa 1452 Monlur III 223; 
Zlyczily pyenyodze... y dawalasta ge..., abi 
kupowały drzewo a kamyenye (ut emerent 
ligna et lapides) BZ IV Reg 12,12; Jakom ya 
nye przedal drew any drzeva Stromylovych 
za dvadzeszcze cop z gego gayow 1457 Zap- 
Warsz nr 1064; Potrzebne drzewo singulas 
(tollant singuli de silva materias singulas, ut 
aedificemus nobis ibi locum ad habitandum 
IV Reg 6, 2) 1471 MPKJ V 46; Jacom ya Ja
nowy nye szegnal sz boru robothnykow drzew 
szamotrzecz anym *pyoczyora drzewa wasz- 
nosczi polkopya grossy wzyal 1478 Czrs 
s. LXXXVI; ^  'belka, trabs, tignurri: Vczyn 
sobye korab s drzewa heblowanego (1471 
MPKJ V 8: odczoschanego, fac tibi arcam de 
lignis laeyigatis) BZ Gen 6, 14; Yakom ya 
then sandzyl lythkuph myedzy Jadamem sz 
Gaszk a miedzy Pyotrem, młynarzem tarczinsz- 
kym, jsze jemy miał sbudowacz jszthbą... 
j drzewo wsz<y>thko w ysthbye poczyoszacz 
1474 ZapWarsz nr 1405; Tey noczy... szą... 
s tego ysnego korabya yypadly trzy drzewa, 
pysczyly odmlodzy zakvytnawschy y dały oyocz 
Rozm 71; Czczyenye o tern, kako... Iesus 
przedłużył drzewa (quod Jesus trahendo prolon- 
gayit ligna), czyągną sługą ('ciągnąc z sługą5) 
sz Yozephoyym. Iozeph, ysch byl czyesla, dal 
słudze svoyemy dvye drzeyye, aby ye yczyosal 
rovno podług myary, ktorąz mv dal (Joseph... 
secanda duo ligna seryo suo dedit et aequanda 
secundum quendam modulum mensura sibi 
data) Rozm 127; Iesus, yzyayschy drzeuo za 
konyecz, a za drugy konyecz parobek y przy- 
czyagnąly onych drzew, yze były dlusche (sed 
Jesus unum finem ligni capiens trahebat... 
sicque Jesus atque servus haec ligna prolon- 
gabant) Rozm 128; ^  drzewo (z)wiązane:
Dziedzicz onego yazy nye ma wiączei bracz... 
iedno poi grziwni grosi..., choczbi thesz on, 
kthori plinye..., wielye thraffth y skuth albo 
drzewa wiązanego myal (etiam si plures strues 
et vasa, ac quaecunque ligaturae eius hoc 
foramine transirent) 1498 MacPraw VI 274; 
Jeslibi ktho plinącz s traffthą, skythą albo 
chocz z iakiem drzewem związanem (fluens 
cum struibus, scaphis et quibusvis aliis liga- 
turis) na cziiey dziedzinye jaz... wylomyl al
bo skaził, thakowi... dziedziczowy... piethna- 
dziesczya... ma zaplaczycz ib.\ ^  o drzewie 
krzyża: Tescy to drzeyo syoty crisz bilo so 
gest ono temu to czesarzeyy [...] item ostensa est 
antę inyencionem et hoc per angelum impera- 
tori Constantino Gn gl. 101 a; On byl b<iczowan

i przy>byt na drzyewo (ipse fuit flagellatus et 
affixus ligno) XV med. MPKJ V 425; Pot thim 
drzewem stoy naboszno duscho, gdi czczi szu- 
byenyczo huic ligno fidelis anima per deuocio- 
nem subdita, dum saluatoris sui honorat pati- 
bulum 1461—7 Serm 113v; Moy myły boże,... 
modlyą szye thobye prze tho naszwyathsche 
drzewo szwyathego krzyza Naw 140; O krzyzy, 
drzewo bogoslawyone! XV ex. Kałuża 290; 
Otho ya, czloyyek barszo zlosny, przystapąya 
do czyala syyatego..., kthore... na drzeyye 
yyszyalo dla sbayyenya mego XV ex. SKJ I 
151; Podług ych zakona smyercz krzyzoya była 
sromotnyeyscha nade yschytky ganyebne smyer- 
czy y myely to v ych zakonye napyssano...: 
Przekląty, który yysszy na drzeve (male- 
dictus..., qui pendet in ligno Deut 21, 23) 
Rozm 774; ^  drzewo określonego gatunku:
Ale y slugy Iramoui... przinyesly złoto z Ofyr 
a drzewya cysowe..., z nyegosz ydzalal kroi, 
to gest z drzewa cysowego (de lignis scilicet 
thyinis), wschodi w domy bozem BZ II Par 
9,11; Robora teculi al. ossikove drzeva 1491 
AGZ XVIII 308; Rayskye drzeyo antiton est 
genus ligni incombustibilis vel est lignum para- 
disi ca 1500 Erz 15.

3. ' włócznia, drzewce włóczni, hasta, hast ile' : 
Copye, drzewo certanea XV p. pr. R XVI 
328; Mocznego drzewa robuste cuspidis ib.; 
Gyni takesz boy stal syo przecyw Fylysteom, 
w nyemsze zabyl od boga dani sin Saltus 
bethleemski brata Golyata getheyskego, w ge- 
gosz kopyiy drzewo bilo iako nawoy tkaczow 
(cuius hastae lignum erat quasi liciatorium 
texentium) BZ I Par 20, 5.

4. corruptum pro drzewiej: Potem wznyosl 
Loth oczy y uszrzal wszitkyey zemye wloszcz, 
gęsto szo wszitka rozlazła y wszitek Yordan 
drzewo, gez bil pan bog przewroczyl Sodoma 
y Gomora yako ray boszy (Lot... yidit omnem 
circa regionem Jordanis, quae uniyersa irri- 
gabatur antequam subyerteret dominus Sodo- 
mam et Gomorrham, sicut paradisus domini, 
Biblia ołomuniecka: drziewe neż byl hospodyn 
podwratil Sodomu) BZ Gen 13, 10.

Drzewotocz zool. 'owad gryzący drzewo, te- 
redo, Anobium pertinax L . ' : Drzeyothocz teredo 
ca 1500 Erz 15.

Drzewowy *drzewa dotyczący, ąui arboris 
est5: *Odzyemyeg drzevoyy ogrodzyla d<r)zzasz- 
dzim arboreum zonat stipulis ac yimine, gl. 
fruticibus siccis, truncum 1466 R XXII 13.

Drzewsko 'mary, feretrum ' : Drzeffka {pro 
drzefska) loculum XV p. post. JA XII 145; 
Loculus, id est bursa..., item feretrum: Et teti-
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git loculum mary albo drzewsko (Luc 7, 14) 
ca 1500 Erz 15.

Drzon bot. *dereń, Cornus mas L .’ : Drzon 
iviube (pro irinbe) ca 1460 Rost nr 3303; Drzon 
yrinbe ca 1465 Rost nr 4398; Drzon ferreolanus 
1472 Rost nr 1187. ^  Cf. Dereń.

Drzwi, Dźwi fo r m y : n. pl. drzwi XV in. 
R XXIV 73, 1466 R XXII 14, 1471 MPKJ 
V 129, ca 1500 Erz 15, Rozm 426; ~  g. pl. 
drzwi 1400 HubeZb 99, 1429 Czrs s. LXXXI, 
ca 1450 PF IV 573, BZ Gen 18, 2. 19, 9, 1463 
TymWoI 74, etc.; ~  d. pl. drzwiam BZ Num 
16, 50. 19, 4, Rozm 13; drzwiom Rozm 13;
-—' ac. pl. drzwi FI i Pul 73, 7. 140, 3, 1403 
Piek VI 182, 1408 KsMaz I nr 1202, 1430 
Przyb 23, etc.; ~  /. pl. drzwiami BZ Gen 18,
10. Num 4, 5, 1476 AKLit III 108, Rozm 108. 
425; ^  /. pl. (we) drzwiach 1430 Przyb 23, 
BZ Gen 18, 1. Num 27, 2, 1471 TymSąd 15, 
Rozm 747; dźwiach Rozm 747.

Z n a czen ie : 'otwór wejściowy, zasłona (dre
wniana lub inna) otworu, drzwi, porta,
/ 0/r.s, ostium : Ez Jan za noczno rzeczo ne yal 
na Thomislaowo wesz sylo, moczo y troych 
drzwy ne wibil 1400 HubeZb 99; Iaco w lesech 
drew sekirami wirobili drzwi iego (quasi in 
silva lignorum securibus exciderunt ianuas 
eius) FI 73,7, s/w. Pul; Polosz, gospodne, 
stroszo vstom mogym a drzwy około stoyo- 
cze (M W  17a : drzwi ogarnyenya) wargam 
mogym (pone, domine, custodiam ori meo et 
ostium circumstantiae labiis meis) FI 140, 3, 
sim. Pul; Marcin... *dzewko vranil, drzwi 
roszbel 1403 Piek VI 182; Prziszetl do mego 
domu i lomil me drzwi 1408 KsMaz I nr 1202; 
A *driwi bili zamknoni ianuis clausis (venit 
Jesus ianuis clausis Jo 20, 26) XV in. R XXIV 
73; Jaco mnye Jan nye dal oken wyrabycz any 
drzvi czynycz, alyszbi ischba bila gothowa 1429 
Czrs s. LXXXI; Vsnawam to, isze pan Borek 
wkazal mną na slachcziczu, na swem chlebo- 
ieczczu, rana rzekacz, aby mu ya Thoma swymy 
pomoczniky dal gwaltownye y na drzwach 
szeczenye, y na oknyech 1430 Przyb 23; 
Jaschek... bezal szamoosm na pana Borkow 
dom gwałtem... y schekl drzwi y okna, y pa
nicza vranil ib.; Busscowsky ja l... w dom 
pana Nicolaya... y rozbyl *trzwi gwałtem 1442 
StPPP II nr 3082; Y nade drzvi et super limi- 
naribus XV med. R XXV 154; Przeze drzwy 
per hostium ib. 156; Przes otworzenya drzwy 
ianuis clausis ca 1450 PF IV 573; A on szyedzy 
we drzwyach swego stanu poszrzod dnya na 
slunczu (sedenti in ostio tabernaculi sui in 
ipso feryore diei) BZ Gen 18, 1; Genze to gdisz

bil yszrzal, wibyegl gest przeczy w gym se drzwy 
swego stanu (cucurrit in occursum eorum de 
ostio tabernaculi) BZ Gen 18, 2; To Sara vsli- 
szewszy roszmyala syo, stoyocz za drzwyamy 
w stanu (risit post ostium tabernaculi) BZ Gen 
18,10; Wiszedl k nym Lot, zatworzyl za sobą 
drzwy (post tergum occludens ostium) BZ Gen 
19, 6; A gdisz bili blisko ku wilamanyu drzwy 
(iamąue prope erat, ut effringerent fores), tedi 
mozowye wpuszczyly Lota, a wzoly gy k sobye, 
a zawarły drzwy (clauseruntąue ostium) BZ 
Gen 19, 9—10; Aaron a synowye gego... seymo 
opono, ktorasz yissy przed drzwyami (deponent 
velum, quod pendet antę foras), owyno wy 
nyem (pro w nyo) skrzin[n]ya swyadeczstwa 
BZ Num 4, 5; Y nawroczi syo Aaron ky Moy- 
zeszoyi kv drzwyam stany zaslybyenya (reyersus- 
que est Aaron ad Moysen ad ostium tabernacu
li foederis) BZ  Num 16, 50; A omoczi palecz 
we krwi gey, pokropy przecziwko drzwyam 
stanowim sedmkrocz (asperget contra fores 
tabernaculi septem yicibus) BZ Num 19, 4; 
Y stali... we drzwyach stany zaslybyenia (ste- 
teruntque... ad ostium tabernaculi foederis) 
BZ Num 27,2; Y pocznye syo przed nym 
szalyonim czinycz przes usta, a matal syo 
myedzi gych rokama, o drzwy sio tlukocz (1471 
MPKJ V 38: o drzwy schią tłuki impegebat 
ostio, war. lub.: od dzwyrzy, et impingebat 
in ostia portae) BZ I Reg 21, 13; On ydzalal 
drzwy domy boszemy przewisoke (ipse aedi- 
ficayit portam domus domini sublimissimam) 
BZ IV Reg 15,35; Jakom ya w dom panye 
Pawlowey przyszethw, czeladzim gey nye ssbil 
gwałtem ani drzyi v ssyeni szkazil 1463 Tym
WoI 74; lako ya nye przybyegl do wschy 
Janowey... any drzwy zlupal, any domu tłuki 
gwalthem 1465 TymSąd 133; Glassza, odwtho- 
rzonimy (pro othworzonimy) <by> biły zaparthe 
drzwy exprimit, ut pateant hostia clausa 1466 
R XXII 14; Movy, przestworna yymova yako 
drzvy othworzona (war. lub.: dzwrze mowy, 
id est przestrona wymowa jako drzwy odtwo
rzone) ostium, id est Sacram scripturam (oran- 
tes simul et pro nobis, ut deus aperiat nobis 
ostium sermonis ad loquendum mysterium 
Christi, propter quod etiam yinctus sum Col 4, 3) 
1471 MPKJ V 129; Any ma then czlowyek... 
posiał..., yschbich stal s moim synem Adamem 
we drzwyach, yedy gy przeklol wlocznyan 
szmyrthelnye 1471 TymSąd 15; Przed drzwyamy 
in artium (pro atrium) 1476 AKLit III 108; 
Zamknal zawora drzwy obdit pessulum fori- 
bus XV ex. PF III 177; Doszedłem czołem 
drzwy, wielika mylosczoczy zaszlyepia a od
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mylego rany nye bolyą XV ex. PF V 372; Drzwy 
hostium ca 1500 Erz 15; A yako przysly do 
Salomonowa kosczyola, tamo było pyetnasczye 
stopyen kv *dzrzvyam, tako dzyeczyatko Marya 
vyrvawschy szyą kv drzvyom z rąkv svoyey 
mathky przez *svey pomoczy na ony stopyenye 
sama veschla Rozm 13; Otvorzyly drzvy kos- 
czyelne a nalyesly svoye balvany vschytky 
rozmyatany Rozm 91; Szrzuczmy sloty orzeł, 
yenze byl kroi postavyl nad vyączschemy 
drz[ya]vyąmy kosczyola yerusolymskyego Rozm 
108; Alye kyedy szye ty modlysz, wnydz <w> 
svoy przybytek albo w *tą loznyczą a zatvorz 
tvoye drzvy, czvsz tvoye sercze, modlze szye 
oyczv tvemv v tayemnyczy (intra in cubiculum 
tuum et clauso ostio ora patrem tuum in abscon- 
dito Mat 6, 6) Rozm 272; Alye kyedy vnydzye 
czeladny oczyecz y zatvorzy drzvy, pocznyeczye 
stacz na dvorze kolaczącz v *dzrzvy (et clause- 
rit ostium, incipietis foris stare et pulsare ostium 
Luc 13, 25) Rozm 378; Czczyenye o tern, yako 
myły Iesus nazval szye drzyyamy, a kto przez 
ty drzvy vnydzye kv ktorey thczy, bądzye zba- 
vyon... Który nye [v]vnydzye drzyyamy 
v ovczarnye oyyecz (qui non intrat per ostium 
in ovile oyium Jo 10, 1), alye lyezye ynądy, 
tenczy yesth slodzyey y zboycza, alye kto ynydzye 
drzyyamy (qui autem intrat per ostium Jo 
10, 2), to yest prayy pastyrz oyyecz... Yam 
drzvy (ego sum ostium Jo 10, 9), przez mye 
ynydzyely kto, zbayyon bądzye Rozm 425—6; 
Pyotr stal y *dzrvy na dvorze (Petrus... stabat 
ad ostium foris Jo 18,16) Rozm 671; Panye. 
stoyącz ve dzyyach... pytały dzyeyyce Maryey, 
czo by szye yey dzyalo Rozm 747; Nyeyyasty, 
które stały ye drzyyach,... yzrącz dzyeyycza 
Marya... począly k nyey moyycz Rozm 747.

Drzwiany 'drzwi dotyczący, używany do drzwi, 
qui ad ianuam pertinet, qui ianuae e s f : A wyele 
zelyaza ku goszdzom drzwyanim y ku dluba- 
nyv, y ku spogenyy [y] prziprawyl Dauid (fer- 
rum quoque plurimum ad clavos ianuarum et 
ad commissuras atque iuncturas praeparayit 
Dayid) BZ  I Par 22, 3.

Drzyszcz kozia drzyszcz bot. fSpirea Arun- 
cus L . ' : Koszya drziscz caprasia 1472 Rost 
nr 1195.

Drżączka *drżenie, trwoga, tremor, timoF: 
Tedy zamoczyły so se *ksoszota Edom, sylne 
z Moaba odzerzszala drzszoczka (robustos 
Moab obtinuit tremor Ex 15, 15, BZ\ obdzer- 
szalo gest trzoszenye) FI Moys 17.

Drżeć fo r m y : praes. ind. 3. sg. drży 1466 
R XXII 26, XV *>*. R XXV 146; 3. pl. drżą 
XV med. GIWroc 39 v, XV med. SKJ V 261,

1466 R XXII 14, De morte w. 112, XV p. post. 
R I s. XLV, XV p. post. R XXV 176. 178, 
Rozm 98; ^  part. praes. act. adv. drżący Rozm 
734; adi. n. sg. m. drżący XV med. GIWroc
72r; ac. sg. m. drżącego XV med. GIWroc
90 r; f. drżącą Naw 41; i. pl. f .  drżącymi 1466 
R XXII 24; — inf. drżeć FI i Pul 103, 33, XV 
med. R XXIV 361; ^  fut. 1. sg. będę drżeć 
FI i Pul 26, 2; ^  praet. 3. sg. m. drżał 1466
R XXII 25, Rozm 98; / .  drżała jest FI 75, 8;
drżała Pul 75, 8, XV ćjc. SKJ I 145; 3. pl. m. 
są drżeli FI 13, 9, FI i Pul 52, 6; drżeli Pul 13, 9, 
Rozm 614.

Z n a czen ia : 1. ' tremere, trepidare': Gospo- 
dzin odgimcza sziwota mego, przed nimsze 
bodo drszecz (dominus protector yitae meae, 
a quo trepidabo)? FI 26, 2, sim. Pul; Demones 
credunt et contremescunt drzun *sza XV med. 
GIWroc 39y; Quem yidens seryus eius temulen- 
tem interfecit eum, gl. temulentem, id est trepi- 
dantem drzuczy ib. 72 r; Trementem drzoczego 
(dicit dominus: Ad quem autem respiciam, 
nisi ad pauperculum et contritum spiritu, et 
trementem sermones meos? Is 66, 2) ib. 90 r; 
Sląkl sza, yąl drzecz contremuit XV med. 
R XXIV 361; Drżą contremiscunt XV med. 
SKJ V 261; Horrent et trepidant drszą, drżą 
et prope stare cauent 1466 R XXII 14; Drzą- 
czymy yargamy rabidis labris ib. 24; Drzal, 
powstał ruit terror ib. 25; Drży trepidat ib. 26; 
Wstał myszthrz yethwo leleyancz szyą, drzsza 
mu nogy, przelaknal szya De morte w. 112; 
Bo s pyczya wyelkyego nogi drżą, gyanzyk 
zwyązan..., mysi rozvmv nye ma XV p. post. 
R I s. XLV; Drżą contremescunt XV p. post. 
R XXV 176; Boyą szyą albo drżą contremes
cunt ib. 178; Sicut leo propter hominem fe- 
brescit drży XV ex. R XXV 146; Drze[sze]cz, 
stagacz (leg. stękać) tremere, dentibus stridere 
ca 1500 JA X 381; Zyolyenyczy mylego Iesu- 
crista... z yyelykyego smąthka, yenze myely 
prze smyercz mylego Iesucrista, a takyesch ze 
snv pochvaczyly szye, yako drzely y ląkly szye 
nasylnye Rozm 614; ^  drżeć czymś ?z powodu 
czegoś5: Boga so ne wziwali, tam so drszeli 
(Pul: drzely) strachem, gdze to ne bil strach 
(illic trepidaverunt timore, ubi non erat timor) 
FI 13,9; Boga so ne wezwali, tu so drszeli 
boiazno (illic trepidaverunt timore), gdzesz ne 
bilo boiazni FI 52, 6, sim. Pul; ^  ^  ktoś drży 
nogami, rękami, głosem 'komuś drżą nogi, ręce, 
głos, pedibus, manibus, voce tremere, vaci11are': 
Iesus... począł prosto stacz a chodzycz... nye 
podług obyczaya pospolnych dzyeczy, ysch 
pyryey poczną lazycz, potem staw na nogy drza
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nogama y rąkotna (qui primo palpitando ma- 
nibus et pedibus ac repunt cespitando), a cze- 
stokrocz padną na zyemye... Alye mylę 
dzyeczyatko Iesus nye tako drzal yyknacz 
chodzycz, alye nathychmyast szam wstawschy 
stal prost poskoczywschy Rozm 98; Dzyeyycza 
blogoslayyona... począla drzączy glossem na- 
mavyacz syyatego Yana Rozm 734; ^  o trzę-- 
sieniu ziemi, de terrae motu: Zema drszala
iest (Rui: drżała) y odpoczinola (terra tremuit 
et quievit), gdi wstał w sodze bog FI 75, 8; 
Wesselycz se bodze gospodzyn. . gensze zrzy 
na zemyo y kasze se gyey trzyescz albo drszecz 
(facit eam tremere) FI 103, 33, sim. Pul; Terra 
stupet drz<y>, sdryga sya XV p. post. R XXV 
180; Slonczye szyayesth zaczmylo, szyemya bar- 
szo drżała, opoky szye padały XV ex. SKJ I 145.

2. drżący *budzący drżenie, grozę, straszny, 
horrendus, timendus': Proscha czye..., yzby pró
szyła za mna y raczyłaby mye yysluchacz we 
wschech potrzebyznach y w nadzach mogych 
przez pomoczy thwoyey w ona godzyna drzan- 
cza, kyedy duscha moya yynydzye s czyala mego 
Naw 41.

Cf. Wezdrżeć, Zadrżeć
Drżenie ' tremor5: Sluszicze bogu w straszę 

y weselcze se iemu se drszenim (seryite domino 
in timore et exultate ei cum tremore) FI 2, 11, 
sim. Pul; Crolowe... dzywowaly so se, *zamc- 
cili so se y poruszili so se. Drszene popadło ie 
(tremor apprehendit eos) FI 47, 5, sim. Pul; 
Sercze moie *smoczilo se iest we mne a strach 
smercy padł iest na mo. Boiazn y drszene przi- 
szly so na mo (timor et tremor yenerunt super 
me) FI 54, 5, sim. Pul; Magnus tremor *dzrene 
est tunc, fratres carissimi, quando anima a cor- 
pore yidetur separari XV med. GIWroc 69 v; 
Drze[sz]nye tremorem XV p. post. R XLV11 
353; ^  ziemie drżenie ftrzęsienie ziemi, terrae 
motus \ Ósmego dnya bądzye yschey zyemye 
drzenye (octaya, se. die, fiet generalis terrae 
motus) Rozm 479; Vstanye lud naprzeczyyko 
ludv... y bąda mory, głody y zyemye drzzenye 
po rozmaytych stronach (terrae motus per loca 
Mat 24, 7) Rozm 480; Drzenye motus XV ex. 
PamLit XXVIII 307.

Dubacz zool.fgołąb siniak, Columba oenas L .’ : 
Dubacz palumbus 1472 Rost nr 1021.

Dubas 7ódź towarowa, szkuta, navis oneraria5: 
Stanislaus... conuenit... ynam nawim ylg. 
dubas apud Andream... et in isto idem dubas 
ibi mansit 1434 Monlur III 41; O kthori dubas 
na mya Maczei zalowal, tegom ya v nyego nye 
wiposziczal 1436 KsMaz III nr 2405. ^  Cf.
Dłubas.

Dubiel zool. frodzaj ryby ze skrzyżowania kar
pia z karasiem, piscis genus Ciprino Carpio L. 
et Ciprino Carassio L. ortum : Horena est 
nomen piscis ylg. dubyel 1450 RpKapKrak; 
Dubiel horena XV p. post. PF V 9.

Dubrawnik bot. 'Melittis Melissophyllum L ż : 
Dubrawnik melissana montana 1472 Rost 
nr 735. ^  Bohemizm?

Duch fo r m y : n. sg. duch Gn 181 b, FI i Pul 
10, 7. 50, 18. 76, 3, etc. etc.; ~  g. sg. ducha 
Gn lb . 14b, FI i Pul 17,18. 50,12. Ez 10, 
SaheReg 4, KartŚwidz, etc. etc.; duchu FI 
i Pul 54, 8, 1456 Msza VI s. 264, ca 1500 R XLVII 
369; ^  d. sg. duchu FI 1, 8. Spow 6, M W  15b, 
SkargaWroc w. 36, XV p. post. R XIX 98, 
etc.; duchowi M W  114b; ~  ac. sg. duch FI 
i Pul 30, 6. 50, 11. 76, 6. 103, 31. 118, 131, 
KartŚwidz, BZ Gen 8, 1, etc. etc.; ducha XV 
med. R XXII 244, BZ IV Reg 19,7, M W  9a, 
Pul 111 arg., Naw 110, Rozm 135. 427; ^  v. sg. 
dusze XV p. post. R XIII s. XXIV, XV p. post. 
R XXV 236, XV AKLit III 106; duchu 
M W  22b; ^  i. sg. duchem Gn 173a. 182a, 
FI i Pul 32, 6, etc. etc.; ~  I. sg. (w) duchu 
FI i Pul 47, 6. Moys 7, Pul 112 arg. 121 arg., 
EwZam 287. 291. 294. 299, Rozm 247; (w) du
sze FI 31,2, Rozm 415; ^  n. pl. duchowie 
BZ IV Reg 23, 24, XV p. post. RozmPam 475, 
Rozm 127, 218; ^  g. pi. duch BZ Num 27, 
16; duchów 1444 R XXIII 306, BZ Num 16, 
22, 1461—7 Serm 98v, M W  127a. 140a, ca 1500 
SprTNW  VI I ,  Rozm 749; — d. pl. duchom 
Pul 136 arg.; ~  ac. pl. duchy FI i Pul 103, 5, 
Naw 110, SkargaPłoc w. 74, SkargaWroc w. 49, 
Rozm 202. 419; ^  i. pl. duchy Gn 181 b, Rozm 
218. 307; ^  /. pl. (o) duchoch Pul 139 arg.

Z n a c ze n ia : 1. 'oddech, tchnienie, spiritus, 
anhelitus’ : I pokazali so se stu[n]dne wod, y zia- 
wona so zaloszena zem... od wetchnena ducha 
gnewu twego (ab inspiratione spiritus irae tuae) 
FI 17, 18, sim. Pul; Słowem boszim nebosa so 
sczwerdzona a duchem yst iego wszitka mocz 
gich (et spiritu oris eius omnis virtus eorum) 
FI 32, 6, sim. Pul; Wypuscz duch twoy (emit- 
tes spiritum tuum) y stworzena bodo, y obno- 
wysz oblyczey szemye FI 103,31, sim. Pul; 
Vsta moya atworszyl (pro otworszyl) gesm 
y przytargl gesm duch (et attraxi spiritum), 
bo kazny twogych [so] szodal gesm FI 118, 
131, sim. Pul; Vszy ymayo, a ne bodo slyszecz, 
bowem ne gest duch w ysczech gych (neque 
enim est spiritus in ore ipsorum) FI 134, 17, 
sim. Pul; Wynydze duch yego y wroczy so 
w szemo swo (exibit spiritus eius et reyertetur 
in terram suam) FI 145,3, sim. Pul; Spusczyl
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ges gnew twoy, gensze poszarl gy yako sczeblo, 
a w duchw gnewv twogego sebraly so se (et 
in spiritutu furoris tui congregatae sunt aquae 
Ex 15,8) FI Moys 7, sim. Pul; Dvch, para 
anhelitus XV med. R XXIII 270; Mowy pan: 
Nye boy syo rzeczi, ioszesz sliszal, iosz yrogaly 
slugy krolya asyrskego mnye. Owacz ia poszlyo 
gemv ducha (ecce ego immittam ei spiritum), 
a yslucha posła, a wrocy syo do swey zemye, 
a zatraczo gy myeczem w gego zemy BZ  IV 
Reg 19,7; Ducha alitum (halitum meum exhor- 
ruit uxor mea et orabam filios uteri mei Job 
19, 17) 1471 MPKJ V 61.

2. ' wiatr, yentus : Pline na grzeszne sidła 
ogen saro y duch weln *czoscz moki gich (et 
spiritus procellarum pars calicis eorum) FI 
10,7, sim. Pul; Weliky gospodzin y chwalny 
barzo..., w duchu silnem zetrzesz lodzę tharske 
(in spiritu yehementi conteres naves Tharsis) 
FI 47, 6, sim. Pul; Y wzpomonol, isz czialo so, 
duch ydoczi a ne wraczaioczi se (spiritus yadens 
et non rediens) FI 77, 44, sim. Pul; Bo duch 
przeydze w nyem (ąuoniam spiritus pertransi- 
bit in illo) y ne ostanę, y nye pozna wyocze 
myesta swego FI 102, 15, sim. Pul; Pane bosze 
moy, powelbyon yes barzo..., genz czynysz 
angely twoye duchy (qui facis angelos tuos spiri
tus) FI 103, 5, sim. Pul; Rzeki yest y stal dych 
welnny (dixit et stetit spiritus procellae) y po- 
wyszyly so se wełny FI 106, 25, sim. Pul; Wypusz- 
czy słowo swe y rospusczy ge, podmę duch 
gego y poplyno wody (Habit spiritus eius et 
fluent aquae) FI 147,7, sim. Pul, M W  133b ; 
Chwalcze gospodna zeme smokowe y szwytky 
globokosczy, oghen, grad, sneg, lod, duch weln 
(spiritus procellarum) albo burze, gesz czyno 
słowo gego FI 148,8, sim. Pul; W mnostwe 
*slawe twogey sloszyl ges *neprzaczele mogę..., 
tchnol gest twoy duch y przykryło ge morze 
(flavit spiritus tuus et operuit eos marę Ex 15, 
10) FI Moys 11, sim. Pul; Potem bog wspomyo- 
nol na Noego..., wzwyodl duch swoy nad 
zemyo (adduxit spiritum super terram) y ymnyey- 
szy szo woda BZ Gen 8, 1; Dych, *gdye chcze, 
dmye (spiritus, ubi yult, spirat Jo, 3, 8), a glos 
yego szlyszysz, alye nye yyesz, skąd by przy- 
szed abo gdzye poydzye EwZam 305.

3. * wyziewy, vapoF: Etiam si in eadem piscina 
aliquo tempore respiracio al. duch fuerit, ex 
tunc piscinam unum annum ultra tenere debet 
1494 AGZ XV 323.

4. *psychiczna strona człowieka, dusza, duch, 
animus, anima, spiritus*: Wkroczę twogi, go- 
spodne, poleczam duch moy (in manus tuas 
commendo spiritum meum) FI 30, 6, sim.

Pul; Blogoslawoni mosz, iemusz ne poloszil 
bog grzecha ani iest w iego dusze (Pul: duszy) 
zgloba (nec est in spiritu eius dolus) FI 31, 2; 
Serce cziste stwórz we mne, bosze, y duch prawi 
(R XXII 244, M W  9a: ducha prostego) wznowi 
we czrzewech mich (spiritum rectum innoya 
in yiscenbus meis) FI 50,11, sim. Pul, Kart- 
Świdz; Offera bogu duch smoczony (sacrificium 
deo spiritus contribulatus), sercza scruszonego 
y yczyszonego bosze ne wzgardzisz FI 50, 18, 
sim. Pul, KartŚwidz; Czakal iesm iego, iensze 
me zbawona yczinil od ymnyeszonego duchu 
y potopu (qui salyum me fecit a pusillanimitate 
spiritus et tempestate) FI 54, 8, sim. Pul; Wzgar- 
dzala weselicz se dusza moia, pomnal iesm boga 
y cochal iesm se, y zszedł iest duch moy (et 
defecit spiritus meus) FI 76, 3, sim. Pul; 1 mislil 
iesm y noczi z serczem mogim, y scuszal iesm 
se, y miotl iesm duch moy (et scopebam spiri
tum meum) FI 76, 6, sim. Pul; Nagle wslyszy 
mo, gospodne, omdlał gest duch moy (defecit 
spiritus meus) FI 142, 7, sim. Pul; Gospodne, 
takoly szywo, albo w takych szywot dycha mego 
(et in talibus yita spiritus mei) potrzeskczess 
y oszywysch mo FI Ez 10, sim. Pul; Pokoy 
panyszky bądź *szawszgy sz wamy y sz duchem... 
twoym (et cum spiritu tuo) 1413—4 Msza I 
s. 263, sim. Will; Sed in animo contrito et 
spiritu humilitatis, y duchu pokory, suscipia- 
mur (Dan 3, 39) XV p. pr. SKJ I 302; Blogosla- 
wyeny ybodzi duchem (beati pauperes spiritu 
Mat 5, 3) XV med. R XXII 234; Przesilni boże 
dychow wszelkyego czala (fortissime deus spiri- 
tuum universae carnis), yzali prze iednego 
grzesnego twoy gnyew przecziwko wszitkim 
zanyeczi *syo ? Z?ZNum 16,22; Obmyśl, panye 
boże, dych wszelkego myosza (spirituum omnis 
carnis), czlowyeka, ienze bi bil nad wyelikoscza 
to to BZ Num 27, 16; Y nye chczal iest Seon... 
dacz nam przecz, bo zatwardzil pan bog dvch 
gego (quia indurayerat dominus deus tuus spiri
tum eius) BZ Deut 2, 30; Y wzbudził bog isra- 
helski duch Ful (et suscitayit deus Israel spiri
tum Phul), krolya israhelskego, a duch Te- 
glatfalazar (et spiritum Thelgathphalnasar), 
krolya Assur BZ I Par 5,26; A iysz, panye, 
podle woley twey yczin se mno mylosyerdze, 
a przikaz przyiocz w pokoiy duch moy (et 
praecipe in pace recipi spiritum meum) BZ 
Tob 3,6; Duchem sprawiedlywi, czyalem sla- 
chetny M W  54b; Swioti angele bozi..., przymy 
w mirze duch moy M W  138a; Thy moy dych, 
mylosczywa, obezrzysz wolayaczy k thobye Naw 
25; Zwyeszely szą dwch moy w bodze (exultayit 
spiritus meus in deo Luc 1, 47) XV p. post.
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MacDod 31; A on vprzeydzy przed nym w dvchv 
y w moczy Elyasza (in spiritu et virtute Eliae 
Luc 1, 17), aby nawroczyl szyercza oyczowszkye 
na syny EwZam 287; A dzyeczya mnoszylo szyą 
y poczyyerdzalo szya w duchv (puer autem 
crescebat et confortabatur spiritu Luc 1, 80) 
ib. 291; Chvalyą czyebye, gospodnye, yzesz 
thy czlovyeka raczył stvorzycz na *twą *syyatą 
oblycze y dalesz yemy dych zyyyączy (et huic 
inspirasti spiraculum yiyificum) Roz w 11; 
Zawzdymoy (leg. zawżdym moj) dvch czysto 
choyala (semper meam animam mundam con- 
servayi) Rozm 36; A yako Iesus to sloyo rzeki, 
tako on ymarly nathychmyast duch syoy przyal 
y ozyl (mox resumpto spiritu mortuus reyixit) 
Rozm 134; Vmarly, kaza tobye przez tego, yen 
czye styorzyl a yetchnal tobye ducha zyvota 
(atque tibi spiritum yitalem inspirayit).. by 
wstał z marthyych Rozm 135; Vmarlemy czyaly 
Lazarzoyemy duch gorączosczy y zyyota na- 
yroczyl (corpus rediyiyi spiritus calore constrin- 
git in Lazaro) Rozm 322; Myły Iesus yzravschy, 
yze plącze ona..., porusyl szye dvchem ky placzy 
y ssmączyl szye ssam y sobye (infremuit spiritu 
et turbayit seipsum Jo 11, 33) Rozm 438; Go- 
toyysczye a barzo rączy duch myely, obyeczy- 
yącz tez ymrzecz za mye Rozm 600; Zapraydą 
duch yest gotov (spiritus ąuidem promptus est 
Mat 26,41), alye czyalo mdlę Rozm 610; 
^  w stałym połączeniu: wszelki duch 'wszelka 
istota, omne animans5: Wsz<e)lky duch chwal 
gospodna (omnis spiritus laudet dominum) 
FI 150, 5 sim. Puł\ Cyebye swyątha throycza 
chwały gy wszelki duch barzo wyelby XV ex. 
R XIX 82.

5. fistota niematerialna, duch, spiritusJ: Czo 
narodzylo szyą yest s czyąla, czyalo yest, a czo 
narodzylo szya yest z dycha, dych yest (quod 
natum est ex spiritu, spiritus est Jo 3, 6) Ew
Zam 305, sim. Rozm 237; ^  a. duch święty
ftrzecia osoba Trójcy świętej, tertia Trinitatis 
divinae persona5: Tegocz my szamy szobo ne 
moszemiy dostopicz, a tho presz daru ducha 
syotego Gn lb ; sim. ib. 14b; Tedy yocz syothy 
Gan gestcy on tho byl duchem syothim przeue- 
dzal, yszecz giim tego gest było barszo szal 
Gn 182a; Sława oczczu y sinowi, y swotemu 
duchu (spiritui sancto, M W  114b : duchowy) 
FI 1, 8, sim. M W  15b, SlOcc XII 161; Wekwgy 
oczecz, wekygy syn, wekugy swoty duch (aeter- 
nus spiritus sanctus) FI Ath 10, sim. Pub M W  
109 b ; Racz nam dar ducha swothego wprosicz 
SaheReg 4; Szpowyadam szya bogw oczczv 
y szynw, y duchu szyyathemu Spow 6; Swoty 
dvch mówi Gloger; Nye ymye gydz lenywe

myloscz ducha swantego nescit tarda mollimina 
spiritus sancti gracia ca 1450 PF IV 576; Du
chem szyyathym yą posznaly 1453 R XXV 210; 
Panye, synu boga zyyego, yen sz yoley ocz- 
cza, sz moczy duchu (Msza III: ducha) swya- 
tego (cooperante spiritu sancto) prze swathą 
szmyercz twoya swath yszyyyl yesz 1456 
Msza VI s. 264; Duch swanti *poswanczoyocz 
spiritus sanctus consecrans 1461—7 Serm 415y; 
Dary ducha swyantego carisma (aemulamini 
autem charismata meliora I Cor 12, 31) 1471 
M PKJY  127; Nynie, swianti nam duchu iedney 
ginosczi z oczczem y sinem, raczi richlo wlaacz 
se w naszem *roszrzezoni serczu M W  22b; 
Prorok o szwętem mężu molwyocz... szwye- 
tego ducha wkłada w pamyęcz Pul 111 arg.; 
Chwała bandz bogy żywemu... y *dvschv 
*szyąthemv Naw 158; Dusche swyąthy, za- 
wythay k nam XV p. post. R XIII s. XXIV; 
Chwała..., mylemv dvchv szwyathemv XV p. 
post. R XIX 98; Ducha swyathego nathchne- 
nim mistico spiramine XV p. post. R XXV 
182; Przydzy k nąm, szwyąnthy duszye ib. 236, 
sim. AKLit III 106; Iacz vodą krezą vas, alyecz 
przyydzye mocznyeyszy..., then vas okrezy 
w dvchv szvyathym y ognyv (ipse vos baptizabit 
in spiritu sancto et igni Luc 3, 16) EwZam 299; 
Mocz boga wszemogaczego, mudroszcz duchv 
*szwythego ca 1500 R XLVII 369; Dawid, kroi 
prorok, yyelebne duchem szwyąthem napel- 
nyony, oblicza bożego ządal ca 1500 SprTNW  
V 17; Alye przyślą godzyna, yvsz yest, kyedy 
yyerny modlythv<n)yczy bądv szye modlycz 
oyczv bogv y svyatemv duchy bądą szye modlycz 
(yeri adoratores adorabunt patrem in spiritu 
Jo 4, 23) Rozm 247; Czy, którzy szye modlyą 
bogy, mvscha szye modlycz w prawdzye 
a w szyyąthym duchy (in spiritu et yeritate opor- 
tet adorare Jo 4, 24) ib.

b. duch wirzchni, niebieski 'anioł, angelus, 
spiritus caelestis : Wszechmogączi, moczny bo- 
sze, iegosz boskym przeyrzenym człowiecze
mu rodzaiowi wirzchnych duchów pomoci 
naam ysluguyo M W  127a; Prorok z perso
ny kayoczych sze y o przeczywnykoch molwy 
duchom nyebyeskym Yeruzalem albo czerekwy 
soda (leg. żąda) nawroczycz Pul 136 arg.

c. zły (łżywy) duch fszatan, spiritus immundus, 
daemonium, diabolus5: Gdis szo sz naszim ne- 
przygaczelem, tocz gest se sliim duchem chemy 
yalczycz, tedy yocz mamy szebe (leg. z siebie) 
odzene sdrzucicz, tocz gest grzechy Gn 173a; 
Syothy Gan malcy gest on mocz bil nad slymy 
duchy..., iści szo o nem tako pysze, yszecz 
on... s tich to ludzy, choszcy szo ony były
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slimy duchy opothany, ysze gednocz gest on 
na ne swo roko bil flosyl, aszcy natichmasth sly 
duch gestcy on bil s tego tho cloueka vystopil 
Gn 181 b; Zlich duchów schkodliuich de spiri- 
tibus sepe nocentibus 1444 R XXIII 306; 
A takesz y ti, z gichsze brzucha zly duchowye 
prorokuio a czarownyki..., zatracyl Iozias 
(sed et pythónes et ariolos... abstulit Josias) 
BZ  IV Reg 23,24; Złych duchów demonio- 
rum 1461—7 Serm 98v; Alye szły dvch Yewa 
szdradzyl, gdy gyey ovocz ruszycz radzyl De 
mor te w. 133; Odeymy dusza moia, kędy sie 
vbyerze czanscz zlich duchów, abi ią widarly 
M W  140a; Czerkew o vwlokoch albo o złych 
duchoch molwy, abychom przeczywo złemu 
szwyeczkemu ku bogu wzdychały Pul 139 arg.; 
Poszły m y... angyola, yzby... ode mnye odegnal 
wschytky szły duchy Naw 110; Tam szam oczy 
moye glvndzv, tocz yvsz trzy szle dvchy vydzv 
SkargaPłoc w. 74, sim. SkargaWroc w. 49; 
O dvszyce..., thanes se zlemv dvchv (Skarga- 
Ploc w. 55: dyablv) *przedela SkargaWroc w. 
36; A to poznawszy zly duchowe y ukazały 
szye we sznye Pylatowe zyonye XV p. post. 
RozmPam 475; Rayszka vlyczko, Ma<r>ia..., 
od szlych duchów nasz obranyay ca 1500 
SprTNW  V I I ;  Dla przegabanya ducha szlego 
ca 1500 R XLVII 372; Tocz yest szyn boży, 
tegos chvalya anyely, alye zly dvchovye nye- 
nazrya yako y lyydzye (sed daemones et homines 
ignorant) Rozm 127; Rodzay czlovyeczy od- 
dzyelywschy szye ode mnye y podał szye kv 
praw  pana slego dvcha (nam se genus hominum 
sponte deputavit, domino diaboli iuriąue manci- 
pavit) Rozm 167; Dal ym mocz, aby sle dvchy 
yypądzaly s ludzy (ut daemones eicerent dans 
ipsis potestatem) Rozm 202; Czczyenye o tern, 
yze zly dvchovye y olały przeczy w Yesvcristo- 
yy, yze ye yypądzyl od ly v d z y .k to ry sz  
szą były ogarnyeny zlemy dychy Rozm 218; 
Potem Iesusz zezvawschy dvanasczye zyolyeny- 
kow szwoych dal ym mocz nade zlemy duchy 
(dedit illis potestatem spirituum immundorum 
Mat 10, 1) Rozm 307; A on ym rzeki: Ydzy- 
czyesch, poyyedzczye lyszoyy temy: Owa vy- 
pądzayą sle duchy (ecce eicio daemonia Luc 
13,32) Rozm 419; Ty slova nye ssą takyego 
czloyyeką, który złego ducha ma (haec yerba 
non sunt daemonium habentis Jo 10, 21) Rozm 
427; O tern, yako y pomayyaly przed Pylatem, 
by moczą złych duchów dyably yypądzal Rozm 
749; ^  Przeto iysz dal pan duch lsziwi (ecce 
dedit dominus spiritum mendacii) w ysta wszech 
twich prorokow, gysz tu so BZ III Reg 22, 23.

6. 'siła boża, spiritus Dei, numen, divina po-

testas5: Ne odrzuczay mne od liczą twego 
y ducha swotego twego ne oteymuy ote mne 
(et spiritum sanctum tuum ne auferas a me) 
FI 50, 12, sim. Pul, KartŚwidz\ Dych twoy dobry 
wodzycz mo bodze w szemo prawo (spiritus 
tuus bonus deducet me in terram rectam) FI 
142, 12, sim. Pul; Na poczotcze bog stworzył 
nyebo y szemyo, alye szemya bila nyeuszyteczna 
a proszna, a czmi bili na twarzy przepaszczy, 
a duch boszy na *szweczye nad wodamy (et 
spiritus dei ferebatur super aquas) BZ Gen 1,2;
Y powyedzal gest bog: Duch moy nye bodze 
w czlowyecze na wyeky przebiwawacz, abo gest 
czyalo (non permanebit spiritus meus in ho- 
mine in aeternum, quia caro est) BZ Gen 6, 3;
Y rzyczi syo nan dvch bozi (et irruente in se 
spiritu dei), *prziyow przislowye, y rzecze BZ 
Num 24,2; A twoy dobri duch dalesz gym 
(et spiritum tuum bonum dedisti), gen bi ge 
yczil BZ Neh 9, 20; Pan bog moy posiał myo 
a duch gego (nunc dominus deus misit me et 
spiritus eius) BZ Is 48, 16; Kamo poydę od 
ducha twego (quo ibo a spiritu tuo), a kamo 
od oblycza twego yczyekę? Pul 138,6; Dwa- 
nasczye apostolow sobye yybyorą, tymże ya 
moy syyąty duch dam (quibus ego spiritum 
sanctum meum dabo) Rozm 171; Położą duch 
moy nan (ponam spiritum meum super eum 
Mat 12, 18), a on bądzye zyayyacz ssąd pogany- 
stw {leg. pogaństwu) Rozm 328.

7. 'nastrój, stan psychiczny, natchnienie, ani- 
mus, affectio animi, inspiratio : Y oblekły syo 
kaplany w cylycya..., y wzwolaly ku panu bogu 
israhelskemy genim duchem (et clamayerunt 
ad dominum deum Israel unanimiter), abi gich 
nye poddawał w plyon BZ Judith 4, 10; Przetosz 
wzbudził pan przecyw Ioramowy duch Phily- 
stinskich (suscitavit ergo dominus contra Jo- 
ram spiritum Philisthinorum) BZ II Par 21, 16; 
Jako ya s Marczynem, Pyothrem... żadnym 
duchem zazzenym any smova, any chytrosz- 
cza... nye zaprzały, any zatagyly przyyyleya 
korzennego 1474 SprTNW  VIII 2,30; Jan..., 
ne wedzecz kthorim duchem zayedzon albo 
kthoro pycho nadchnony, gy sprośnymi... 
slowmi omovil 1474 Zab 540; Odpadz ode mnye, 
gospodnye, ducha prozney chwały Naw 110; 
Nye przyyąliscze ducha sluszby, wthore 
nye w boyaszny przyyalisczie ducha wyszvo- 
lyenya synów non enim accepistis spiritum 
servitutis, ituri in timore, sed accepistis filium 
adopcionis filiorum (Rom 8, 15) XV p. post. 
AKH VI 446; ^  Prorok w duchu ku apostołom 
molwy, alye vbogy lyud nyeplodno czerkyew 
myanuye Pul 112 arg.; Prorok w duchu o apo-
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stoloch y czerekwy, a Kristus molwy ku cze- 
rekwy Pul 121 arg.; A czlovyek then byl 
spravyedlyvy a boyaszlyyy... I przyszed w dvchv 
do kosczyola (venit in spiritu in templum Luc 
2, 27), a gdy przynyesly dzyeczya Jesusa rodzy- 
czy yego..., vszyąl go na lokczye svogye a blo- 
goslayyl boga EwZam 294; Jesus... spytał ych 
rzekacz: Czo szye yam yydzy, czyy by byl syn 
Krystus? A ony rzekły: Dayydow. A on ych 
spytał rzekącz: A yakosch Dayyd y dusche 
syyąthym zoyye y bogyem (ąuomodo ergo 
Dayid in spiritu yocat eum dominum Mat 22, 
43)? Rozm 415; ^  Kraschorzecznym duchem 
rethorico spiritu (nisi forte putandus est Tul- 
lius Oeconomicum Xenophontis et Platonis Pro- 
tagoram et Demosthenis pro Ctesiphonte af- 
flatus rhetorico spiritu transtulisse Prol) 1471 
MPKJ V 7.

8. corruptum pro duha ftęcza, arcus coeli : 
Postawyo ducha w nyebyeskich obloczech 
(arcum meum ponam in nubibus), a to bodze 
na znamyo mego s wamy szlyubu na zemy BZ 
Gen 9, 13.

Cf. Korzeń, Ziele
Duchen 'rządca, villicus, qui yillici officio 

fungitur*: Dispansator siue seruus al. duchen 
Stangerchlar, ciuis de Cracouia 1445 Przem 
11 nr 32.

Duchna 'kobieta lekkich obyczajów, mulier 
moribus levior, im pud i ca': Duchna 1447 R XXII 
55.

Duchnąć 'chuchnąć, dmuchnąć, insufflare': Du- 
chnąl insufflayit (haec cum dixisset, insuf- 
flayit et dixit eis: Accipite spiritum sanctum 
Jo 20, 22) XV in. R XXIV 72.

Duchniczka 'kobieta lekkich obyczajów, mu
lier moribus levior, impudica5: Dychnyczka 1447 
R XXII 55.

Duchnik 'rozpustnik, vir moribus levior, im- 
pudicus': Duchnik, zamyecz (leg. samiec) tak 
mouicz ma 1447 R XXII 55.

Duchowieństwo fduchowość, niematerialność, 
spiritualitas5: Dychoyyenstyo spiritualitas ca
1500 Erz 15.

Duchownie 1. 'w sposób ukazujący skryte 
znaczenie tekstu, allegorice, my Stic e' : S. Scrip- 
tura ąuatuor modis exponitur: 1. hystoriace 
czelesznye..., 2. allegorice duchoy[o]nye..., 3. 
tropoloyce przicladnye XV in. Wisi nr 305; 
Celestnye, duchownye, przicladne, podobnye 
1421 LitRel III 168; Wnatrznie mistice, zwirz- 
chnye anagoice, przicladnye tropoloice, du
chownye allegorice, podobnye historiace 1444 
R XXIII 304; Duchownie mistice ib. ; Swir- 
chowne anagogice, duchowne allegorice, przicla

dne tropologice, czelesne historice XV p. pr. 
JA X 386; Duchownie allegorice XV p. pr. 
PulKras 8; Duchownye mistice XV med. SKJ V 
283; Sacra theologia exponitur ąuatuor modis: 
primo hystoriace siue literaliter vlg. czelestnye, 
secundo allegorice duchownye, tercio tropoloice 
siue moraliter przycladnye, ąuarto anagoyce 
ylg. szwyrchownye albo podobnye 1469 Wisi 
nr 2403; Vycladnye allegorice, dvchownye mi
stice, cyelestnye hystoriace, nabosnye *tripo- 
loycze, swyrchownye anagoice 1476 Wisi 
nr 2340; Czyelesthnye, duchownye, podobnye, 
swyrzchowa<ni>e XV p. post. JA XIV 506; 
Przykladnye allegorice, szwyrzchownye ana
gogice, duchownye mistice, czyelestnye histo
riace, podobnye metaphorice XV p. post. 
R XXV 198; Y rzeki pyrwszi mystrzcz yako 
Aristotiles, ktorysz bil ybogaczyl onego króla, 
przesz ktoregosz dychownye intelligitur anima 
Xwa XV cx. MPKJ II 317; Sacra theoloya 
exponitur ąuatuor modis: hystoriace ylg. cze
lestnye, allegorice ylg. duchownye, tropoloyce 
ylg. przycladnye, anagoice ylg. swyrzchowanye 
XV ex. Wisi nr 2036; To szye nam znamyeny- 
ye dychoynye wyobrazenye boga v troyczy 
yedynego (quod nobis non incongrue yidetur 
assignare unius dei trinitatis mystice figuram) 
Rozm 72; Duchownye myły Kristus może 
yezyan bycz yązem tego to czaschu mąky yego 
Rozm 602; A duchoynye podług yyelebnego 
Bedy przez tą koroną tamową rozymye szye 
*szyyączye naschych grzechów Rozm 829; 
^  Duchowne, moraliter 1461—7 Serm 414r.

2. 'duchowo, duchem, co do ducha, spiritu : 
Vmrzecze dychownye morte spirituali (si enim 
secundum carnem vixeritis, moriemini: si autem 
spiritu facta carnis mortificayeritis, yiyetis 
Rom 8, 13) XV med. SKJ I 103.

Duchowny fo r m y : n. sg. m. duchowny ca 1420 
R XXIV 85, 1437 Wisi nr 228, s. 88, ca 1450 
P F IV 571, etc.\f. duchowna ca 1500 Erz 15—6, 
Rozm 324; neutr. duchowne XIV ex. Pocz 232, 
1444 R XXIII 307, Rozm 155; duchowno XV 
in. Maik 119; ~  g. sg. m. duchownego BZ 
Deut 17, 9, Naw 126, ca 1492 Zab 148, Rozm 
452. 640. 641; / .  duchownej 1461—7 Serm 
151 y. 248 r, Pul 118 arg. 10, XV cx. MacDod 
148; neutr. duchownego Sul 48, Ort Mac 129, 
1484 Reg 714; ^  d. sg. m. duchownemu XV 
ex. SKJ I 143; neutr. duchownemu Ort Mac 43, 
Rozm 781. 784; ^  ac. sg. m. duchowny FI I 
Prol 6, 1411 JA VI 212, 1444 R XXIII 309, 
Pul 77 arg.; duchownego De morte w. 266; 
neutr. duchowne Spow 3, 1447 AKPr VIII a 
50; ^  v. sg. m. duchowny Spow 2. 5; duchowne
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Spow 4; ~  i. sg. m. duchownym Pul 45 arg., 
Rozm 17; / .  duchowną XV ex. SKJ I 143; 
neutr. duchownym Naw 119; duchownem XV 
ex. MacDod 148; ^  /. sg. f .  (w) duchownej 
Rozm 198; neutr. (w) duchownem OrlCel 6, 
M W  gl. 65, Pul 119 arg., Rozm 783; ^  i. du. 
neutr. duchownyma Pul 118 arg. 8; ~  n. pl. m. 
duchowni Gn 11 a, Sul 7. 23, Dział 10, Rozm 
712; duchowne 1471 MPKJ V 11; ~  g. pl. m. 
duchownych £Z Deut 28,45. IV Reg 17, 13, Ort- 
Kai 184, Dział 10. 57, Rozm 614;/. duchownych 
Sul 23. 110, Rozm 631; ^  d. pl. m. duchownym 
BZ Num 1, 50, Ort Mac 80, Dziali] ~  ac.pl. m. 
duchowne BZ Ex 12, 25. 18, 20, \41\'M PKJ  
V 28; / .  duchowne 1471 MPKJ V 47; neutr. 
duchowne 1461—7 Serm 400v; ^  i. pl. m. 
duchownymi Sul 3, Pul 34 arg .;/. duchownymi 
Pul 80 arg.; ^  /. pl. m. (w) duchownych XV 
med. SKJ V 274, BZ Lev 7, 35, XV p. post. 
R XXV 266; / .  (w) duchownych Sul 110, 
1488—9 PF V 39, XV ex. R XXV 147; neutr. 
(w) duchownych Rozm 703.

Z n a czen ia : 1. fdotyczący duszy, ducha, /w 
właściwy, mistyczny, spiritualis, qui animae est, 
animam attinet, mysticus9: <Pirzw)sze wekuge, 
drugh<ie> duchowne a trzecye (cielesne) (sc. 
narodzenie) XIV e*. /W z 232; Wtóre narcdzene 
bosze gesc duchowne [...], naradza se przes 
myloszerdze albo wnotrz [...] ..., to gesc przez 
dostatek dobrich skutko<w> //?.; (Psałterz) 
ogen duchowni w serczu podszega 77 1 Prol 6; 
Duchowni misticus 1437 JK/s/ nr 228, s. 88; 
Spiritualis unccio duchowne pomazanie 1444 
R XXIII 307; Hoc fecit propter tres raciones: 
primo propter resurreccionis certificacionem, 
prze wpefnenye..., tercio propter misticam, du- 
chofne, consolacionem XV med. GIWroc 39 v; 
Duch<o>wny a czelestny (sc. post) ca 1450 
PF IV 571; Zadzo moczi duchowney affectacio 
auctoritatis 1461—7 Serm 151 v ; Poczanthek 
vini, to gest duchowney nyemocz<y> ib. 248 r; 
Miloscz oczisczayancza oczi duchowne amor 
oculorum spiritualium purgaturus ib. 400v; 
Xps duchownymy czyny zaszczycza y brony 
swoyę czerkew Pul 34 arg.; Xpus duchownym 
strumyenyem vwyeszyelya duszny przebytek 
w konyecz boga Pul 45 arg.; Xpus lyud swoy 
duchowny rano pozdrawya karmyo Pul 77 arg.; 
Krystussowy ymamy trobamy duchownymy 
wszytko myszlo spyewacz Pul 80 arg.; Nygeden 
stwyrdzon bywa, yen nye słucha duchownyma 
vszyma, czo by myal naszlyadowacz Pul 118 arg. 
8; Czlowyek... yma sze oględacz y szkody sze 
duchowney warowacz Pul 118 arg. 10; Pyenye 
wzchodow, to iest radoszcz myszlyly o wstopa-

D U C H O W N Y

nyu duchownem Pul 119 arg.; Yesu Criste..., 
przyyay my thego, abych... mogła przyacz 
czyebye... z dvchownym veszelym y z bożym 
kochanym Naw 119; J ya czyebye proscha, 
gospodnye..., przydzy w mogye szercze 
grzeschne a yczysczy ye ode wschego grzechy 
czelesthnego y duchownego Naw 126; Duchoffny 
spiritualis XV p. post. PF V 8; Caritas łaszka... 
dobrothlyya yest, myloszerna yesth, bo za 
slosczy uczynyone sluszy swem dobrem sczedrze 
duchownem y czesnyem kasdemu XV ex. Mac
Dod 148; Caritas łaszka... nyerada zayydy, 
nyczego nye szasrza, bo gdy na them swecze 
zadney nie zada zapłaty czesznyey gy du
chowney, przetho szemskem rzeczam zasrzecz, 
zayydzecz nye umye ib. ; Animalis homo non 
percipit ea, que sunt spiritus dei czlowyek, ktho- 
ry podług szmyszlnoszczy zywye, nye podług 
rozymy, nygdy nye może pogyącz dobrze 
w dychownych rzeczach XV ex. R XXV 147; 
Zyyotha yyecznego wschelką zadza dychowna 
ządacz (yitam aeternam omni concupiscentia 
spiritali desiderare) XV ex. SKJ I 143; 
Dychowny mysticus ca 1500 Erz 16; Dychow- 
ny spiritualis//?.; Vschakosch v Yeszykrystczye 
nye było pospolne przyrodzenye czloyyecze alye 
dychowne (tamen non in filio dei generalis 
hominum complexio fit, sed spiritalis) Rozm 
155; Stało szye w sobotha ytorą pyrwa (leg. 
pirwą)..., tako yezyal syyąthy Llucasz, aby sna- 
myonal, yze szye myala począcz dychem so
botha, ktorąsz my yysz nyedzyelya zoyyemy..., 
bo sobota duchoyna yest rzeczona [yest] ytora 
pyrwa, czusz yyssa nyszey, to czusz zakonney 
sobothy (est enim sabbatum spirituale secundo 
primum, id est superius inferiore, scilicet le
gali) Rozm 324; A zby (pro zly)... baczącz 
poslyednye rzeczy, czusch szyyeczkye, zapo- 
mynayą przyslych, czusch duchoynych Rozm 
631; Tyoy myecz szyyeczky yesth snacz thye 
skazanye..., alye nye thwa rąką ma bycz do- 
byt... Ale duchoynego ma dobycz duchoyny, 
czysch klyąthwa, a myecza ma dobycz ryczerz 
kaplanskym poyyel<en>ym na kassn czeszarska 
Rozm 640; Albo przez tego sługa może szye 
rozymyecz lyyd zydoysky, który praye ycho 
y duchoynego zakona straczyl rozymnoscz 
Rozm 641; Alye Pylat tego nye rozymal, aby 
myły Cristus moyyl o kroleystye duchoynem, 
alye rozymyal o kroleystvye czelestnym Rozm 
783; Ku krolevstw (leg. krolewstwu) du- 
choynemv dyoyaka rzecz yest potrzebna: pyr- 
ye prze to, yzby prayda słuchana, ytore, yz- 
by prayda przyątha Rozm 784; ^  duchowny
kmotr, ociec, duchowna mać *ojciec chrzestny,

D U C H O W N Y  2 1 7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Słownik staropolski II 28



218 D U C H O W N Y D U C H O W N Y

matka chrzestna, testis haptismi, patrinus, ma- 
trina : Duchovny kmothr comaternus c# 1455 

XIV 495; Comaternus kmothr vel dvchowny 
oczyecz vel dvchowna mącz o? 1500 £>z 15—6; 
^  duchowny rozum, wykład finterpretacja uka
zująca skryte znaczenie Biblii, Scripturae sen- 
sus allegoricus seu interpretatio allegorica : 
Wschystky ksyągy Starego Zakony były yey 
znayomy, bo wschystky rozvmyala rozvmem 
dvchownym y tesz *obyczayny dobrze vmyala 
(cito capiebat intellectum totum, sensum tropo- 
logici, mistici, moralis) Rozm 17; Podlye drogy, 
nye na drodze, uzral ffykove drzevo, to yest sy
nagoga zydovską, ktorasch była nye na drodze 
rozvma duchovnego, alye podlye drogy pro
stego pysma ych Rozm 452; Duchovni yiclad 
mysticam exposicionem 1444 R XXIII 309; 
In omelia wykłady dychownego ca 1492 Zab 
148; Thu yyclad duchovny yylicza yyele slego 
XV p. post. JA XII 144; Allegoricum, tropo- 
loycum, anagogicum scilicet duchowni, przicla- 
dni, swirzchoyani XV ex. ErzGlos 178.

2. 'związany ze stanem duchownym, jemu 
właściwy, spiritualis, ąui ad spiritualium ordinem 
pertinef: Tedi rzeki yest pan sandcza, esze 
Giszice so *duchowno XV in. Maik 119; Prze- 
bivacze, wloky albo poluwloczsky w ktorich- 
kole wsyach naschich duchownich i swyecz- 
skych trzimayanczi (in quibuscunque yillis no- 
stris spirit^ualibus yel saecularibus possiden- 
tes)..., robycz przes otmowi bandą Sul 110; 
~  Vyerzycz tesch temy mamy, yze byl przyąl 
(sc. szatan) czloyyeka formą na szye..., bo yako 
mynya, ysch byl v duchoyney albo ve mnnyskey 
postayye przyschedl Rozm 198; ^  fkanoniczny, 
canonicus, ordinis reguła praescriptus9: lako 
xąncz łan yyszwal mego czloyyeka cowalya 
o pothkową w duchowne prawo 1447 AKPr 
VIIIa 50; Duchownego prawa ystawyenye 
(Dział 39: <p>odlug Pysma Swiatego) szkod- 
nyky rolne barso w zawysczy yma (canonica 
sanctio depopulationes agrorum multum odio 
habeat) Sul 48; In synodo, id est in iure spiri- 
tuali seu ecclesiastico w duchownem prawye 
Ort Cel 6; Gdy... czeszarz rzymszkyego cze- 
zarszthwa doszyagl a gdy myszlyl kv ducho
wnemu (OrtBrRp 39, 1: dusznemy) krzeczyyan- 
szkyemu praw (leg. prawu)... y poszthawyl 
byszkypa kv duchownemu praw (leg. prawu) 
OrtMac 43, sim. OrtBrRp 39, 1; S duchownego 
prawa thako mowy, ysz thakyego czlowyeka, 
czo szye szam obyeszy, tego nye maya pogrzescz 
w szyemya thwardą, alye maya gy zarzuczycz 
w bioto ib. 129, sim. OrtBrRp 94, 1; Braczya... 

kolzdy dzieny... mayą moyiczi syedmy

godzyn od prawa duchownego ysthayyone (di- 
cant uniyersi quotidie septem horas canonicas) 
1484 Reg 714; Wrzyadnyk w duchownych 
rzyeczach officialis in spiritualibus 1488—9 
PF V 39; Jako wedzo, esze yesth Paweł ranczil 
za swegp sin owcza, esz go nye mai poswacz 
w duchowni szod 1411 JA VI 212; Annasz... 
posiał y... do Cayffasa, który byl tego lata 
byskupem y sądzya v duchoynych prayyech 
Rozm 703; ^  ^  Fszythczy ludze..., tako dobrze 
svethsczy gako duchofniy, chocz ony tego, abicz 
gim ludze czescz y chualo czyniły Gn 11 a; 
Prosso twórcza wssemoganczego... y czebe, 
occze duchowni, bi me raczil rosdrzessicz 
Spow 2; la gresni czlowek kaio se... tobe, otcze 
duchowni (Spow 4: dwchofne), mich wsech 
grzechów Spow 2. 5; Dayam szya yynyen bogy 
*wszechmogocemy s pyączy szmyslow czyala 
mego..., czom szgrzessyl... szromoczvcz tako 
dobr<z>e duchoyne stadło, yako y szyyecz- 
kye Spow 3; Czyebye, oyczye duchowny, pro- 
ssza..., aby myą rosgreszyl Spow 5; Wstawyami, 
abi pospoly<c)ze wszystczy szolthissy, thako 
dvchownich, yako y szwyeczskych persoon (tam 
spiritualium, quam saecularium personarum, 
Dział 10: tako dvchownych yako swieczskych 
panów), podług gych dostatkv na każdą woyną 
sz namy szły Sul 23; Vstawyami s prziswolenya 
xandza biskupa przerzeczonego i gynschich rze- 
czonich person swyeczskych i duchownich (et 
aliarum saepius dictarum personarum spiri
tualium et saecularium), ze wschitczi przebiva- 
cze wloky albo poluwloczsky w ktorichkole 
wsyach naschich, duchownich i swyeczskych, 
trzimayanczi s kalischdey wloky oraney i po- 
syadley yeden dzyen, a s poluvloczka poi dnya 
w thidzyen... robycz przes otmowi bandą vy- 
novaczy Sul 110; Przydo kv kapłanom dvcho- 
wnego rodv (veniesque ad sacerdotes Levitici 
generis) y kv sodzi, genze tego czasv iest BZ 
Deut 17, 9; Chczaly (leg. chciałli) tesz by który 
pan, bandz duchowny albo szwyeczky, szvoym 
poddanczom przyszvoly<ć> waszego prawa 
poszyczacz (pro pozywacz), thym mozecze 
waszego prawą myesczkyego nadzelycz Ort- 
Kał 295; Alye to yest błąd barzo yyelyky, yze 
mocz boga vschechmogączego ku *svemv stvo- 
rzenyy, tako duchoynemy, yako syyeczkyemy 
roschyrzyla szye Rozm 781; ^  duchowny
'członek stanu duchownego, ordinis spiritualis 
socius, monachus, clericus, sacerdos, pater spiri
tualis’: Zapys ymoyi myedzi dychownymy
a swyeczskymy o czlonky w nyem popsane 
Sul 3; Duchowny z gymyenya oczczyznego na 
woyną sluzicz... szan poyinni (clerici de bonis
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paternalibus ad expeditionem servire... tenen- 
tur) Sul 7; W duchownich, yako w mnischech 
a mnyskach in religiosis XV med. SKJ V 274, 
sim. R XXV 266; Gosczye albo okolyczny ludze, 
bandz szwyeczchych albo duchownych, albo 
Zydzy OrtKal 184; Mozely czlowyek zarobyone 
szwe gymyenye gynnemu odkazacz albo od- 
dacz po szwey szmyerczy, szlowye testamenth 
s tego vczynycz na szwey szmyerthney posczyely 
bądź szwyeczkym albo duchownym (OrtBrRp 
61, 4: szweczkymy albo duchownymy), albo 
na boży dom OrtMac 80; Obye stronye... 
o wszytky rzeczy y czlonky thy, które thv są 
poloszony, na nas spvsczyli,... dawayacz... nam 
wszythką mocz, abyśmy krom wszego sądv 
prawem gednym, tako dvchownym, yaco swiecz- 
skym nye szkodzącz, podlvg naszey woley kv 
sstatkv przywiędły Dział 3; Dvchowny (Sul 23: 
kaplaany alybo szaczy) mayą gechacz na woyną. 
<P)otrzebno gest, aby kaszdy prawa swego 
vszywal, ale ysze czastokrocz dvchowny (quia 
pleriąue clerici, Sul 23: wyelye zzakow) w ocz- 
czysznye myeschkayą, praw any vkonow kró
lestwa naszego podług zemyan a slyachty na
szey nye postapyyącz, a wszakosz królestwa 
naszego yako gynszy ziemyanye poszywayą, 
przeto ystawyamy, aby kaszdy dvchowny (Sul 
23: czy tho dychowny zzaaczi) oczczyzną pod 
namy trzymayącz, podług saczvnky gymyenya 
na kaszdą wyprawą s namy pogechal (statuimus, 
quod idem clerici... nobiscum personaliter 
transire teneantur ad quamlibet expeditionem)... 
A gdyby tego nye chczal y czy n y cz .ted i tho 
gymyenye tych dychownych (Sul 23: zaakow) 
na naszą pracza przypysvgemy (praedicta quaeli- 
bet bona praedictorum clericorum decreyimus 
nostro regno) Dział 10; (C)zastokrocz przed 
nas gest przywodzono, kako sluszebnyczy w na- 
szem królestwie ziemyany abo wsy dychownych 
ycziaszayą (quod ministeriales... pauperes mili- 
tes et villas religiosorum fatigandi) Dział 57; 
Dvchownego y szyyeczszkyego, szbavya zy- 
votha kaszdego De mor te w. 266; Starschemu 
duchownemu spovyadacz szya (seniori spiritali 
patefacere) XV ex. SKJ I 143; A kyedy to 
zmovyl, przystąpyącz yeden Zyd, który byl 
phariseusz, iakoby rzeki duchoyny zydowszky, 
y prószył yego, aby s nym yadl (Luc 11,37) 
Rozm 305; Tez Iudasch yzyal slugy byskupye 
y lyczemyernycze, czysch duchoynych (a pon- 
tificibus et Pharisaeis ministros Jo 18,3) Rozm 
614; Myły Cristus podań byl Cayphaschoyy..., 
gdzyez szye były zesly mystrzoyye, v ktorychze 
myala bycz nayka, y duchoyny, v ktorychze 
myalo bycz dostoyenstwo zyyota Rozm 712;

^  Duchowni zaconny Pharizeus ca 1420 
R XXIV 85.

3. ' religijny, kultowy, religiosus, ad religionem, 
ritum pertinens': Tocz gest mazanye Aaronowo 
y synów gego w obyetuyoczich duchownich 
boszych (haec est unctio Aaron et filiorum eius 
in ceremoniis domini) tego dnya, w ktorysz 
gest gemy ystawyl Moysesz, abi w kaplanstwye 
yszywaly BZ  Lev 7,35; Duchowne obyathy 
cerimonias (reyertimini a yiis yestris pessimis 
et custodite praecepta mea et ceremonias iuxta 
omnem legem IV Reg 17,13) 1471 MPKJ V 
47; ^  Bodzeczye chowacz ty to obiczage
duchowne (obseryabitis ceremonias istas) BZ 
Ex 12, 25; A ukaszy ludu obiczaye duchowne 
(ostendasque populo ceremonias) a rzod naszla- 
dowanya BZ Ex 18,20; Ale ystavysz ge nad 
stanem swyadzeczstwa a wszitkimi ssodi gego, 
a czsokoli ky dychownim obiczayom przislysza 
(et quidquid ad ceremonias pertinet) BZ Num 
1,50; Bo ges nye poslychal glosy pana boga 
twego anisz chował przykazanya gego y dy- 
chownich obiczayow (nec seryasti mandata eius 
et ceremonias), ges to gest przikazal tobye BZ 
Deut 28, 45; Nawroczcye syo od waszich dróg 
zlich a ostrzegaycye przikazan mich, a du
chownich obiczaiow (custodite praecepta mea 
et ceremonias) podle wszego zakona BZ IV 
Reg 17, 13; Swyanthosczy wyadome a. obycza- 
gye duchowne (war. lub.: swanthosczy wyado- 
mye a. obyeczane duchownyk) cerimonie (Abra
ham ... ceremonias legesque seryayerit Gen 26, 5) 
1471 MPKJ V 11; Duchowne obyczagye ceri
monias (quae est enim alia gens sic inclyta, 
ut habeat ceremonias iustaque iudicia et uni- 
yersam legem? Deut 4, 8) ib. 28; Y w pyenyy 
duchownem (yerbum Christi habitet in yobis 
abundanter in omni sapientia docentes et 
commonentes yosmetipsos psalmis, hymnis et 
canticis spiritualibus Col 3, 16) M W  gl. 65.

Dudek zool. 'dudek, U pupa epops L .’ : Dudek 
upupa 1472 Rost nr 1115; Virginibus payonem 
pawa, adolescentibus upupam duthka XV 
p. post. R XXV 176; Dydek ypuppa cci 1500 
Erz 16.

Dufać r ufać, confidere, spem habere’ : Dufasz 
yyelmy XV p. pr. R XVI 347;. Nie dufay 
w xanszanta, w syny lyudske, w gichsze nye 
zbawienya (nolite confidere in principibus, 
in filiis hominum, in quibus non est salus Psal 
145, 2) M W  125a; Dobrze lyubo iest bogu nad 
boyancym sie iego y w nych, gysz dufaio na 
mylosyerdzie iego (beneplacitum est domino 
super timentes eum et in eis, qui sperant su
per misericordia eius Psal 146,11) M W  130b;
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Wyslvchay mye dvfayacza w thobye, yakosz 
wyszlvchal Martha, gdysz skrzeszyl Łazarza 
z groby Naw 166; W them nauką Chrystus nam 
dal, by zadny z nasz nye roszpaczal, ale aby 
w bodze duffal, za szwe grzechi pokuthowal 
XV ex. R XIX 89.

Dufanie 'ufność, fiducia' : W thobye, moy 
myły panye, zawsze pokładam moie dufanye 
M W  98a.

Dumać 'myśleć, rozmyślać, cogitare, in cogi- 
tatione defixum esse ( ? f : D eciam duas habet 
voces...: d simplex seu spissum et dz molle. 
Exemplum primi: dal..., doom, dumaa, doob 
Park 408.

Dunąć fwionąć, flarę : Danye (pro dunye, 
Żaltarz klementyński: dune, FI: podmę, Pul: 
dmuchnye) duch iego y poplyno wody (Habit 
spiritus eius et fluent aquae Psal 147, 18) M W  
133 b.

Dunder 'diabeł, diabolus’ : Dunder diabolus 
XV p. post. PF IV 754.

Dup 'dziura (w skale), petrae caverna*: 
W dupyech murowich a. w skalach (war. /w/?.: 
w dupyech mvrowych) in cavernis macerie 
(columba mea in foraminibus petrae, in caverna 
maceriae, ostende mihi faciem tuam! Cant 
2, 14) 1471 MPKJ V 72.

Dupa 'nates, podex5: O thy chlopye brodathy, 
nye wtarłeś sobye dupy! XV ex. SKJ V 284.

Dupiasty * wydrążony, pusty, próżny, cavus’: 
Dupyaste cavum (war. kał: dupnyaste conca- 
vum, ipsum autem altare non erat solidum, sed 
cavum ex tabulis et intus vacuum Ex 38, 7, B Z : 
ołtarz ten nye byl czali, alye wnootrz proszni 
s desk) MPKJ V 20.

Dupla fpodwójnie tkane płótno, linteum bilix 
sive duplex : Dupli al. czwelich vlna pro iy2 gr. 
1396 MMAe VII nr 286.

Duplaharas 'z podwójnych nici tkana odmiana 
harasu, lekkiej tkaniny wełnianej, textilis genus, 
quod haras dicitur, duplici filo textum : Cubileta 
siue barchana, pokoczny, harasy, duplaharasy, 
piper, cinumon 1439 KodWp V 608.

Dupniasty ' wydrążony, pusty, próżny, cavus5: 
Dupnyaste concavum (war. lub.: dupyaste ca- 
vum, ipsum autem altare non erat solidum, sed 
cavum ex tabulis et intus vacuum Ex 38, 7, BZ: 
ołtarz ten nye byl czali, alye wnootrz proszni 
s desk) 1471 MPKJ V 20.

Dupny cf. Korzeń, Ziele
Dura 1. fdziura, otwór, for amen : Na rze- 

schotnych durach (war. lub.: na rzesetnich dzu- 
rach) in percussura crebrina (sicut in percus- 
sura cribri remanebit pulvis, sic aporia hominis 
in cogitatu illius Ecclus 27, 5) 1471 MPKJ

V 82; Dvra foramen ca 1500 Erz 16; Vyerczyecz 
dvrą foraminare ib. ^  Yama, komynova 
dzyvra vlg. durą antrum ca 1500 Erz 16.

2. [jama, nora, cavum, fovea5: Fftorecz przy- 
rodzene gesth tho voszeve, ysze gdis szo on 
che odmlodzycz, tedycz vocz on ge gorske 
korzene, a potem vocz on flesze f  duro czaszno. 
A tako vocz on thamo szebe (leg. z siebie) 
staro skoro szeme Gn 172b.

Cf. Dzióra, Dziura
Durka 'krata (w oknie), clatharP: Durką

cancellus, eyn gytter, in pariete vel fenestra 
ca 1500 Erz 16.

Durlatka zool. 'dzierlatka, Galer i ta cristatci 
Boieć: Durlathka onas ca 1455 JA XIV 494. 
~  Cf. Dzierlatka.

Durszlak 'specjalny czerpak z dziurkami (do 
odcedzania wody), colunć: Pro patella et duabus 
scutellis cum durslak tres fertones 1461 AKH  
XI 491.

Dusić fsuffocare5: Duszon suffocatus 1441 
PF V 67. ^  Cf. Udusić, Zadusić, Zaduszać.

Dusza fo rm y: n. sg. dusza Gn gl. 164a, 
FI i Pul 21, 33. 32, 20. 43, 27. 68, 37, 1413 
KsMaz I nr 1976, etc. etc.; ~  g. sg. dusze Gn 
ap. 4a, FI I Prol 12. 7, 2. 10, 6. 23, 4. 53, 3. 
Ez 9, FI i Pul Ath 30, etc. etc.; duszej Pul 
70, 14; duszy FI i Pul 34, 14, 1449 R XXV 166, 
M W  90b, Pul Ez 18, XV p. post. MacDod 44; 
^  d. sg. duszy Gn 1 b, FI 70, 14, FI i Pul 3, 2. 
34, 28, 1405 HubeZb 112, etc. etc.; ~  ac. sg. 
duszę Kśw br 4, 1394 Leksz II nr 1638, Gn 
lb. 181 b, FI 34, 8, FI i Pul 6, 4. 7, 5. 40, 2, 
1402 Piek VI 78, etc. etc.; ~  v. sg. dusze FI 
41,6; duszo BZ Num 23,10, SkargaWroc 
w. 30. 76, ca 1500 SprTNW  V 9; dusza FI 
i Pul 102, 1, M W  10a, Pul 41, 6, SkargaPloc 
w. 17; ^  i. sg. duszą FI I Prol 6, 1424 Msza III 
s. 67, Naw 122, EwZam 289, Rozm 31; ^  /. sg. 
(w) duszy Gn 1 b, FI i Pul 12, 2, Bogur B—F, 
XV in. R XXV 218, XV med. R XXII 243, 
etc.; ~  n. pl. dusze BZ Gen 6, 17, Pul 14 arg.; 
^  g. pl. dusz FI i Pul 96, 11, 1424 Msza III 
s. 52, sim. IV. VI. VII, XV med. MPKJ V 431, 
BZ Gen 8, 21. Ex 12, 4. 1 Par 11, 19. Judith 
4, 8; duszy BZ Ex 16, 16. II Esdr 8, 67; — d. pl. 
duszam Gn 11 a. 172a, FI i Pul 77, 21, 1413—4 
Msza I s. 260, sim. VIII, ca 1420 R XXIV 81, 
BZ Gen 9,12, M W  86b, Rozm 183. 323; 
— ac. pl. dusze Kśw cr 10, FI 105, 16, FI i Pul 
18, 8. 26, 18. 32, 19, Błaż 322, etc.; — i. pl. 
duszami MW  20b.

Znaczenia: 1. fpsychiczna strona człowieka, 
duch, dusza, myśl, anima vel animus, mens, 
s p ir i tu s Na s<uszy będziecie sie)dech, izbisce
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duse uase z dr0ky urogow uasih, d<iabłow, 
zwol)nily Kśw cr 10; A szaprafdocz by ten 
tho clouek byl [b]barszo greszny, gensze by 
on oth te tho svathloszczy ne bil osfeczon 
f gego duszii Gn lb ; Proszo... thuego miloszer- 
dza, aby my thy raczył mogo greszno duszo 
thvim miloszerdzym osfeczycz a [sf]svothim 
go duchem napelniy, tako isbichcy ga na... 
svecze tako thobe słuszyl, gakobichcy ga svoge 
duszy nalasl sbauene Gn lb ; Al lecz tich to 
ludzy gest mało na suecze, chosbicz ony svim 
duszam szukały sbauena Gn 11 a; Strogmy 
skuthky dobre, gakobichom presz ne nasziim 
duszam otrzymały sbauene Gn 172a; Allecz 
gego dusyo svocy angely pospołu s czalem 
szocz go ony były do nebeskego krolefstwa 
donesly Gn 181 b; Nullus poterit intrare nisi 
fit uestitus in anima ąuadruplici veste alis bodze 
gego dusa odzana chv<o)rakim odzenym Gn 
gl. 164a; (Psałterz) mir medzi czalem y duszo 
czini (pacem inter carnem et animam operatur) 
FI I Prol 6; (Psałterz) crolewstwo bosze na zemi 
daie, tszcziczo dusze sgladza (taedium animae 
anihilat) ib. 12; Iensze... miluie lichoto, nena- 
wydzy swoiey dusze (odit animam suam, Pul: 
zawydzy duszę swą) FI 10, 6; Kaco długo clascz 
bodo radi w duszi moiey (ąuamdiu ponam 
consilia in anima mea) a bolescz w serczu moiem 
przes dzen? FI 12, 2, sim. Pul; Zacon gospodnow 
przez zakała obraczaioczy dusze (lex domini 
immaculata convertens animas) FI 18, 8, sim. 
Pul; Newinowati rokama y czistego sercza, 
iensze ne wzol w prosznoscz dusze swoiey 
(qui non accepit in vano animam suam, Pul: 
duszę swoyę) FI 23, 4; Dusza nasza cirzpi 
gospodna (anima nostra sustinet dominum), 
bo pomocznik y odgimcza nasz iest FI 32, 20, 
sim. Pul; Zbawi gospodzin dusze swotich swo- 
gich (redimet dominus animas servorum suorum) 
FI 33, 22, sim. Pul; Odplaczali so mne zlim 
za dobre, ialowoscz duszi moiey (sterilitatem 
animae meae) FI 34, 14, sim. Pul; Ne mówcze 
w serczoch swogich: ey, ey naszey duszy (euge, 
euge animae nostrae) FI 34, 28, sim. Pul; 
Przecz smotna ies, dusze (Pul: dusza) moia 
(quare tristis es, anima mea), y czemu me 
*mocisz? F/41, 6; Bo vsmerzila se iest w proszę 
dusza nasza (quoniam humiliata est in pulvere 
anima nostra), smarsczil se iest na zemi brzuch 
nasz FI 43, 27, sim. Pul; Osromoczeni bodzcze 
y sydzicze vwlaczaioczi duszi (Pul: vwloczcze 
duszey) moiey (detrahentes animae meae) FI 
70, 14; Odpuści vbogemu y ne ymaioczemu, 
a dusze vbogich zbawoni vczini (et animas 
pauperum salvas faciet) FI 71, 13, sim. Pul;

I kusili so boga w serczoch swogich, abycho 
prosili kerm duszam swogim (ut peterent escas 
animabus suis) FI 77,21, sim. Pul; Strzesze 
gospodzin dusz swotich swogich (custodit do
minus animas sanctorum suorum) FI 96,11, 
sim. Pul; Błogosław, dusza moya, gospodna 
(benedic, anima mea, domino) FI 102, 1, sini. 
Pul, M W  lOa; Swyrchowany bog, swircho- 
wany czlowek od dvsze rozvmne y czloweczego 
czala socz (ex anima rationali et humana carne 
subsistens) FI Ath 30, sim. Pul; Wspomeno 
tobe wszytka lata moya w gorzkosczy dv<s)ze 
{Pul: duszy) mogey (in amaritudine animae meae 
Is 38, 15) FI Ez 9; Prósz duszy sbawena Dek 111
1. 3. 18; O dwszy, o grzeyszne, sam bog peczo 
yma Bogur B—F ; Caplane, chces polepsicz 
duse swey, ne mow czansto: Piwa naley 1414 
JA XIV 499; <Thobye> dawayą, offyeruyą 
<tha obyatha chwali)... za othkupyenye duszam 
gych (pro redemptione animarum suarum, 
Msza III. IV. VI. VII: duszch swych) 1413—4 
Msza I s. 260, sim. VIII; Racz nam pomocz 
na duszi, na czele szmocz XV in. R XXV 
218; Thy othpuszthy racz wam dacz miły pan 
bog waszim duszam na szbawene ca 1420 
R XXIV 81; Yeesz czyalo vsty przyyolysmi,... 
czysto misio y duschszo przymymi (pura mente 
capiamus) 1424 Msza III s. 67; Spiritum dvszy 
rozvmnoscz 1449 R XXV 166; Prziymy dzisya 
nasze dusze Blaż 322; Kako sye yma ymyecz 
byzkvp przy opyekanyy dvsz (circa curam ani
marum) XV med. MPKJ V 431; Bo czsso po
może, albo płatno tobye ginę s sobą gednacz 
a pocoycz, gdi w t<w>ey duschi gest walka 
grzeschna? XV med. R XXII 243; Przecziwo 
calisdey {se. rzeczy) grzech smyertni osso- 
b[ye]nye boyuge nadzącz duscha czlowyeczą 
ib. 248; W myloszczy sze grzeye twoya duscha 
szwyatha caritate tamen tua mens sancta XV 
med. SKJ V 260; Vbacz grzechów ssiedm bycz 
teze, które wiodą do pyekla dvshe ca 1450 
PamLit IX 319; Truchła yest we mnye ma dusza 
asze do szmerczy 1451 MacDod 104; A gdy 
bogv dvsza [dząl] dal, thv szą wyelky dzyw 
sstal Aleksy w. 193; Umrzi, dvszo moya, 
*smyercza sprawyedliwich (moriatur anima mea 
morte iustorum) BZ Num 23, 10; Nye bodo 
{pro bodze) myecz wyele zon, aby nye osydlily 
dvsse gego (quae alliciant animum eius) BZ 
Deut 17, 17; Ófyerowaly... za zbawyenye swich 
duszi (pro salute) krów XII, wszitko ku sluszbye 
bozey BZ II Esdr 8, 67; Bo ialmuszna ot 
wszelkego grzechu y od smyercy zbawya a nye 
przepuscy dusze gydz do cyemnoscy (et non 
patietur animam ire in tenebras) BZ Tob 4, 11;
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Y wzwolal wszitek lyvd ku panu wyelyko 
pylnoscyo, a ponyzily swich dusz w poscye 
samy y gich zoni (et humiliaverunt animas suas 
in ieiuniis et orationibus ipsi et mulieres eorum) 
BZ Judith 4, 8; Czo nam pomogło odzenye albo 
obluthne gymyenye, czoszmy sza w nyem ko
chały, a swe dvsze za nye dały? De mor te w. 436; 
Stiska schią mey duschi tedet animam meam 
(taedet animam meam vitae meae Job 10,1) 
1471 MPKJ V 60; Vypusczial duschą (war. 
lub.: wypusczaly dussze) exalaret (cum defice- 
rent quasi vulnerati in plateis civitatis, cum 
exhalarent animas suas in sinu matrum suarum 
Thren 2, 12) ib. 102; Boże..., slutuy se milosczi- 
wie nad duszami rodziczow naszich M W  20b; 
Day nam przesz oplphite krwye twoyey wylanye 
duszam naszem wiecz<n)e odpoczywanye M W  
86b; Nyechay pan bog sztrze<że> mnie od 
wszythkyego złego y duszy mey od grzechu 
koszdego M W  90b; Xpus yest góra, na yeyze 
wyssokoszczy dusze wszech sprawyedlywych od- 
poczywayo Pul 14 arg.; Proscha czye..., yzby 
prószyła za mna... w ona godzyna drzancza, 
kyedy duscha moya vynydzye s czyala mego 
Naw 41; Yenze yesz czescz wschelykyey dvsche, 
szmyluy szye dzysz nad moyą dvscha Naw 122; 
Nye mogą sza dovyedzeczy, gdze mam pirvy 
noczlek myeczy, gdy dvszą sz cala vyleczy 
SkargaPloc w. 4, sim. SkargaWroc w. 4; Eya, 
eya, dusza (SkargaWroc w. 30: dvszo) mogyą, 
oczvky (leg. ocuci) szą, dawnosz spala ib. 
w. 17; Dvsza gydze sz kr<w>avym pothem, 
czo [m]mnye dzyszą, tho vam pothem ib. w. 91, 
sim. SkargaWroc w. 65; Rzeki svathi Potr ye: 
Podzy dvszo moye myła SkargaWroc w. 76; 
Ktho tho wzruschy, dyabel bandze pan gego 
duschi XV p. post. MacDod 44; Thvoyą yego 
dvszą przeydzye myecz (tuam ipsius animam per- 
transibit gladius Luc 2, 35) EwZam 295, sim. 
Rozm 79; Duschą sz czyalem w pyeklo wzyali 
XV ex. MacDod 137; Wdowa tha iest mathka 
bosza, k they byegay, o duszo głodna ca 1500 
SprNTW  V 9; Vschlyschawschy twoyą smyercz 
moye sercze próchna, smączyl szye duch moy 
a moya duscha lyekla szye (conturbatur spiritus 
et anima pavescit) Rozm 168; Złym duscham 
na zachód sloncza czyemna myeszcza barzo 
nyeczysta przymynya<li> (malis, sc. animabus, 
procellosa et hyberna loca delegantes) Rozm 
183; Nye boyczye szye thych, ktor<z>y za- 
byayą czyalo, alyecz dvsche nye mogą zabycz 
(animam autem non possunt occidere Mat 
10,28) Rozm 312; Vczczye szye ode mnye, 
yszczyem czychy a smyernego sercza..., a nay- 
dzyeczye odpoczyyanye vaszym dvscham (et

invenietis reąuiem animabus yestris Mat 11, 29) 
Rozm 323; ^  Iaco... Albartus archidiaconus 
yczinil dosicz za pana Wocenczego Raczemskego 
duso kapliczy 1402 Piek VI 78; Vyyawszy sztho 
grzywyen, po mey szmyerczy, ysz gye mogą 
oddacz za duszą, a gdybych onych nye oddala 
za duszą po mey szmyerczy, thedy on gye thesz 
ma myecz besze wszey zawady OrtMac 68; 
^  fmyśl, mens': Vczynyl mocz w ramyenyy 
szvogym, rozproszył pyszne dvszą szyercza svego 
(dispersit superbos mente cordis sui Luc 1, 51) 
EwZam 289; ^  ze (w) wszej duszy, wszytką
duszą 'ze wszystkich sił, omnibus animi viribus': 
Mylvy pana boga thwego ze wszythky dvssze 
thwogy y ze wszythkyego szercza thwego Gn 
ap. 4a; Davam sya vynyen bogv..., yssem boga 
wszechmogocego nye myloval ze wssyczkyey 
dussze Spow 3—6; Dzysz pan bog twoy przi- 
syogl tobye, aby czinil gego przikazanya ta 
to y* sody a ostrzegał y pełnił ze wszego syercza 
twego y wszitkey dvsze twey (ex tota anima tua) 
BZ Deut 26, 16; Y stal kroi na wschodzę, 
y slyvbyl przed bogem, abi naslyadowal boga 
a ostrzegał przikazanya gego a swyadeczstwa, 
a zakona vstawyenya we wszem syerczy 
a w wszey duszi (in tota anima) BZ  IV Reg 
23, 3; Vschytką myslyą, serczem y dvschą 
myloval boga (mente, corde, spiritu deum dili- 
gebat) Rozm 31; ^  ^  w formułach przysiąg: 
brać, przyjąć, wziąć ku duszy, na duszę 'brać 
na sumienie, conscientiae vel animae suae peri- 
culo aliąuid confiteri atąue testari (in obsecrandi 
iurandiąue formulis)': To *berze na mą dusche 
y na mą *prawdi, iakom ne recepi Dobeslaowi 
duas rotas 1394 Leksz II nr 1638; Byerzo to 
kv mey duszy y ku mey prawdze, yako tamo 
dzeszancz grziwen, czso przidze na Stachnicowo 
czanscz y na Stachnyno 1405 HubeZb 112; 
Ja tho byerzą ku mey duszy y ku czczy, jacom 
ya ne szeszlal Pyotrka... do yninszkego woyta
1436 ZapWarsz nr 676; Byerzemy tho ku dussy, 
ku przisyandze, eze Micolay Micolayewy w czas 
copą dawał, a on yey wzyoncz nye chczyal
1437 Czrs s. LXXXII; Jaco mnye *szese Dzesz- 
kem yyednano, eze my myal poi grzywny 
zaplaczycz, a yam myal ku duschy wzyacz 1441 
ZapWarsz nr 540; Byerzemi tho ku naszey 
duszy y ku starey przysządze, esszem n[y]a 
them sządze szedzely, kyedi Stanisław u Miko- 
laya wloką dobrowolnye przy gal 1449 Bibl- 
Warsz 1861 III 20; Pomowil gy bycz slodze- 
gya... y gynsze vele slow... vczynyl. . ctorich- 
se to slow *vragayocza, *vwloczayocza, vyszey 
yipiszana tedy g duszy przyyol y nyne spomina 
1474 Zab 540; ^  tako mi dusza luba 'przysię-
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gam na duszę, per animam iuro' : Taco mi 
gego dussza luba, yaco mi ne mai do sich 
Swantek szdacz tich cztirzech cop 1413 KsMaz I 
nr 1976; Tako my twa dussza luba 1418 Tym- 
Wol 80; ^  slubić czyjąś duszę fzaprzysiąc
kogoś, aliąuem ad ius iurandum per animam 
suam dandum adigere’ : Super animam ipsius 
lohannis compromiserunt vig. szlubily gego 
dusza et ipse Johannes hoc iuramentum noluit 
hodie prestare 1434 KsMaz III nr 594; Jakom 
ja gynako nye ranczyla, jano thym obyczayem 
panv Woythkovi, aczby skazał sąndza tho poi 
kopy za bithą wyną, a o tho Woythek jey dusszą 
slubil 1453 ZapWarsz nr 935; ^  ^  moja
dusza \ja, ego’ itp. : Wele gich molwi moiey duszy 
(multi dicunt animae meae): Ne iest zbawene 
gey w iego gospodne FI 3, 2, sim. Puk M W  118a; 
Obrocy se, gospodne, y wytargni duszo moio 
(eripe animam meam), zbawona me vczin prze 
miloserdze twoie FI 6, 4, sim. Pul; Ibi (pro abi) 
nekedy ne ułapił iaco lew dusze moiey (ne 
ąuando rapiat ut leo animam meam, Pul: 
duszę moyę) FI 7, 2; Gon moio duszo neprzy- 
aczel (persequatur inimicus animam meam) 
y vlap, y potlocz w zemo sziwot moy FI 7, 5, 
sim. Pul; A dusza moia sziwa bodze iemu (et 
anima mea illi vivet) y semo moie sluszicz 
bodze iemu FI 21, 33, sim. Pul; Bo za dar serii i 
so mi spadnene sidła swoiego, na prosznoscz 
sromoczily so duszo moio (supervacue ex- 
probraverunt animam meam, Pul: layaly duszy 
moyey) FI 34,8; W rado gich nye wmydze 
(pro wnydze) *duszo maa (in consilium eorum 
non yeniat anima mea), a w sebranyu gich nye 
bodze sława ma BZ Gen 49, 6; Przecz prze- 
slyadugesz dusze mey (quare ergo insidiaris 
animae meae), abich bila zabyta? BZ I Reg 
28, 9; ^  Widzcze ybodzi y weselcze se, szu-
kaycze boga y sziwa bodze dusza wasza (et 
yiyet anima yestra) FI 68, 37, sim. Pul; Gomor, 
myaro na kaszde poglowye, podlya czysla 
duszy waszich (iuxta numerum animarum ye- 
strarum), które przebiwayo w stanyech, tak 
bracz bodzeczye BZ Ex 16, 16; ~  Abi witargl 
ze smerczi dusze gich (ut eruat a morte animas 
eorum) y karmił ie w głodzę FI 32, 19, sim. 
Pul; Y dal gym prośbo gich, y posiał nasycze- 
nye w dysze (Pul: w duszę) gych (et misit saturi- 
tatem in animas eorum) FI 105, 16.

2. 'siła życiowa, życie, vitae spiritus, vita': 
W lacznosczy y w przespycy dusza gych w nych 
zagynala gest (anima eorum in ipsis defecit) 
FI 106, 5, sim. Pul; Bo ky tobe, gospodne, oczy 
mogę, w czo pfal gesm, ne otemyy *dusza 
(Pul: duszę) moyo (non auferas animam meam)

FI 140, 9; Bocz ya przywyodo wodi s potopu 
na szemyo a zagubyo wszitko stworzenye, 
w gemze to so dusze żywe pod nyebem (in 
qua spiritus yitae est subter caelum) BZ Gen 
6, 17; Aczbi wadzyla sze mosza dwa, a uraszylbi 
ktori szono czyoszkoo.. a gdiszby yo szmyercz 
poszczygla, wroczy duszoo za duszoo (reddet 
animam pro anima), oko za oko BZ Ex 21, 23, 
sim. XV p. post. Kałużn 283; A gdisz... poiadl, 
nawrocyla syo dusza gego weyn (reyersus est 
spiritus eius) y okrzezwyal BZ I Reg 30, 12; 
Otstop to ote mnye, abich... krew moszow tich 
to pyl, bo so w nyeprzespyeczenstwye dusz 
swich przinyesly my wodi (quia in periculo 
animarum suarum attulerunt mihi aquam) BZ 
I Par 11, 19; Obyeczuycze y napelnyaczye go- 
spodnu bogu nasszemu wszystczy, gysz około 
yego noszycze dary. Groźnemu y yemy, yenze 
byerze duszę kszozętom (qui aufert spiritum 
principum, FI: duch ksoszoczi) Pul 75, 12; 
Klada duschą moye za oycze (animam meam 
pono pro oyibus meis Jo 10, 15) Rozm 427; 
Vyathschey mylosczy mymo tey nykt nye może 
myecz, aby kto duschą syą dal prze przya- 
czyelye (ut animam suam ponat quis pro amicis 
suis Jo 15, 13) Rozm 568; ^  szukać duszy
fczyhać na życie, vitae alicuius insidiari : Bo 
czudzi wstali so przeciwo mne a moczni szukali 
so dusze moiei (et fortes quaesierunt animam 
meam, Pul: duszę moyę) FI 53, 3; Które gest 
me sgrzeszenye przecyw oczczy twemu, ysze 
szuka dusze mey (quia quaerit animam meam)? 
BZ I Reg 20, 1; Wstań a yeszmy dzeczyą 
y mathką yego, a gydz do szyemye ysr<ae)lsz- 
kyey, bocz ymarly są, chtorzy szykaly dysze 
dzyeczyaczya (qui quaerebant animam pueri 
Mat 2, 20) EwZcim 296, sim. Rozm 117.

3. ' istota żywa, człowiek a. zwierzę, homo ve1 
quodcumque animaF: Y zmouil sin bozi sloua 
uelmy znamenita, gimis casdo duso zbosno 
pobuda Kśw br 4; Isze... dvszo laczyno nasycyl 
dobrym (quia... animam esurientem satiayit 
bonis) FI 106,9, sim. Pul; Przeto nye porazo 
wszech dusz (non igitur ultra percutiam omnem 
animam yiventem), yakosm bil yczynyl BZ 
Gen 8,21; Przymy szoszyada swego, gensze 
przyloczon gest ku domu gego polye lyczbi 
dusz (iuxta numerum animarum), gesz to bi 
doszicz mogło bicz ku gedzenyu baranka BZ 
Ex 12, 4; Tocz mowy pan... ky potopney duszi 
(haec dicit dominus... ad contemptibilem ani
mam) BZ Is 49,7; Gyego liczko yako roszą, 
w them szyą kocha wyerna dusza ca 1500 
SprNTW  V 16; ^  dusza żywa, żywna 'stworze
nie, animaF: Potem rzeki bog: Wsploczczye
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wodi s szebye plod ribni, dusze żywne (animae 
viventis) i plod latayoczi nad szemyoo BZ Gen 
1, 20; Tocz znamyo bodze mogę onego szlyubu, 
gezesm dal wam y wszitkym duszam zywim 
(quod do inter me et vos, et ad omnem animam 
viventem) BZ Gen 9, 12; Y wspomyono na 
swoy szlyub, gezem to wam szlubyl y wszey 
duszy zywey (et cum omni anima vivente) 
BZ Gen 9, 15; ^  dawać w dusze foddawać
w ręce, zdawać na laskę i niełaskę, in manus 
alicuius tradere, in fidem potestatemąue alicuius 
dedere5: Ne daway me w dusze zamoczaiocze 
me (ne tradideris me in animas tribulantium 
me), bo wstali so przeciwo mne swatcowe krzy
wi FI 26, 18, sim. Pul; Gospodzin schowa gi 
y osziwi gy,... y ne da iego w duszo neprzyacze- 
low iego (et non tradat eum in animam ini- 
micorum eius) FI 40, 2, sim. Pul.

4. bot. chłopia dusza *mlecz, Sonchus asper 
AU.': Chlopya dusya endiuia 1472 Rost nr 791.

5. jako mylny odpowiednik czeskiego duha 
'tęcza, arcus coeli : A gdisz obleko nyebyosa 
obloky, vkasze szo dusza w obloce (apparebit 
arcus meus in nubibus, Biblia ołomuniecka: 
vkaże sie duha w oblaciech) BZ Gen 9, 14.

Duszka 1. pieszczotliwie 'kochaś, kochanie, 
amor, deliciae (blandimenti sensu)' a. eufemi
stycznie ' wszetecznik, wszetecznica, moechus, 
moecha (per euphemianij \ Swarcz Turgowa 
duska 1447 R XXXIII 180; Mali dicunt: 
a dusko, swatku ca 1450 P F IV 574; Martinus 
duszka 1466 R XXII 28; Duszko, duszko myła 
XV p. post. R XXV 198.

2. bot. 'macierzanka, Thymus Serpyllum L . ' : 
macicza duszka: Maczycza duszka serpillum 
maius 1460 Rost nr 3721; ^  macierzą duszka: 
Macerza duska serpillum 1437 Rost nr 2792; 
Maczerza duska serpillum 1464 Rost nr 4920, 
sim) 1472 Rost nr 869; Maczerza duszka serpil
lum ca 1465 Rost nr 4069, sim. 1478 Rost 
nr 1971, 1481 Rost nr 5003; Maczyerza duszka 
serpillum 1484 Rost nr 6339; Centaurea mą- 
czyerza dvschką, centanea idem ca 1500 Erz 
16; Mączyerza dvschką serpillum ib.; Maczerza 
duschka syla siue serpillum ca 1500 Rost 
nr 5599; ^  macierzyna duszka: Maczyerszyna 
duszka serpillum ca 1500 Rost nr 7286.

Duszny fo r m y : n. sg. m. duszny XIV ex. 
Pocz 233, XV med. MacDod 35, XV p. post. 
R XXV 176, ca 1500 Erz 16, ca 1500 JA X 392; 
/ .  duszna M W  93a; neutr. duszne XV med. 
R XXIV 363, Naw 146, ca 1500 R XLVII 
369, ca 1500 SprTNW \  16; ^  g. sg. m. dusznego 
M W  69b; / .  dusznej M W  61 a, ca 1500 Spr- 
TNW  V 18; neutr. dusznego XV med. R XXII

243; ^  d. sg. neutr. dusznemu OrtBrRp 39,1; ~  
ac. sg. m. duszny XV med. R XXII 243—4, 
Pul 45 arg.; dusznego Naw 158;/. duszną 1471 
MPKJ V 38; neutr. duszne M W  104b, XV 
SKJ I 144, De nativ w. 82, ca 1500 SprTNW
V 10. 15; ^  v. sg. m. duszny ca 1500 SprTNW
V 16; ~  i. sg. neutr. dusznym 1448 R XXIV 
353; dusznem ca 1500 SlOcc XII 164; —̂ /. sg. m. 
(w) dusznem 1456 R XXXIII 182; — w. pl. f . 
duszne XV med. R XXII 236; ^  d. pl. m. dusz
nym XV med. SKJ I 101; ^  /. pl. f .  (w) dusz
nych Naw 59.

Z n a czen ia : 1. 'dotyczący duszy, ducha, qui 
animae seu mentis est, animam attinef: <Ko>nec 
duszny XIV ex. Pocz 233; Mocznosczy duszny 
1436 R XXIII 277; Wnątrznym dusschnym 
wyesselym animo exultante 1448 R XXIV 
353; Kasdy przesznamionuy sya sznamyenyem 
svyanthego krzyza, aby nyeprzyyaczel duschny 
nye przekąszał słowa bożego XV med. MacDod 
35; Tho ma bicz dano darem ducha swyątego, 
gemu dzyeyą dar mądrosczi... y wschitky ginę 
rzeczi duschne XV med. R XXII 236; Oko, 
gim thu sącz czlowyek boga może wydzyecz, 
gest nasch rozum, gen dogela slunczem nye- 
byeskim nye gest oswyeczon, niczss duschnego 
nye wydzi, geno yako kotka w noczi, tho gest 
na swyeczskye rzeczi ib. 243; Na syercza wi- 
czisczyenye czworga trzeba: napyrwey caszdi 
grzech czyelni y duschni wyerną spowyedzyą 
wirzuczicz ib. 243—4; Cirpene, vsmaczene 
(leg. usmęcenie) d[z]usne tribulacio XV med. 
R XXIV 363; Grzechom dvsznym peccatis 
spiritualibus XV med. SKJ I 101; W dusznem 
pokoyy in mentis ąuiete 1456 R XXXIII 182; 
Opyitosczi <du>schney <ra>dosczi in exube- 
rancia spiritualis iocunditatis 1461—7 Serm 
323 v; Dusznego spiritualis ib. 445 y; Na zaloscz 
duschną a na *gorzenyą et in scrupulum (non 
erit tibi hoc in singultum et in scrupulum cordis 
domino meo, quod effuderis sanguinem inno- 
xium I Reg 25, 31) 1471 MPKJ V 38; Thysz 
Jahel, pany blogoslawyona, nyepr<z>yiacziela 
duszney czystosczy zabiła y podeptała M W  
61 a; Then pokoy pan bog... wszythkyem... 
boyączem sye obyeczawa... Myloszyerdzye 
szprawyedlywosczą taczi otrzimayą, pokoyu 
dusznego dostapuyą M W  69b; Przesz kthorey 
dosthoynoscz szmercz duszna szwalczyna (pro 
szwalczona), przez nye ylyczka zbawyenya na- 
sszyego othworzona M W  93a; Wysluchay nasz 
w naszey proszbye y thego, kthory tho szkladal 
w gymye twoye, day m u... duszne zbawyenye 
M W  104b; Xpus duchownym strumyenyem 
ywyeszyelya duszny przebytek Pul 45 arg.;
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Day my pomocz thwoya we wschech potrze- 
byznach moych dvschnych y czyelyesthnych 
Naw 59; Moy myły panye, modlya szye thobye, 
abych yego szobye nye przyyala na vyeczne 
oszszadzenye albo na zathraczenye, alye by 
my było lyekarstwo dvschne y tez czelesthne 
(ad tutamentum mentis et corporis) Naw 146; 
Racz oddalycz dvschnego nyeprzyyaczyela Naw 
158; Pokoy duszny ąuies mentis XV p. post. 
R XXV 176; Bog oczyecz szyna vydal na sba- 
wyenye *dusnye XV ex. SK J\ 144; Xpe, przes 
thwe narodzenye day nąm duszne vczyeszenye 
De nativ w. 82; Lyekarz dvschny curator ani- 
marum ca 1500 Erz 16; Wszelky od szwego 
szthadla przesznamyonvy szya szwyathem krzy- 
sząm, bycz duszny nyeprzyyaczyel nye przeką
szał szlvchacz szlowa bożego ca 1500 JA X 392; 
Perturbacio mentis, id est szaszmuczenye dusznye 
ca 1500 R XLV1I 369; Ma tho ieden drvgiemu 
powiadacz pod dussnem zatraczeniem ca 1500 
SlOcc XII 164; Vczyeszy nasz wszysthky 
szmathne, day nam yczyeszenye duszne ca 1500 
SprTN W y  10; Wydzyalem oblycze boże, a s the- 
gom wszyąl duszne sdrowye ib. 15; Veronica... 
thwarz Cristovą myecz sządala..., swfoy na 
oblycze przyloszyl myły Jesus y wythyforzyl 
oblycze swoye naszwyąthsze, thocz iesth yczye
szenye duszne ib. 16; Jesu, myloszthnyku du
szny, wkasz my thwoye oblycze ib. 16; Jesu, 
szyerdeczna szlothkosczy, day my dar dusz- 
ney mocznosczy ib. 18.

2. dubium: fzbawienny {dla duszy), salutaris: 
Duschne salutare XV med. R XXV 155; laco 
przicazanim duszim {pro dusznim?) ypomeneni 
a boszkim ystawenim sicut preceptis salutari- 
bus moniti et diuina institucione 1461—7 
Serm 442 r.

3. duszne prawo 'codex canonicus, leg es 
codicis canonici : Gdy otho czeszarsz rzymszky 
swyathy myszlyl o tern, kako by thy ludzye, 
czo szą za rzeką Ellą tako rzekaczą ku dusz
ne my {OrtMac 43: duchownemu) krzesczyansz- 
ky<e>mv prawu, na to czwyerdzyl nasze myas- 
tha y postawyl byszkupa ku duchownemy 
prawu OrtBrRp 39, 1.

Duszyca 'dusza, anima : L[l]eszy czalo, barszo 
staka, dyszycza szya barszo laka SkargciPłoc 
w. 42; O duszyco (SkargaWroc w. 34: dyszyce), 
drogy kwyecze, nyc droszego na them szyyecze 
ib. w. 53; Xre, ... day duszyczy {SkargaWroc 
w. 53: dvszy) przeszegnanye, day cząly dobre 
skonanye ib. w. 83; Moyszesz, gdy sz bogyem 
gadał, boże oblycze wydzyecz chczyal, rzekącz 
sz naboszney duszycze: Day my wydyecz
thwoye lycze ca 1500 SprTNW  V 16.

| Duży cf. Duszny 2, Ziele
Dwa fo rm y  {oznaczono rodzaj liczonego rze

czownika): n. m. dwa Gn 182a. b. 183 a. gl. 
105a, FI II Prol 6, FI i Pul Ath 32, 1406 Piek 
VI 310, etc. etc.; f .  dwie 1421 KodWP V 315, 
1428 ZapWarsz nr 300, 1471 Gors Jaz 272, etc.; 
neutr. dwie 1391 Leksz 1 nr 1061, BZ Gen 
5,20. Num 35, 6. III Reg 20, 27. I Par 12,28. 
II Par 21, 19; ^  g. m. dwu 1400 Piek VI 
33, 1412 KsMaz I nr 1808, 1420 AKPr VIIIa 
150, etc. etc.; f . dwu 1403 KsMaz I nr 263, 
1409 Czrs 22, 1420 TPaw VII nr 1820, 1422 
Przyb 16, etc. etc.; neutr. dwu Sul 37, Dział 25. 
38. 57, 1466 ZapWarsz nr 1266, etc.; ~  d. m. 
dwiema Gn 182b, Sul 101, BZ Jos 2, 10. 6, 
22, Ort Mac 47, etc.; f .  dwiema 1403 JA VI 
209; neutr. dwiema BZ III Reg 22, 31; ^  ac. m. 
dwa 1404 RTH  VI 24, 1405 HubeZb 105, 1409 
KsMaz I nr 1300, 1413 KsMaz I nr 2067, 
etc. etc.; dwu 1446 ZapWarsz nr 796, 1449 
Czrs s. LXXIV, Sul 31. 88, etc.; f. dwie Gn 4 a, 
1402 JA VI 204, 1402 Piek VI 115, 1400—3 
BiblWarsz 1861 III 24, 1406 HubeZb 114, 
etc. etc.; neutr. dwie Sul 47, XV med. 
MPKJ V 432, XV med. R XXII 247, XV med. 
R XXIII 269, etc.; ~  i. m. dwiema Gn 3b, 
FI 67, 14, 1403 KsMaz I nr 310, 1419 TPaw VII 
nr 1175, 1424 TymProc 236, 1427 BiblWarsz 
1861 III 40, 1428 ZapWarsz nr 2795, etc. etc.; 
dwoma {?) 1412 AKH  III 191;/. dwiema 1415 
KsMaz I nr 2418, Sul 21, 1452 ZapWarsz 
nr 907, BZ Ex 37, 21, Dział 7, etc.; dwoma {?) 
1405 SKJ III 195; neutr. dwiema Dział 50; 
~  /. m. (o) dwu Gn 177 b, 1416 Czrs 160, 
1422 ZapWarsz nr 24, Sul 59, etc.; f. (we) dwu 
1426 MPKJ W 304, Sul 107—8, BZ IV Reg 21, 5, 
etc.; neutr. (we) dwu Gn 4b, Sul 48, BZ IV Reg 
21, 19, Rozm 99.

Znaczenie: ' duo’: l.jako liczebnik jedno czło
nowy: A. składnia zgody z rzeczownikiem (w ko
lejności przypadków liczonego rzeczownika):
a. nom.: rzeczownik w du.: Czso Siman zalowal 
na M ało..., temu so dwe lecze 1391 Leksz 1 
nr 1061; Bylastha dwa bracencza barso bogatha 
Gn 182a; Tedy yocz ona dwa braczencza szocz 
ony biły na szswe oblycze... padły Gn 182b, 
sim. 183a; Na gese mago bicz dya scytha 
(casula induitur et facit ex ea duos clipeos) Gn 
gl. 105a; Czso ycradzoni *Vanczeui dua kona, 
tego Woczech yszitka ne ma 1406 Piek VI 310; 
Poszczela... bila dobra, yako dwe copye 1428 
ZapWarsz nr 300; Andreas produxit primo 
duos nobiles..., duos tercios... de communibus 
al. s obcze moribus solitis aut pospolita dwa 
1439 AKH III 343; Aczbi wadzyla sze mosza dwa
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(si rixati fuerint yiri), a uraszylbi ktori szon0 
czyoszkoo.. poddan b0dze szkodzę BZ  Ex 
21, 22; Wrzazali latorośl s gronem swym, 
któreś nyosli na zirdzi iedwo dwa moza (quem 
portaverunt in vecte duo viri) BZ  Num 13. 
24; Dwa moza wesslasta sam ('tam5) w noczi 
s synów israhelskich BZ  Jos 2, 2; Wigely prze- 
cyw gym, iako dwye małe stadze koz (quasi 
duo parvi greges caprarum) BZ  IIT Reg 20, 27; 
A gdisz dzen ku dnyv przichodzil.. a dwye 
leeye syo popelnyle swim byegem (duorum 
annorum expletus est circulus) BZ  II Par 21, 19; 
W tich dnyoch bilesta tu dwye ksyoszocy (in 
diebus illis erant illic principes), Ozias... 
a Charim BZ Judith 6, 11; Acz dwie dzedzinye 
znów obapol gedney rzeky posadzą syą, tedy 
by kaszda strona swoy brzeg ma rządzycz 
Dział 7; Walasek miszathy, dwe nodze byale 
1471 Gors Ja z 272; Jakom ya... nye zaorał 
pługiem rolyey czasczi gey anym gey yschkodzil, 
jako dwe kooppye polgroschkow 1472 Zap- 
Warsz nr 3081; A yako myły Iesus yyschedl 
dotud, naslyadovala yego dwa slyepa (secuti 
sunt eum duo caeci Mat 9,27) Rozm 297; 
Przystąpyla k nyemv ona dwa slyepa ib.; Azaly 
nye yyczye, yze dwa yroblya (duo passeres 
Mat 10, 29) lyeczącz ossobye., any yeden s nych 
nye padnye na zyemye przez oycza vaszego? 
Rozm 312; Dwa dlusnyka były yednemv panv 
lywnykoyy (leg. lifnikowi) vynovatha (duo debi- 
tores erant... foeneratori Luc 7, 41) Rozm 320: 
Dwa braczyncza... navczyly sa swa matką 
Rozm 401; ^  rzeczownik w pi. : Tu se docona- 
waio dwa prologi (hic finitur duplex prologus) 
FI II Prol 6; Gdy dwa bylasta szą byky duobus 
dimicantibus tauris 1436 R XXIII 278; Przyszli 
so dwa anyoli wyeczor do Sodomi (veneruntque 
duo angeli Sodomam yespere) BZ Gen 19, 1; 
Woythowstwo dwa opcza czlowyeky mayą gee 
oszączowacz, zacz by stało Ort Kał 212; Dwą 
kostarze Wągrzech (leg. w Węgrzech) były 
XV ex. MacDod 137; Thu szą dwa kmecze 
XV ex. SI Ar eh I 169; A schedvschy ony dwa 
zvolyenyczy y vczynyly, yako ym przykazał 
myły Iesus Rozm 446; Tako ta ysta dva apo- 
stoly nathychmyast schedwschy (hi duo disci- 
puli statim abierunt) y nalyezly vysoko (pro 
wszytko) tako, yako przepovyedal ym myły 
Iesus Rozm 527; Svyathy Maczyey... any yedney 
pamyączy nye czyny o Annaszy any druga dwa 
evanyelysczy, czusz Lucasch a Marek Rozm 
707; Na poslyad przyschła dva krzyva a falszyva 
svyadky pyenyądzmy zvyedzyeny y rzekły Rozm 
719, sim. ib. 720. 805.

b. gen.\ rzeczownik w du.\ Iandrzey ne wszol

Stachowi dwu weprzu 1400 Piek VI 33; Iacom 
i a Petroui ne win o wat ospu dw czwirtnu 1403 
KsMaz I nr 263; Jakom ya ne roczyl Dorothcze 
gothowych *thwu kopu hy *thwudzeszthwu 
groszow za poszak 1409 Czrs 22; Yacom ya 
ne winowath Mroczcowi sethmi grossy przesz 
*diwwu firlangu 1412 KsMaz I nr 1808; Jakom 
<nie> wsząl... dw konu za szescz grziwien 
1420 AKPr VIII a 150; Jakom ne wszyanl dw 
kopu syana 1420 TPaw VII nr 1820; Materna... 
tym strzelenym nye wystrzelił dvu dzuru s ko
żucha 1422 Przyb 16; Yakom ya ne wszal 
dw wolv v Dobka s domu 1426 Zap Warsz 
nr 157; Nye chcyal... krowi wroczicz, ale go 
chował dwe nyedzele przes dw dnv 1428 Zap- 
Warsz nr 2808; Jacub ne roszoral dwu granyczu 
1448 Zap Warsz nr 806; Skazygemy, aby o thake 
nyestanye sampyerzs wynąą dwv wolu byl 
skaznyon (reus duorum boum poena mulcte- 
tur) Suł 32, sim. Dział 19; Wirzekami a obyasz- 
nami w they przythczy themv Francyszkoyi 
zawadzicz dwv lyathy rzeczona dawnoscz (du
orum annorum obstare praescriptionem, Dział 
26: przysądzylysmy Pyotrowy odydz dawnosczą 
dw lyath o taką rzecz) Suł 37; Słowa matczyna 
kv dzyewcze... o zzywoczye tv dwv byzkypy 
(de yita duorum istorum episcoporum) XV 
med. MPKJ V 432; Jakom ja nye wzyąl dw 
czyesszyw (leg. dwu ciesiu), dw slupu Andrzeyoyi 
samowtor gwalthem 1452 Zap Warsz nr 934; 
Jakom ya nye wzyala... dwu wolu y konya, 
dwu owczu..., dwu kosschu 1455 TymProc 
275; Vdzelal y stool... wsdluszoo dwu loktu 
(in longitudine duorum cubitorum) BZ Ex 
37, 10; A gestlybi nye mogła roka gego offyero- 
wacz dwv garlyczyy albo dwyv *golobyo (duos 
offerre turtures aut duos pullos columbarum), 
offerowacz bodze za grzech swoy byalo czyoszcz 
dzesyoto ephi BZ Lev 5,11; Gosczyowy, czo 
tako daleko szyedzy, ysz nye gest powynyen 
patrzycz dnyą położonego prawa obyczaynye, 
szlowye ode dwu nyedzely, temv mayą przedde 
dwyema nyedzelomą zaplaczycz OrtBrRp 89, 3; 
Jakom ja Pyotra nye zbył anym mv zadał dvw 
reny szynu, anyn (pro anym) od nyego lupy 
dwy czhapky wzanl gwałtem 1458 Zap Warsz 
nr 1078; Jan nye szbyl.. Mathiam Kołaczka... 
any yemv zadał dw rany szyeczony 1470 Zap- 
Maz 71; Jakom ya czlowyekowy Jakvbowy dw 
polczv mąsza, szlonyn, trzech corczi rzy... nye 
wzianl 1470 Zap Warsz nr 2939; Jakom ya dw 
wolv blandny nye zachował w domv mogem 
1471 ZapWarsz nr 3011; Jakom ya dw czlo- 
yyekv, Thomka y Jana sz Cazicz nye sszbilem 
gwalthem ib. nr 3019; Cognati bracząnky, id
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est dwu brathv dzeczy 1475 Wisi nr 301; 
Consobrini dwu sostru dzecy ib.; Jakom ya nye 
szmloczyl dwv brogv schamoozm, genego zytha, 
a drugyego psenicze 1478 ZapWarsz nr 1205; 
Jakom ya nye wzyal svknyey stharey any dwv 
syekyry w domv Jana Czossnowskyego 1488 
ZapWarsz nr 1637; O przykladzye dw synv, 
yako yeden popelnyl volą *oyczovo. a drugy 
nycz Rozm 454; Dw czlovyekv szvyadecztwo 
yma bycz pravdzyve (duorum hominum testi- 
monium verum est Jo 8,17) Rozm 471; O tern, 
yako Zydoyye zayolaly przed Pylatem drugych 
dw zalobu na mylego Iesucrista Rozm 788; 
^  rzeczownik w p i.: Jakom ya ne zabił kmeczom 
Skerdowym dw wyeprzow szylą 1443 Tym Sąd 
27; O dawnosczy dw lyath Dział 25; Za szrzeb- 
cza dw lyath (Sul 58: za szrzepcza dwy lathy) 
pyacz grzywien (pro poledro secundi anni quin- 
que marcas... solyere teneatur) Dział 57; Ja
kom ya drogy dobrowolney kxadzy Janowy... 
nye zasthapyl... any w them gemy szgynaly 
bothy, pyerz, sschaffran y yszda, jako wyerdu- 
nek przeze *dwo quarthnykow 1471 ZapWarsz 
nr 3051; Nye wzyalam dwy lyethnykow ada
maszkowych 1478 AKPr VIII a 58; Any yemy 
dwv ran kr[a]wayych szadal gwalthem 1500 
ZapWarsz nr 1892; Ysczye dw lyat ny myal, 
począł moyycz s pełna sloya Rozm 99; Nalyasl... 
Yana ze dyyema zyolyenykoma... S tych dw 
zyolyenykow yeden Andrzey (erat autem An- 
dreas... unus ex duobus Jo 1,40) Rozm 200; 
Gdyż Zydoyye yslyszely, yze pyryych trzy zalob 
nycz nye dbał Pylat..., tedy... zayolaly yn- 
schych dw zalob Rozm 788.

c. dat. : rzeczownik w du.\ A tako yocz syothy 
Gan gesthcy mu on tho bil prykaszal, abycz 
on onima dwema braczenczoma tho bil pouedzal 
Gn 182 b ; Swaczco, yako k thima dwema 
czosczma... Maczek prawa ne ma 1403 JA 
VI 209; Gdi kmyecz, prziyaw wlokąn, nye 
jgydzye do pana, ma pan oswyatczicz dwyema 
lawnykoma wlostnyma, acz ye ma, albo 
opcyma Sul 101; Czoszscze ycinili dwyema 
kroloma amoreyskima (quae feceritis duobus 
Amorrhaeorum regibus) BZ Jos 2, 10; Dwyema 
mozoma... rzecze Iozye (duobus... yiris... 
dixit Josue) BZ Jos 6, 22; Nyyeden nye może 
dwyema panoma sluzycz (nemo potest duobus 
dominis seryire Mat 6, 24) Rozm 280; Odpo- 
yyedzyayschy myły Iesus y rzeki onema dyyema 
zyolyenykoma Rozm 401; ^  rzeczownik w pl.\ 
Jakom ya wsyal dwoye szany ludzem kmeczom 
dwyema 1491 ZapWarsz nr 1668.

d. acc. : rzeczownik w du.\ loseph... ku ge 
porodzenu gestcy on byl dwe bapcze yeszual

Gn 4a; lako Mikolay Konarzewsky dal mi dwe 
ranye 1400—3 BiblWarsz 1861 III 24; Yakosmi 
przi tern bili, gdi Climonth ranczil Symunowi 
sescz grziwen..., a ne popełnił mu y poddał szo 
mu pod dwa kmecza se wszim prawem 1405 
HubeZb 105; Yacom ya strayil *diue cope, 
leszo w tich renach 1410 KsMaz 1 nr 1429; 
Yako Mikolay dwe graniczy zosoral {pro ros- 
oral) 1417 AKPr VIII a 140; Iacom poszlem 
bil oth Micolaya do *krzandza cancleszowi 
dzedzyni, do yego szoltisza, aby dal dwe szye- 
kyrze na ranky 1413—8 JP XXXIII 390; Iaco 
mnye Stanisław uszcodzil dwe grziwne za ro- 
coyemstwo 1419 AKPr VIII a 45; A poddali so 
szo dwe neczeli za szito zaplaczicz, po *switem 
Marcine dwe neczeli XV in. Maik 117; A Co- 
coska, yego rocoyma, ranczi, kedibi ne dal, tedy 
ma wissacz we dwa kmecza y Gerantowicz ib. 
118; Dwu my kmeczu sbyl gwałtem 1446 
ZapWarsz nr 796; Dzyelcze thu dwu wolu, 
liszego y yelonka..., widzielily na rolya pana 
1449 Czrs s. LXXIV; Obyesznyayąącz, abi 
rzeczeny wolowye czązzebny lyecze dwye nye- 
dzely (in aestate duabus septimanis), a zymye 
oszm dny... przes sąndzee biły chowany Sul 30, 
sim. Dział 18; Wstawyami, abi potheem sandza 
y podsąndek na cządzanye nye wąnczyey, nyszly 
dwy czalyadzyny s slyzebnykem possilaal (non 
plures, quam duos famulos cum ministeriali 
transmittat) Sul 31, sim. Dział 19; Gdiby Zydo- 
wye... sczyrzpyą prze dwye lyecze {Dział 38: 
gdyby Szyd... zadzerszal do dw lath) svego 
dlyznika o lyphą przyrosłą..., do sząndv nye 
pozywayącz, tedy... lyphą przyrosłą daley po 
dwv lathy {Dział 38: od dw lath) straczycz mayą 
(si Judaei... sustinuerint infra duos annos suum 
debitorem..., extunc... usuram accrescentcm 
ulterius post duos annos amittere debent) Sul 
47—8; Myszą... wybracz dwye personye ros- 
tropne (debebunt... eligere duas personas sa- 
gaces) Sul 80; Gdi kto komu przigany, tho yest 
wlodika wlodicze, tegdi on, komu prziganyono, 
swoye wlodiczstwo ma dowyescz, stawyancz 
s wlostnego rodu dwu lepschu i starschu, a se 
dwu rodu dwu lepschu, tho yest s kaszdego 
rodu dwu powyescz ma na swyadeczstwo (debet 
statuere ex sua genealogia duos potentiores et 
seniores et de duabus genealogiis alienis de 
qualibet genealogia duos potentiores producere 
debebit) Sul 88, sim. ib. 71, Dział 66; Byzkyp 
przes motylya Chrobaka, a ssmyara a pycha 
byzkypya przes dwye krzydlye,... dwoyaka wolya 
przes dwa rogy... wyobrazzony so y wylozzo- 
ny (humilitas et superbia episcopi per duas 
alas,... duplex yoluntas per duo cornua... desi-
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gnantur et exponuntur) XV med. MPKJ V 432; 
A mowy thu Xpus dwye slowye...: Wyessyel- 
czye syą a raduyczye XV med. R XXII 247; 
Crater habet duas ansas dwye vszy XV med. 
R XXIII 269; I uczynyl bog dwye szwyeczi 
wyeliczi (fecitąue deus duo luminaria magna): 
szwyatlo wyoczsze,... a szwyatlo mnyeysze BZ 
Gen 1, 16; Matuzael vrodzyl Lamecha, genze 
to poyol dwye zenye (accepit duas uxores) 
BZ Gen 4, 19; Tegdi Iozve... posiał s Sethim 
dwa moza spyeglerza (duos viros exploratores) 
BZ Jos 2, 1; Vczinyl dwye myescye omurowane, 
Beteron wissze a Beteron nyssze (exstruxitque 
Bethoron superiorem et Bethoron inferiorem, 
ciyitates muratas) BZ  II Par 8,5; Gdy gemv 
myano wroczycz dzyeszącz grzywyen y dwa 
szlotha..., nye wroczono mv gych Ort Br VI 
362; Ma wzącz dwie syekyrze y dwa rydla 
(Sul 63: dwye szekyrze, dwye mothycze aly- 
bo dwa rydla) Dział 48; Receperunt... duas 
arthiras scruti al. dwye sztyrcze proszą 1466 
AGZ XV 43; la Yvdasza *obyczyla y dw lo- 
thrv na krzysz wbyla De morte w. 207; Dwye 
myerzie duos utres (tulit... duos utres vini 
I Reg 25,18) 1471 MPKJ V 38; Clemens... 
dwye stayanie roley *sweyg... Johanni... obli- 
gauit 1476 SKJ III 333; Vkazal dwa kona 
strzyelcza 1495 GórsJaz 278; Stharostha... ma 
przidacz woźnego i dwv sliachthu (praeconem 
cum duobus nobilibus) 1498 MacPraw VI 272; 
Chthory ma dwye svkny (qui habet duas 
tunicas Luc 3, 11), nyechay da nye mayączemv 
EwZam 298; A chodzącz Ihus podlyą morza 
Galylyeyskyego, yydzyal dw brathy (yidit duos 
fratres Mat 4,18), Symyna... y Yądrzeya ib. 
302, sim. ib. 303; Augustus... posiał dw posly 
Rozm 103; lozeph.. dal słudze svoyemy dvye 
drzeyye (et secanda duo ligna seryo suo dedit) 
Rozm 127; Ten ystny plascz podług tego 
obyczaya na dyye stronye szye przeyyeszyl 
Rozm 159; A ydącz odtand myły Yesus <ujrzałx 
drugye dwa braczyencza (yidit alios duos fra
tres Mat 4,21), lakyba... y Yana Rozm 213; 
Vyyawschy dwa pyenyvdza (protulit duos de- 
narios Luc 10, 35) y dal onemy czlovyeky Rozm 
332; Posiał dw zyolyenyky (misit duos disci- 
pulos Mat 21, 1) svoych Rozm 445; ^  rze
czownik w pl.: Mikolay... dwa kone ne woszl 
(pro wszol) 1404 RTH  VI 24; łan obroczil 
dwa woli 1409 KsMaz I nr 1300; Jakom szan 
Regnolthoyy othcaszal na dwe nyedzele przed 
szwanthim Marczinem 1428 ZapWarsz nr 302; 
Vocech winowath Barthlomeowi cztirnaczcze 
groszi i dwa quarthniky 1434 ZapWarsz nr 444; 
Kedi ktho w gayy czydzem geden abo dwa dąby

wy rąby (unam yel duas quercus inciderit), za 
kasdy ósmy szkoth... zaplaczy Sul 59, sim. Dział 
58; Yaco ya samowthor nye pobrał Janowy... 
drew gwalthem na dwa wosy 1453 ZapWarsz 
nr 982; Dano gey sz prawa dwa przyszasznyky 
Ort Kał 208, sim. Ort Mac 142; Dwa scharty 
myedzaria duo era nummea (yidit... yiduam 
pauperculam mittentem aera minuta duo Luc 
21, 2) 1471 MPKJ W 124; Kon strzelczy równy, 
nazad ma byele dwe nogy 1471 GórsJaz 270; 
Subundastis... ipsis Herborth et Miclassio... 
duo obstacula piscinaria al. dwa yazy ribna 
1476 AGZ XVIII 124; Apostholowie szyę we- 
szelą, Jana y dwu Jacubow, thwoych wnuków, 
maiacz szobą (leg. z sobą) M W  94a; Za dwa 
winczerze 1496 WarschPozn I 418; Były thamo 
kamyenne sądy szescz... byerzacz w szya pewne 
myary dwye abo trzy (capientes singulae me- 
tretas binas yel ternas Jo 2,6) EwZam 303; 
Oycze,... yczynylesz dvye yyelyky svycze Rozm 
5; Vyodl sobą (leg. z sobą) dwa osły Rozm 81; 
Takyesch y on, który był dwa ffunthy yzyal, 
zyskał druga dwa (qui duo acceperat, lucratus 
est alia duo Mat 25, 17) Rozm 489; Tha ysta 
dya syyadky krzyva nye za dar przepusczono 
moyycz od boga Rozm 719.

e. instr. : rzeczownik w du.: Vocz ony slycz 
szo do gednego *domo pospolnego biły, gen- 
szecz dom gestcy on bil medzy dvema domoma 
yczynon Gn 3b; Acz spacz bodzecze medzi 
dwema zaconoma (si dormiatis inter medios cle- 
ros) FI 67,14; Iacom ia Bogusza ne przeproszil 
dwema corczem<a> rszi za spasz 1403 KsMaz I 
nr 310; Tako praue ygednano, is sedlisko se 
dyoma grziwnoma yipusczil unus lan 1405 
SKJ III 195; Micolay prziszedl gwałtem... 
na Ianuszową gospodą... sze dwoma kmetho- 
yiczoma 1412 AKH  III 191; Yakom ya ranczil 
Dorothiey weno medzi *dywema czosczama 
cupnima, ktoro bi [w]wybrała 1415 KsMaz I 
nr 2418; Margareta ma tako dobra czanscz..v, 
iako ktori medzi dwema bratoma 1419 TPaw VII 
nr 1175; Jakom ya ne wivoszil gnoyw *diwe- 
ma woszoma 1424 TymProc 236; My... gotho- 
wysmy szye oczisczycz thrzemy slachcziczi y 
dwyema kaplanoma 1427 BiblWarsz 1861 III 40; 
O cthoro myedzo na myo <E>lena szalowała, 
teyem ya gey nye zaorał ani moya czelacz 
dwema plugoma siło 1428 ZapWarsz nr 2795; 
O theem, gdi rzeka alybo strymyeen dzely 
myedzy dwyema dzedzynaama Sul 21; Slyzebnyk 
se dwyema paropkoma sąndzego do wszi przy- 
stąmpyw (ministerialis cum duobus famulis iudi- 
cis ad yillam accedens) Sul 30, sim. Dział 17; 
Myal tho dzyerzecz pod[d]e dwyema kopama
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zacladu 1452 ZapWarsz nr 907; Na tem *drogu 
biły czasky cztyrzy... y *kroszky pode dwyema 
czewyama (erant... sphaerulae sub duobus cala- 
mis) BZ  Ex 37, 21; Wiszedl czlowyek s Beth- 
lema... s swo zono a se dwyema sinoma 
(cum uxore sua ac duobus liberis) BZ Ruth 1,1; 
Ten orthel layal... rzecznyk... y wyrzekł taky 
ortel... Kthory myedzy thyma dwema ortylo- 
ma yesth prawdzywszy? Ort Mac 71; Myedzi 
dwiema dzedzinama strymyeny abo rzeka pli- 
nye (alvei fluyiorum... inter hereditates pro- 
fluentium habentur) Dział 7; <A>ęz komy ko- 
nye... yezma, ten gdy... o konye przed dwie
ma lyatoma (infra duos annos) sadownye nye 
ycziny,... ma bycz dawnoscza odrzyczon Dział 
50; Yako ya gwalthem nye szaoral szamowthor 
dwyema pluszyczoma roley Jacubow[y]ey 1466 
ZapWarsz nr 1284; Ze dyyema mystrzoma 
Rozm 108; Dyyema *srumyenyoma krey ply- 
nąla z yego syyathych nog Rozm 827; ^  rze
czownik w pl.\ Yako ya nye zahoral we dw 
polu dwyema pluszyczarny gwalthem hocz- 
czysny Dorothee hy Elyszbeycze (pro Elysz- 
byecze) 1463 ZapWarsz nr 1139; Jakom ya 
przischethwschi do domy Ondrzeyowego ssza- 
motrzecza sze dwyema *mąsznysznamy nye 
yczinylam schkodi [s] w sszady 1471 ZapWarsz 
nr 3042.

f. loc.\ rzeczownik w du.\ A takocz szo gest 
on dzysza byl yczinil mały, iszecz szo on na dw 
malu mastku gest bil pomescil, tocz gest f ga- 
slach a v sue maczerze f ge... szyuocze Gn 4b; 
Nasz Xpc miły o dwcz on apostolu movy, 
tocz gest o syothem Petrze a o syothem Gane 
Gn 177b; Andrzey ne yiwosl Wanczslawa na 
dvv woszu 1416 Czrs 160; Jsze Raphal pełnił 
Warschowi wal we dwu nedzelu, a Warsch 
walu ne chczal wszancz 1426 MPKJ II 304; 
Począdza-ly kogo we dw yoly alybo konyy (si 
impignorayerit aliąuem in duobus bobus yel 
eąuis, Dział 58: gdy weszmye dwa woły abo 
konye), yenego sobye odzyrzy, a drygego... 
na rąkoyemsthwo pysczycz ma Sul 59; Gdi 
nyektori kmyecz ot swego pana... yczyecze, 
taky... ve dwu nyedzelyu... ma syąn wroczicz... 
Acz w thu tho dwu nyedzyelyu nye obranczil 
(in duabus septimanis... redeat... Si infra spa- 
tium dictarum duarum septimanarum non redi- 
erit), tegdi... gymyenye... straczy Sul 107—8; 
Ktoś po dwv dnyv iadlbi yo, yiopczowan bodze 
(si quis post biduum comederit ex ea, profanus 
erit) BZ  Ley 19, 7; Naczinyl oltarzow... we dwu 
syenyy koscyola boszego (in duobus atriis tem- 
pli domini) BZ  IV Reg 21,5; Obasta ymarla, 
Maalon y Telyon, y ostała szona syroto po

dwu sinv y po moszu (orbata duobus liberis 
ac marito) BZ Ruth 1,5; W pyatek o dwu 
przyaczielu dziewiczi Mariey, Janye Krczitzelu 
y Seruacim M W  55a; Pan Marassyek vkazal 
szye s[y]amowthor na dw kony strelczych 1495 
GórsJaz 277; Beda myeny, yze po roce *myny 
yczynyl, a po czyorgy chleba tegos dnya czyde 
(pro czvdo) a o dw rybv (post reyoluto anno... 
fecit miraculum de duobus piscibus) Rozm 204; 
Tocz... napyrwsche przykazanye, a ytore yest 
rovne temv... A v tych dw kassnyy leży yschy- 
lek zakon y proroczy (in his duobus mandatis 
uniyersa lex pendet et prophetae Mat 22,40) 
Rozm 415.

B. składnia rządu z rzeczownikiem: Drugyego
dnya lyepak stal łan y zwolyenykow yego dwa 
(stabat Joannes et ex discipulis eius duo Jo 
1, 35) EwZam 301; Kyedy lesus byl ve dw lat 
po svem yrodzenyy, tako yest ostayyon ode 
szanya (cum duorum iam annorum Jesus esset 
natus, matris ab uberibus fuit ablactatus) Rozm 
99; ^  dubium: O dw krzyyych *syyadkow,
którzy tez przyszyagaly y syyadczyly krzyve 
syyadecztyo na mylego lesusza Rozm 716.

C. bez rzeczownika lub z jego elipsą: Ne dwa 
wszdy, ale geden gest Kristus (non duo tamen, 
sed unus est Cristus) FI Ath 32, sim. Puł, M W  
113a; Sborowsky swym poczanthkem... sedm 
ran krwawych, a w thych dwe byle ne *zakrczy, 
Mikolayowy zadał 1428 AKPr VIIIa 170; 
Opuszczy czlowyek oczcza swego y macz swo, 
a bodze k szenye swey sklonyon, a bodzeta dwa 
w gednem czyele (et erunt duo in carne una) 
BZ Gen 2, 24; Przyszasznykow ma bycz na- 
mnyey trzy: geden, czo ortel ma wyrzecz, a dwa, 
czo k temu mayą przyszwolycz OrtKał 299, 
sim. OrtMac 118; Na gych obudvu pythanye 
przyszyasznyczy wyrzekły then orthel... Themu 
orthelowy layal albo przyganyl Pyothr y ... 
wyrzek gym ortel... Kthory orthel naprze- 
czywko thyma dwyema może szye oszthacz? 
OrtMac 47; Kako poszczygal yeden tysszyocz, 
a dwa gonyly dzeszyęcz tyszyęczy (ąuomodo 
perseąuatur unus mille et duo fugent decem 
milia Deut 32, 30)? Puł Deut 42; Svyąthy Yan 
wslyschącz vczynky v przekovach mylego lesu
sza, posiał dw z yego zvolyenykow (mittens 
duos de discipulis suis Mat 11,2) Rozm 314; 
Tedy bądzyeta dwa na roly, yednego vezmą, 
drugyego ostavyą, dvye ve mlynye myelyącz, 
yedna bądzye vs[v]yątha, druga ostayyona 
(tunc duo erunt in agro, unus assumetur et 
unus relinąuetur, duae molentes in mola, una 
assumetur et una relinąuetur Mat 24, 40—1) 
Rozm 485; Nathychmyast yystampylo yyelye
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syyadkow krzyyych... Dwa rzekła, yze yyemy 
to zapraydą, yze yest pravy czarovnyk Rozm 
714. ~  Cf. też Dwój.

2. jako składnik liczebnika wieloczłonowego: 
Micolay Marczinowi winowat dwe grziwne 
y szescz<dzie>santh 1402 JA VI 204; S tich 
myast... secz bodze... oddzelono.. a kromye 
lich gyne dwye a czterdzesci (et exceptis his 
alia ąuadraginta duo oppida) BZ  Num 35, 6; 
Benadab pyl... a krolyow dv/a a trsydzesszcy 
s nym (et reges triginta duo cum eo) BZ  III 
Reg 20, 16; Kroi syrski przikazał ksyoszotom 
wozowim dwyema a trsyemdzesstom (princi- 
pibus curruum triginta duobus) BZ III Reg 
22, 31; ^  lacosmi przi tern bili, gdi Sczepan 
ranczil szarn za wano Dzirzszce za oszmdze- 
szanth grzywen y sza dwe 1402 Piek VI 115; 
Przecźslaw, opekayan so Janem, wsol gego 
ymena czterdzesczi grziwen i dwe grziwne 1406 
HubeZb 114; Mycolay yinowath *dyvadzescza 
grossi y *dyya 1413 KsMaz I nr 2067; Maczey 
szedzal w Stanisława na dwdzestu groszy a na 
duy w nedzeli 1422 ZapWarsz nr 24; Iaco moya 
macz y Hanny ne brała ramb y pereł za dwa- 
dzescze kop y za dwe 1423 AKPr VIIIa 46; 
Sulislaw winowath Pawloui panczdzesyanth gro- 
szi i dwa 1427 ZapWarsz nr 2719; A wszakosz 
gesm ya bil y czyebye dwadzeszczya lyat y dwye 
(idcirco yiginti annis fui tecum)? BZ Gen 31, 
38; We dwudzestu lyat a we dwu bil Amon 
(yiginti duorum annorum e'rat Amon), gdi po- 
czol krolyowacz BZ  IV Reg 21,19; A tocz gest 
lyczba kszoszot woyski... Takesz Sadoch... 
a dom oczcza gego dwadzescya y dwye ksyoszot 
(principes yiginti duo) BZ 1 Par 12,28; Yakom 
ya nye raczył wisschey ozymyora szkotha... 
y dwadzesscza dwhu *jyegnad 1466 ZapWarsz 
nr 1266; Yakom ya cztirdzyeszczy j pyancz 
bydła rogathego, sesczdzyeszyanth j dwye 
oyyecz... se szcody zayąl 1474 ZapWarsz 
nr 1429; Nye pozeglem gymyenya Daczbogo- 
yego... thako dobrego, yako dwadzeschczya 
kop y dwye kopye 1475 ZapWarsz nr 1197; 
Jakom ya nye przyal... do domy Pyotrowa... 
anym wzyanl dwydzyesthy kop y dwv 1478 
ZapWarsz nr 1209; Jakom ya nye pobrał gwal- 
them Zydowy... rzeczy we czthirdzessczy y dwy 
slothych zasthawyonich 1488 ZapWarsz nr 1628; 
On obraz... lyezal tamo trzydzyesczy lyat 
y dwye lyeczye (triginta duos annos) Rozm 71; 
Od Yadama aze do tego czaszy... lyczą szye 
cztyrzy tyszyącz dyyesczye y pyątnasczye lyat 
podług szyedmydzyeszyat y dw yykladnykow 
Rozm 176; Iesus posiał sye zyolyenyky przed 
sobą do myasta y namyenyl ych szyedmdzye-

szyath y dwa Rozm 309; ^  Bil gest w staroszczy 
Iaret wszech swich lyat dzewyoczset a szeszczdze- 
syot a dwye lyeczye (nongenti sexaginta duo 
anni) BZ Gen 5,20; Myedzy offyerowano gest 
szyedmdzeszyoth tyszyoczow a dwa (aeris quo- 
que oblata sunt talenta septuaginta duo milia) 
BZ Ex 38,29; To so czeladnikowye s plemye- 
nya Symeonowa, gichze to wszitko czislo bilo 
iest dwadzescza dwa tysyoczow a dwyesscze 
(quarum omnis numerus fuit yiginti duo milia 
ducenti) BZ Num 26, 14; W Gudymey dwa 
tyszyacza ryczerzow starych... yczynyly sobye 
krolya Rozm 114; A ktokoly czye ydrączy, aby 
s nym sched 1 tyszyącz stayan, ydz ss nyem druga 
dwa tyszyącza (yade cum illo et alia duo Mat 
5, 41) Rozm 270; Każdy czloyyek ma w sobye 
szyedmdzyeszyat cztyrzystha y dya czlonky 
Rozm 501; ^  składnia rządu: Tey ystny *czro- 
dy albo thych yyeprzow było dwa thyszyą- 
czow (erant gregis uniyersi porcorum duo 
milia) Rozm 292.

Cf. Obadwa
Dwadzieścia, Dwadzieście fo rm y  (oznaczono 

rodzaj liczonego rzeczownika): n. m. dwadzie
ścia 1471 ZapWarsz nr 1417, Rozm 91; dwa
dzieście 1393 Leksz I nr 1366; / .  dwadzieścia 
1402 Piek VI 80, BZ  Ex 36, 23. I Par 15, 7, 
OrtBrRp 102, 3, OrtMac 139; dwadzieście 1435 
KsMaz III nr 1573; neutr. dwadzieścia Sul 110, 
BZ  Gen 6, 3. IV Reg 10, 36. I Par 12, 28; 
^  g. m. dwudziestu 1402 KsMaz 1 nr 201, 
1409 Czrs 22, 1415 KsMaz I nr 2451, 1428 
ZapWarsz nr 2800, 1452 TymWol 75, 1457 
Czrs s. XCI, 1470 ZapWarsz nr 1330; dwadzie
ścia 1463 ZapWarsz nr 1234, 1472 ZapWarsz 
nr 2974; dwadzieście 1436 ZapWarsz nr 609, 
1451 ZapWarsz nr 922, 1457 ZapWarsz nr 1027; 

/ .  dwudziestu 1403 Piek VI 146, 1414 KsMaz I 
nr 2298, 1417 MPKJ II 298, 1424 ZapWarsz 
nr 89. 90, 1425 ZapWarsz nr 117, etc. etc.; 
dwudziesiętu Sul 65; dwudzieści 1423 TPaw VII 
nr 2785; dwadzieścia 1443 StPPP II nr 3177; 
neutr. dwudziestu 1405 HubeZb 105, 1427 
AKPr VIIIa 167, Sul 109, BZ Num 1,42, 
Rozm 42; ^  ac. m. dwadzieścia 1403 KsMaz I 
nr 271, 1413 KsMaz I nr 1967. 2067, 1425 
KsMaz II nr 1055, 1426 ZapWarsz nr 183, 
1428 ZapWarsz nr 2788, etc. etc.; dwadzieście 
1426 Przyb 20, 1427 ZapWarsz nr 223, 1443 
ZapWarsz nr 712; dwadzieści 1425 KsMaz II 
nr 1055; dwudziestu 1398 StPPP VIII nr 7381, 
1399 Leksz I nr 2842, 1402 HubeZb 101, 1466 
TymWol 39; / .  dwadzieścia 1400 HubeZb 78, 
1401 Piek VI 52, 1403 Piek VI 173, 1417 AKPr 
VIIIa 140, 1420 AKPr VIIIa 151, 1421 Zap-
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Warsz nr 13, 1434 ZapWarsz nr 848, Sul 37, 
Ort Kai 139, Ort Mac 109, 1471 TymProc 197; 
dwadzieście 1414 AKH  III 234, 1423 AKPr 
VIIIa 46, 1425 Przyb 19, 1429 ZapWarsz nr 
349, 1434 ZapWarsz nr 626, 1436 ZapWarsz 
nr 672; neutr. dwadzieścia Aleksy w. 38, BZ 
Deut 31, 2. Jud 10, 2, XV ex. PF V 103, 
Rozm 162. 174. 350; ^  i. m. dwiemadziestoma 
1398 Leksz II nr 2112, 1411 HubeZb 90; dwie- 
madziesty 1407 Piek VI 339;/. dwiemadziestoma 
1435 KsMaz III nr 1573, Sul 37, 1452 ZapWarsz 
nr 906, Dział 26; dwadzieścią 1445 StPPP II 
nr 3239; ^  /. m. (we) dwudziestu 1422 Zap
Warsz nr 24, 1432 ZapWarsz nr 395, BZ Neh 
9,1. II Esdr 7,5; / .  (we) dwudziestu 1412 
AKH  III 187, 1429 ZapWarsz nr 353, 1480 
ZapWarsz nr 1508; neutr. (we) dwudziestu 
ca 1420 R XXIV 83, Sul 110, BZ III Reg 
16, 8. IV Reg 21, 19. II Par 28, 1. 36, 11.

Z n a czen ie : 'viginti'\ 1. jako liczebnik jedno- 
członowy: a. w składni rządu z liczonym rze
czownikiem w gen.\ Jaco Borzislauouim posla- 
nim yalo *wa myo dwadzeszcze cloviekof 1393 
Leksz I nr 1366; Tako vele scodi vczinil, iaco 
dwadzescza grziwen 1402 Piek VI 80; Iaco mne 
Margorzata winowata iescze dwadzescza groszi 
1403 KsMaz I nr 271; Mam o to szcodi dwa- 
dzeszcza grziwen 1403 Piek VI 173; Micolay 
ne bil tamo w dzirzenu y w trzymanu ode dwdze- 
stu lath 1405 HubeZb 105; landrzich yal gval- 
tem w Friczowo trzimanye se trzemi paniczi 
a se dvemadzesti kmoth 1407 Piek VI 339; 
Jakom ya ne roczyl Dorothcze gothowych thwu 
kopu hy *thwudzeszthwu groszow za poszak 
1409 Czrs 22; lako Swema s tako dobrim, jako 
ssam, a sse dwemadzesthoma kmyot na Wy- 
slawow dwór <nie biegał) 1411 HubeZb 90; 
Yakom ne pobrał Beacze dzesanczorga scota, 
*dywvdzestu owecz y panczorga szwini 1414 
KsMaz I nr 2298; Mikolay... vcinil dwadzescza 
grziwen scodi paney 1417 AKPr VIIIa 140; 
Yako ne ranchni (pro ranchyl) dwdzesthugrziuen 

'za laskazacladu 1417 M PKJII 298;Octoro dwa
dzescza kop Jacub na Passka szalował, tich on 
yszithku ne ma 1421 ZapWarsz nr 13; Jan ne 
ukradł Micolaieyi s dzewko *diwdzestu kop 1424 
ZapWarsz nr 89; lako mne Wawrzinecz yino- 
wath *dywadzescza grossy... Wawrzinecz yyno- 
wath Bogusławowi *dywadzesczy grossy 1425 
KsMaz II nr 1055; Jako mne Przeyka ykradla 
za dwadzescza grossy ramb 1426 ZapWarsz 
nr 183; Pany they wsy... była w dzersenu ode 
dwudzestu lath 1427 AKPr VIIIa 167; Jako mne 
yinouath Stanisław dwadzescye groszy za yastrab 
1427 ZapWarsz n r223; Chrczon, yow slodzeya,

nye wzol na nyem dwdzestv groszi za wipuscze- 
nye 1428 ZapWarsz nr 2800; O ctore pyenadze, 
dwadzescye kop, na mo Michał zaloual, za tho 
on wszanl v mne bidlo y szyto 1429 ZapWarsz 
nr 349; Jako[m] ia mam Micolayewy zastawą 
w' dwdzesty cop ib. nr 353; Jako mne Wszebor... 
pothdal szo swego wolu straczicz we dwudzesthu 
grossi 1432 ZapWarsz nr 395; O thom ya s nim 
yprawyon, esze na mya zaloyacz nye ymyal, 
a w them *dwyadzeszcze kop zaclady... O tho 
on s nim yprawyon, esze nany zalowacz nye 
ymyal pode dwyemadzestoma kop zaclady 1435 
KsMaz III nr 1573; Jako moya macz wnoszla 
dwadzeszcze kop na Wolycza 1436 ZapWarsz 
nr 672; Pauel obranczyl Michałowy trzy kopy 
y dwadzeszcze grossy za poszag 1443 ZapWarsz 
nr 712; Micolay sząnagego dirszenye wrzuczil 
gwałtem a yscodzil gy dwadzessczą grziwen 
1445 StPPP II nr 3239; Francyszek... Lucziyą... 
wszyąl na swą pyecząa... se dwyemadzesthoma 
grzywyen yą za mąsz yidaal (ipsam... de yi- 
ginti... marcis maritayit) Sul 37, sim. Dział 26; 
Franciszek Grzegorzewy pozyczyl dwadzesczya 
(Dział 27: trzydzessczy) czwirthny pszenycze 
(Franciscus Gregorio mutuayit yiginti mensuras 
tritici) Sul 37; Dług w wyelgosczy dwydzesząthy 
grzywyen (debitum... yiginti marcarum, Dział 
52: dwadzessczą grzywien) Sul 65; Gdi... zye- 
myanin... drugego zyemyanyna... zabyl, tegdi 
dzyatky... o tho manzoboystwo... do czassu 
dwudzyestu lyath (ad spatium yiginti anno- 
rum)... myecz bąndąn zalowacz... mocz. 
Pakly... zalowaacz... w przerzeczonich dwu
dzyestu lyath (infra praedictos yiginti annos) 
omyeszkalibi, tegdi, gdi ta tho dwadzyesczya 
lyath mynąn (extunc ipsis yiginti annis elapsis), 
crziwi... rosdrzeschon ma bicz Sul 109— 10; 
Jacom ya nye winowath... dzewcze dwudzestu 
groschu mitha 1452 TymWol 75; Eze mnye 
Micolay nye wypełnił trzecyey cząscy w ocz- 
czyznye... pod zacladem dwdzyesthu kop... 
Pod dwyemadzestoma kop zacladu... Pod 
*dwyemądzestoma kop zacladu 1452 ZapWarsz 
nr 906; Policzoni so gymyenyem kazdi ode 
dwvdzestv laat (recensiti sunt nominibus sin- 
gulorum a yigesimo anno) BZ Num 1,42; 
Kaszdy funth czyny dwadzyescza szelągów Ort- 
Kał 202; Mogą... gymyenye... szastawycz... 
za wymyenyone pyenyadze, szlowye za dzye- 
szyacz albo za dwaczyescza... grzywyen Ort- 
Mac 109; Wawrzynyecz nye yc[d]radl myodu 
Maczegewy po trzy latha za trzy koppy se 
dwdzeszthy psczol nyelazew, a cztyrech pod 
oklekem 1456 TymSąd 82; lakom ya nye raczył 
Pyotroyi Grzibowskyemu dwudzestu cop za
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Tana 1457 AKPr VIII a 52; Jacom ya nye wino- 
wath... dzewcze dwudzestu grossi mitha 1457 
Czrs s. XCI; Jakom ja sPyotrem, z moym sinem, 
trzech kop hy dvadzeszce grosshi nye wyno- 
vatha Pelce za brog zhitha 1457 ZapWarsz 
nr 1027; Fyethko viginti artonios feni al. dwa- 
dzescza stogow... falcastravit 1464 AGZ  XV 
431; Yako moy brath nye vynovath dw kopu 
y duczestu {leg. dwudziestu) grossu podia poszw 
{leg. pozwu) 1470 ZapWarsz nr 1330; Anym 
xanzego swyaza {leg. źwierza) ny pokrathl za 
dwadzyeszcza kop grossorum 1471 TymProc 
197; Jakom ya... yyeprza s polya nye zayąl... 
thako *dobrogo, jako dwadzyesszczya grosszy 
1471 ZapWarsz nr 1417; Jakom ya nye wyno- 
wath cztirech koopp y dwadzescza groschi pol- 
groschkow 1472 ZapWarsz nr 2974; Anno 
schwyąta..., dwadzyeschczya schyą lyath szmu- 
czyla, abowyem płodu nye myala XV ex. PF 
V 103; A yako odpchnely szye od brzega y były 
na morzy dwadzyesczya stayan, tako morskye 
yelny yyelykye począly ystayacz Rozm 350; ^
h. w składni zgody z liczonym rzeczownikiem 
w instr.: Micolay prziszedw sze dwemana- 
czema panyczoma a sze dwemadzeszthoma kme- 
czoma y dal mu policzek 1398 Leksz 11 nr 2112; 
^  w loc.: Ve dwudzestu lecyech bil Achas, 
gdisz poczol krolyowacz (yiginti annorum erat 
Achaz, cum regnare coepisset) BZ  II Par 28,1; 
^  c. z elipsą rzeczownika: Cszco dobiła Sthach- 
na mosne czosczy [...jnaczcze grziwen, tho yey 
mano ws<dać> we dwdzesthu 1396 Leksz II 
nr 1024; Barttossz, yechaw we dwudzyestu 
na Marcisszowa dzedzina, dobywał iego domu 
1398 StPPP VIII nr 7381; Bodzely pyoczdzesyot 
sprawyedliwich w tern myeszczye, azaly nye 
odpuszczysz temu myastu?... A czso, acz gich 
tu bodze naleszono dwadzeszczya ? Otpowye- 
dzal: Nye zagubyo prze dwadzeszczya (quid si 
ibi inyenti fuerint yiginti? Ait: Non interficiam 
propter yiginti) BZ  Gen 18, 31; Tako ydzyela 
wszitky czky stanowe, s ktorich dwadzyeszczya 
k stronye poludzenney bili przeczyw poludnyu 
(e ąuibus yiginti ad plagam meridianam erant 
contra austrum) BZ Ex 36,23; Jako Mykolay 
Chrostowsky nye othbyl we dwdzesthu kmyecza 
Sczepana... gwalthem opyekadlnykowy ksadza 
proboszczoyemy 1466 TymWol 39; ^  d. wy
jątkowo w funkcji liczebnika porządkowego: 
Habetur Matthei XX capitulo we dwdzeszthw 
polozenu: Onego czaszw ca 1420 R XXIV 83.

2. jako składnik liczebnika wieloczłonowego: 
a. głównego: Przibislaw dal... cztirzi a dwa- 
dzescze a sto grziwen 1414 AKH  III 234; Pan 
*Sszepan Ressotarzewsky wydzerzal sto y dwa-

dzesscze y gedna barczy 1425 Przyb 19; Y bodo 
dnyowye gego dwadzeszczya a sto lat (erunt- 
que dies illius centum yiginti annorum) BZ  
Gen 6,3; To so czeladnikowye..., gichze to 
wszitko czislo bilo iest dwadzescza dwa ty- 
syoczow a dwyesscze (hae sunt familiae..., 
quarum omnis numerus fuit yiginti duo milia 
ducenti) BZ  Num 26, 14; Dwadzescza sto lat 
yysz mam dzysz (centum yiginti annorum sum 
hodie) BZ Deut 31,2; Bracyey gego sto a dwa- 
dzescya (fratres eius centum yiginti) BZ I Par 
15,7; Trzysta a dvadzyesczya y trzydzyesczy 
balyanow tamo v tern krolestyye było (trecenta 
quinquaginta fuerant erecta per templum hoc 
simulacra) Rozm 91; ^  Tego na czo zaluyo, 
esz przyal we twudzestu ye trzech tako dobrich, 
iako sam 1399 Leksz I nr 2842; Przosna na 
szodmo czoscz starzini wiszey trzidzesanth grzi
wen dal dwadzescza grziwen i trzi 1400 HubeZb 
78; Iaco ia ne winowat Stascowi dwdzestu 
groszu i szescz zarobonego mita 1402 KsMaz I 
nr 201; Tacom dobił na lactorze dwudzestu 
krziwen y szesci mey zoni posagu 1403 Piek VI 
146; Adam Woyczechowi winowath *diwa- 
dzescza groszow i dwa *rocoyemstwa 1413 
KsMaz I nr 1967; Yaco mne Mycolay yinowath 
*dyyadzescza grossi y *dyva 1413 KsMaz I 
nr 2067; Maczey szedzal w Stanisława na 
dwdzestu groszy a na duv w nedzeli 1422 Zap
Warsz nr 24; Iaco moya macz v Hanny ne brała 
ramb y pereł za dwadzescze kop y za dwe 1423 
AKPr VIIIa 46; O którą dwadzeszcze y szescz 
kop Mylosz y o kon na mya żałował, tegom 
mu ya ne wynowath 1434 ZapWarsz nr 626; 
O kthoro dwaczestcza cop y o czthyrzy na mye 
Prachna zalowalą, za thy moy oczecz doszycz 
yczinil ib. nr 848; Jzem nye sadziersal dwa- 
dzesscza y cztirzech grziwen 1443 StPPP II 
nr 3177; Jakom ya Andrzeyeyi nye vinovath 
dwadzescye y pyąncz grosszy długu yinoyathego 
1451 ZapWarsz nr 922; Byl star dwadzeszcza 
k themy czthirzy latha Aleksy w. 38; Sodzil 
Israhel za dwadzeszcya a za trsy lyata (iudicayit 
Israelem yiginti et tribus annis) BZ  Jud 10, 2; 
We dwudzestu lyat a we dwu bil Amon (yiginti 
duorum annorum erat Amon), gdi poczol 
krolyowacz BZ  IV Reg 21, 19; Dom oczcza 
gego dwadzescya a dwye ksyoszot (domus patris 
eius principes yiginti duo) BZ  I Par 12,28; 
We dwudzestu a w genem lyecye bil Sedechias 
(yiginti et unius anni erat Sedecias), gdi poczol 
krolyowacz BZ  II Par 36,11; Yako yam nye 
<w>szan ('wziął5) gwalthem... dwaczye<ś>cza 
grossi y polthora grossa Annę 1463 ZapWarsz 
nr 1234; Yakom ya nye raczył wisschey *ozy-
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myora szkotha... y dwadzesscza dwhu *jyegnad 
1466 ZapWarsz nr 1266; Jakom ya nye yal 
czyebye... anym cza yskodzyl ve dvudześzthu 
we cztherech kopach 1480 ZapWarsz nr 1508; 
Nye pyschal nycz do dwdzyestw y do dzyeyye- 
tego lyata Rozm 42; Yako anyol pocrzepyl 
Iozepha a yako szye yemv droga ycroczyla, 
ktorąsch myely dvadzyesczya y trzy dny ydz 
Rozm 88; Iozephye,... chczą tvoya droga ykro- 
czycz, bo yescze dvadzyesczya a trzy dny 
myalby chodzycz Rozm 89; Yako szye na 
syyeczye dvadzyesczya lat a dzyeyyacz obcho- 
dzyl (ąuomodo conyersatus annis sit yiginti no- 
vem) Rozm 162; ^  To szo owce Ianussowi.,
czso iasm gemu przedal poczoro i dwadzescza... 
so w tich owczach 1401 Piek VI 52; Csanc 
Jan we trzech a we dwudzestu szilo moczo depta! 
Jacuszowi zito 1402 HubeZb 101; łan szastauii 
Boguszeyy w ponczi a we dwdzesztu grziyen 
swą cząscz 1412 AKH  III 187; Yakom ya ne 
winowath Potrowim dzeczem panczi y *dyw- 
dzestu grossy za krowo 1415 KsMaz I nr 2451; 
Stanisław wzal pancz a dwadzescza grzywen 
pusczini po Michale 1420 AKPr VIIIa 151; 
Jan nye dal... pyancy dwdzescy grziwen 1423 
TPaw VII nr 2785; Jan ne ykradl Micolaieyi 
szedmi kop y *diwdzesthu 1424 ZapWarsz 
nr 90; Jakom ya ne ycradl Hadasse czthirech 
y dwdzeszthu kop 1425 ZapWarsz nr 117; 
Czssosmy zayąli czworo a dwadzescze eony 
panthanich ludzem pana Sobcowym, tośmy 
zayąli na nassem 1426 Przyb 20; Jan ranczil 
Pyotrowi za Hindrzicha pyancz groszi i dwa- 
dzeseya 1428 ZapWarsz nr 2788; Gunolth nye 
zaplaczyl Micolaewy poltrzecza grosza y dwa- 
dzeszcze szwey czansczy za dzeszanczyną 1436 
ZapWarsz nr 609; Any go sdradzil, an[n]y mu 
wsal pyącz j dwadzescza grziwen 1445 StPPP II 
nr 3247; Szóstego lyata a we dwudzestu Aza 
(anno yigesimo sexto Asa), krolya Iuda, kro- 
lyowal Hela BZ III Reg 16,8; Bilo lyat oszm 
a dwadzeszcya (yiginti et octo anni sunt) BZ  IV 
Reg 10, 36; We cztirzech a ve dwudzestu dnyoch 
tegosz myesyocza (in die autem yigesimo ąuarto 
mensis huius) sesly syo sinowye israhelsci BZ  
Neh 9,1; Dokonał syo dom nasz we trsyech 
a we dwudzestu dny myesyocza brzeznya (con- 
summata est domus nostra usque ad tertiam 
et yicesimam diem mensis Adar) BZ  II Esdr 
7,5; Wysznal Warsz, ysz Mykolay wszyąl 
mych pyenadzy gedna y dwadzyesczya grzywyen 
Ort Kai 139; Nye zostało wyączey gotowyszny 
gydaczego gymyenya yedno trzy y dwad<z>esz- 
czya (OrtBrRp 102, 3: cztyrzy y dwadzyescza) 
grzywyen Ort Mac 139; Jakom ya... nye wyno-
Slownik staropolski U

wath Pawiowy s Pyotrem myodv... za ctyrzy 
grosze y za dwadzescza 1461 Tym Sąd 76; Kyedy 
Iesus popelnyl dzyeyyecz lath a dwadzyesczyą 
lat (cum yiginti novem annos Jesus impleyis- 
set)..., oprayyl Ponszky Pylat Iudea Rozm 174; 
^  b. porządkowego: Syodmego a dwadzesszcya 
lyata Aza... krolyowal Zamri (anno yigesimo 
septimo Asa... regnayit Zambri) BZ  III Reg 
16, 15; Trzecyego a we dwadzeseya lyata Ioassa 
(anno yigesimo tertio Joas)... krolyowal Ioatas 
BZ IV Reg 13, 1; Trzecyego a dwadzeseya dnya 
myesyocza syodmego rospuscyl lyyd (in die 
yigesimo tertio mensis septimi dimisit populos) 
BZ II Par 7, 10; ^  Padł nayn Zamri dwadze
sszcya a ssyodmego lyata Aza, krolya Iuda 
(irruens ergo Zambri percussit et occidit eum 
anno yigesimo septimo Asa, regis Juda) BZ  III 
Reg 16, 10; Wiszedl pyrui lyos Toiarib, drugy 
Gedeye..., dwadzeseya Iezechiel, dwadzeseya 
y geden Iachim, dwadzeseya y dwa Gamul 
(exivit autem sors prima Joiarib..., yigesima 
Hezechiel, yigesima prima Jachin, yigesima 
secunda Gamul) BZ  I Par 24, 16—17; Bodzeczye 
przesnycze geszcz asz do dnya dwadzeszczya 
pyrwego tegosz myeszyocza (ad diem yigesimam 
primam eiusdem mensis) BZ  Ex 12, 18; ^  Pot 
lyathem narodzenya bożego thyssyanczem czty- 
rzistha dwadzyesczya pyrwego (anno a natiyitate 
domini millesimo ąuadringentesimo yigesimo 
primo) Sul 106.

Dwadzieście cf. Dwadzieścia 
Dwajcy cf. Dwójcy 
Dwanacie cf. Dwanaście 
Dwanaćcie cf. Dwanaście 
Dwanaście, Dwanacie, Dwanaćcie fo rm y  

(oznaczono rodzaj liczonego rzeczownika): n. m. 
dwanaćcie BZ Jos 8, 25. I Par 9, 22. 24, 12; 
dwanaście BZ  Gen 17,20, 1479 ZapWarsz
nr 1468, Rozm 178. 202. 755; / .  dwanaćcie 
1427 M PKJII 305, BZ Num 17, 6. I Par 15, 10, 
1460 TymProc 202, 1472 ZapWarsz nr 2961; 
dwanaście BZ Ex 15,27, Rozm 435. 642; 
dwienaćcie 1399 Leksz I nr 2865; neutr. dwa
nacie 1395 TPaw III nr 3745; dwanaście Ort- 
Mac 113, 1493 PF IV 664; ^  g. m. dwunaćcie 
1414 KsMaz I nr 2282, 1466 ZapWarsz nr 1266, 
etc.; dwunacie 1409 KsMaz I nr 1330; dwu- 
naście Rozm 548; dwanacie 1428 AKPr VIIIa 
171; dwanaście Spow 3, Rozm 307; dwana- 
stu 1461 ZapWarsz nr 1122; / .  dwunaćcie 
1409 Piek VI 390; dwunacie 1416 AKH  III 
262; dwanaćcie 1452 Czrs s. LXXXIII, 1457 
ZapWarsz nr 1066; dwanaście Rozm 641; 
neutr. dwunaćcie 1401 SKJ III 193, 1410 Piek 
VI 407, Sul 44. 87; dwunaście BZ  Lev 27, 3;
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dwanacie BZ  Jos 3,12, OrtKal 294; dwanaście 
Ort Mac 52; ^  d. m. dwiemanaćcie Naw 98; 
dwiemanaćcioma Rozm 314; neutr. dwiema
naćcie BZ  IV Reg 23, 5; ^  ac. m. dwunaćcie 
1426 ZapWarsz nr 178, 1446 ZapWarsz nr 767, 
1472 ZapWarsz nr 1348, 1474 ZapWarsz nr 
1436; dwunacie 1407 Piek VI 314; dwunaście 
Rozm 403; dwanaćcie Sul 17, BZ  Jos 4, 2—3, 
1484 Reg 714; dwanacie ca 1420 R XXIV 83, 
BZ  Jos 3, 12, Rozm 756; dwanaście BZ  Lev 
24, 5, 1495 GórsJaz 277, Rozm 178. 202. 307. 
392; / .  dwanaćcie 1405 HubeZb 106, 1408 
Czrs 14, 1419 AKPr VIIIa 43, 1436 ZapWarsz 
nr 676, BZ  Num 17, 2; dwanacie 1390 Leksz I 
nr 873, 1471 ZapWarsz nr 3012; dwanaście 
1427—32 RocznHist XV 245, 1499 ZapWarsz 
nr 1832; dwienacie 1392 HubeZb 66; neutr. 
dwanaćcie 1427 AKPr VIII a 168, BZ IV Reg 
21,1.1 Par 6, 63; dwanacie Rozm 297; dwanaście 
BZ Gen 5,8. 14,4, Rozm 143; dwienaćcie 1399 
HubeZb 74; ^  i. m. dwiemanaćcie 1407 Piek 
VI 333, Sul 17; dwiemanacie Dział 44; dwiema- 
naście 1418 Przyb 13; dwiemanaćcioma Sul 52; 
dwiemanaciema 1398 Leksz II nr 2112; dwie- 
manaścioma Rozm 528; dwiemanaćciemi 1417 
MacPam II 342; / .  dwiemanaćcie 1472 Zap
Warsz nr 1348; dwiemanaćcioma 1472 Zap
Warsz nr 2963; dwiemanaciema 1407 Piek VI 
319; ^  /. m. (we) dwunaćcie Spow 1, 1428 
ZapWarsz nr 2808; dwanaście Rozm 559; neutr. 
dwunaćcie BZ  II Par 33,1. 34,3; dwunaście 
Rozm 143.

Z n a czen ia : 1.*dwanaście, duodecim : a. jako 
liczebnik jednoczłonowy (w kolejności przypad
ków Uczonego rzeczownika): nom.: Sicut istud 
pratum teneo ultra duodecim annos in meis 
pecuniis, yidelicet una sexagena, dvanacze 
latha 1395 TPaw III nr 3745; Svatczimi, iako 
Syanthopelk ne pobrał Mikolayevey czotki 
ymena, iako *dzvenaczcze grzivne 1399 Leksz I 
nr 2865; A kyedy myły Iesus poschedl, tedy 
choragyye dvoyenaczczye, które dzyerzely dva- 
nasczye chorąze poganskye, nathychmyast szye 
sklonyly Rozm 755; ^ gen.: Czso mi Febro- 
nia pobrała szytho, tho stało sza dwanacze 
grziwen 1390 Leksz I nr 873; Szpowadami szo.. 
yszeszmi szgrzeszili we dwnaczcze (leg. dwu
naćcie, Spow 3: ze dvanascye) czloncow chrzesz- 
czianszkey wary Spow 1; Andreas y yego oczecz 
od dwunaczczye lyath ne byl w dzerszenyy wirzb 
1401 SK J III 193; Bethka s bratem ymala smowo, 
eze wzowszy dwanaczcze grziwen oczczisni 
y maczerzini ymala othstopicz 1405 HubeZb 
106; Iaco Potrassz ne bil pomocznikem u Wil- 
kowego czloweka ani go pomagał łapacz gwał

tem we dwunacze *czleweka na *dobrowoleney 
drodze 1407 Piek VI 314; Iaco przi tern bili, 
kedi Bninsczi chczeli prawo Tarnowskego kme- 
czem ossadzicz, a on i ne zdayodz prawa 
przeprosszil gich dwemanaczema krziwen ib. 
319; Iaco Giwan ne iachal se dvemanaczcze 
paniczew i z oszmo kmoth na Szdzichnino 
dzedzino ib. 333; Jaco mne Potr powadal, 
essz Staszek dal dwanaczcze cop sza czescz 
1408 Czrs 14; Iacom ya wiszola ('wyżęła’) 
y Oszepa pancz cop zitha, oszimini i garzini 
przes dwnacze (leg. dwunacie) sznopu 1409 
KsMaz I nr 1330; Iaco Paszek ne szedł do paney 
i ne wszol yey choszebno rzeczo dwnaczcze 
grziwen 1409 Piek VI 390; Iaco Hańcze nye 
dwnaczcze (leg. dwunaćcie) lat 1410 Piek VI 
407; Yako mne ranczil Yacusz za Mroczka 
*dywe cope grossy przes *dywvnaczcze grossy 
1414 KsMaz I nr 2282; Taco gim pomozi 
bog..., yaco do Nastczina domu nye wy- 
nyeszono dwnaczye (leg. dwunacie) cop szitha 
1416 AKH  III 262; Iacom ya w *Mikolayw dom 
mansza swego wniosła dwanaczcze kop bidlem 
penandzi 1419 AKPr VIII a43; Wszol albok szobe 
przyyol dwanacze wcznow (assumpsit autem 
Jesus duodecim Luc 18, 31) ca 1420 R XXIV 
83; Dwanaczcze lath przed targem vmarl 
strigek gego, nisli ta pany gemu przedala dzel- 
niczo v Boczkouicz Swanskowsko 1427 AKPr 
VIIIa 168; Jan... ne wsąnl pana... Slawenskego 
namothu... any go wsytka mai, iako dwanacz
cze grzywn 1427 MPKJ II 305; Sborowsky 
swym poczanthkem se *dwemanacz tako do
brych yako sam pomocznikow... sedm ran... 
Mikolayowy zadał 1428 AKPr VIII a 170; He
lena... ne wnosla dwanacze grzywen possa- 
gu w to gymyene ib. 171; Yakosz my *szayel 
dwanaszczye cup szwyni na mego pana dze- 
dzynye 1427—32 RocznHist XV 245; Jacom 
ya ne ranczyl Wlodzimirowy *dwinaczcze loketh 
sukna machelskego a dzeszanczi loketh szuknna 
po twunaczcze grosszy 1435 ZapWarsz nr 513; 
Jacom ya ne szeszlal Pyotrka Canszego do... 
woyta po dwanaczcze kop y po oszm pokow 
myodu 1436 ZapWarsz nr 676; Porambyw 
drzewo *yabplczanee..., dwanaczczye grosszy... 
zaplaczycz bąncz przyczysznoon (duodecim 
grossos... exsolvat) skodą cirpączemy Sul 17; 
Takesz dzeczam do dwnaczcze (leg. dwunaćcie) 
lyaath yichowanym (similiter infantibus ad duo
decim annos educatis), gdy czasy mlodosczy 
przes kogokole krzywda gim była yczynyona.. 
mogą ho on gwalth yczinyony... posczygacz 
Sul 44; Masczizna ot pyanczynaczczye, a zen- 
sczisna ot dwunaczczye lyath mayąn otpowye-
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dacz (femina a XII annis respondebit) Sul 87; 
Jacom ya nie scazil dwanaczcze granicz, ge- 
nichem nye vizekl, a drugych nye yirobil 
(leg. wyrębił) 1452 Czrs s. LXXXIII; Czy 
to wszitczy biły szo sesly do padola lesznego, 
ges to gest morze solne, yze so dwanaszczye lat 
sluszyly *Thodorlaomorowy (duodecim enim 
annis servierant Chodorlahomor) BZ  Gen 14, 4; 
Rosplodzo gy wyelmy: Dwanaszczye *wiwod z 
nyego winydze (duodecim duces generabit) a ros- 
plodzy wyelky lud BZ  Gen 17, 20; I przyszły soo 
synowe Izrahelsczy do Helym, gdzesz to bilo dwa
naszczye studnycz wod (ubi erant duodecim fon- 
tes aquarum)y *szedmdzeszyod palm BZ Ex 15, 
27; Weszmyesz byely a warzisz (leg. uwarzysz) 
z nyey dwanascze chlebów (et coąues ex ea duo
decim panes) BZ Lev 24, 5; Pobyerz od nich ros- 
gy...: od wszitkich kxyozoth rodv rosg dwanacz
cze (a cunctis principibus tribuum virgas duode
cim) 5ZNum 17,2; Dali so gemv wszitki kxyo- 
zota rosgi..., a bilo iest rosg dwanaczcze (fuerunt- 
que yirgae duodecim) BZ  Num 17,6; Przi- 
prawczesz *dwanaczo mozow ze dwanacze po- 
kolenya israhelskego (parate duodecim viros 
de tribubus Israel) BZ  Jos 3, 12; Vibyerz 
dwanaczcze mozow kaszdego s swego pokole- 
nya (elige duodecim yiros singulos per singulas 
tribus) a przikasz gim, acz podnyoszo dwa
naczcze kamyenyow przetwardich (ut tollant... 
duodecim durissimos lapides) s posrotky dna 
Iordanowego BZ  Jos 4, 2—3; Dwanaczcye 
lyat bil w starz Manases (duodecim annorum 
erat Manasses), gdisz bil poczol krolyowacz 
BZ  IV Reg 21,1; Ale sinom Merari... dały po 
lyosu myast dwanaczcye (dederunt sorte civi- 
tates duodecim) BZ  I Par 6, 63; A ve dwunacz- 
cye lyat swego krolewstwa (et duodecimo anno, 
postquam regnare coeperat) ocziscyl pokole- 
nye ludowo y Ierusalem od módl gornich 
y lusznich' y od podobyzn, y od ricyn BZ II 
Par 34, 3; A przyszloly tho dzyeczya kv szwem 
lathom, tho yesth dalyey dwanasczye (OrtKał 
294: dwanaczye) lath, thedy tho dzyeczya może 
dobrze dacz szwe gymyenye szwey maczcze 
OrtMac 52; Szyrothy, czo nye mogą myecz 
opyekadlnyka, thych nye mogą przyczysznacz, 
aby odpowyadaly komu przed prawem, alesz 
gym bądze dwanasczye lath OrtMac 113; Jakom 
ya Stromylovy nye wzal dvanaczcze kop 
s cinsshy 1457 ZapWarsz nr 1066; Stanisław 
nye chował zlodzeya, który wycratl Wocze- 
chowy sol..., any s nym tego pozywał, any 
go vskodzyl, yako dwanaczcze copp 1460 Tym- 
Proc 202; Jako mnye yynowath Andrzey 
po Katherzynye, dzewcze swey, poschagy...

*cythyrnaszthe kop na Boże Narodzenye blysze, 
dwanaszthy lokyeth szychna *ostrodomskye 1461 
ZapWarsz nr 1122; Jacom ya nye uccratl sed- 
myorga cobil... za *dwanascza cop 1464 Czrs 
s. LXV; Yakom ya nye raczyła wyssey dwu- 
naczcze scotha 1466 ZapWarsz nr 1266; lakom 
ya nye ranczil wiprawi po Malgorzecze, czep- 
cza..., plascza we *dwanaczya kolyeth po 
czewyanczi groschi 1468 AKPr VIIIa 55; Jakom 
my nye raczily Janowy... pyenyadzi poszasz- 
nych za szlachathnego Jacuba..., sze kthorych 
pyenyadzi tylko my yplaczono dwanącze koop 
1471 ZapWarsz nr 3012; Jako Pyotr przesz 
mya... nye posslal brathy szwemy... cztirnacz- 
cze lokyeth szykna... anym go yschkodzil, 
jako dwanaczcze koopp polgroschkow 1472 
Zap Warsz nr 2961; Zyemak... czascz szwoya... 
przedal..., kthora czascz na pyrwe roky Zyemak 
przeth prawem myal wsszdacz y w kxagy 
*wyecznocz zapysszacz... poth zacladem dwe- 
manaczczoma koopp groschi ib. nr 2963; 
Yako Borzim, oczyecz moyh, nye wzyal yya- 
czeyh dwnaczczye (leg. dwunaćcie) korczy zytha 
1474 ZapWarsz nr 1372; Jakosch thy wyechach 
(pro wyechal ?) w ymienie kxandza Januszowo... 
za graniczę w dwnaczczye wozow ib. nr 1436; 
Jakosch thy mnye wylowyl... w sthawye w mem 
ryp yasznosczy, yako dwanascze grossy 1479 
ZapWarsz nr 1468; A thako czi yzczy laczyn- 
nyczy... yednako mayą męyiczy syoye godzyny 
yako ynszy nyeliteratoyye..., tho yesth... dya- 
naczczie paczyerzy (duodecim... yicibus pater 
noster... dicere non amittant) 1484 Reg 714; 
Item przeszczyradl dwanaszczye 1493 PF IV 
664; Jakoss thy sbyla... kmecza Jana Skorka 
y zadalasz dwanasczye ran 1499 ZapWarsz 
nr 1832; A gdy szyą stal lyath dwanasczye 
(et cum factus esset annorum duodecim Luc 
2, 42), wstapyyączym onym do Ierusalem podług 
svyczayv dnya szyyathego, a yypelnyyszy dny, 
gdy szyą wraczaly, zostało dzyeczye Ihus 
w Ierusalem EwZam 296; O tern, yako kyedy 
Yesus myal dvanasczye lyat (cum duodecim 
annorum esset)... Kyedy Yesus byl ve dwnasczye 
(leg. dwunaście) lyat (cum Jesus puer factus 
est duodecim annorum), schedl do Ierusalem 
Rozm 143; Palcem ym ykazoval dwanasczye 
kamyenow, ktorez były yzyaly dvanasczye 
yodzow zpośrod Yordana (duodecim lapides, 
quos tulerunt duodecim duces tribuum Israel 
de medio lordanis) Rozm 178; Iudasza... tesch 
k sobye yzyal, aby szye napelnylo dwanasczye 
apostolow. Thy dyanasczye apostolow k sobye 
vezval Iesus Rozm 202; A potem Iesusz, ze- 
zyawschy dyanasczye zyolyenykow szwoych (et
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convocatis duodecim discipulis suis), dal ym 
mocz nade zlemy duchy... Tv szye (pro są) ymyo- 
na dwanasczczye apostolow (duodecim autem 
apostolorum nomina sunt haec Mat 10, 1—2) 
Rozm 307; Poyawschy myły Iesus dwnasczye 
(leg. dwunaście) apostolow (assumpsit autem 
Jesus duodecim Luc 18, 31) y rzeki ym Rozm 
403; Azaly nye yesth dvanasczye godzyn przez 
dzyen (nonne duodecim sunt horae diei Jo 
11,9)? Rozm 435; A ya spravyam vam... 
krolevstvo yyeczne..., abysczye szyedzyely na 
dyanasczye stolczoy szyedzącz (pro sządzącz) 
dvoyenasczye pokolyenye ysraelskye (iudicantes 
duodecim tribus Israel Luc 22, 30) Rozm 559; 
Aza mnymasch, yschbych nye mogl proszycz 
oycza mego, yschby my dal.. .  yyeczey nyz 
dyanasczye czem anyoloy (plus quam duodecim 
legiones angelorum Mat 26,53)? Rozm 641; 
Bo kyedysby yeden anyol... gednego dnya 
zabyl ossm thyszyączy mazow bronnych, 
a czosby yczynyla dvanascze czem anyolow? 
Rozm 642; O tern, kako Zydoyye yybraly 
dvanaczye namocznyeyschych Zydov Rozm 
756; ^  dat.: Y zagładził czarownyki... a ty,
gesz obyatowaly zapalno obyato Baalowy 
a slunczy, a myesyoczy, a dwyemanaczcye zna- 
myenyom (qui adolebant incensum Baal et 
soli, et lunae, et duodecim signis) BZ  IV Reg 
23, 5; Then chlyeb y ta ystna karmya dwyema- 
naczczye apostholom yest podała dostoyna 
thwoya ranka Naw 98; Stało szye, kyedy myły 
Krystus popelnyl thy slova, przykazał dvyema- 
naczczyoma zvolyenykom syoym (cum con- 
summasset Jesus praecipiens duodecim disci
pulis suis Mat 11, 1) Rozm 314; ^  acc. : Czso 
Marczin poddał se Miczkowi o dwenacze grziw- 
ne, tego mv ne popełnił sedmi grziwen 1392 
HubeZb 66; Podsandek... bil w pokoyu woczey 
dwenaczcze lecze 1399 HubeZb 74; Pan *cheth- 
man dal popysshacz swe konye dwanaszcze 
sbroya (leg. z zbroją) 1495 GórsJaz 277; Wten- 
czasch tha ystna dzyyka myala szobye dvana- 
czye lyeczye (annorum tunc duodecim fuit haec 
puella), kyedy ykrzeschona s marthyych Rozm 
297; ^  instr.: Iaco kedi Budziwoy prziszedl
zodacz prawa na slodzeya, tedi Micolay przi- 
szedw sze dwemanaczema panyczoma a sze 
dwemadzeszthoma kmeczoma y dal mu policzek 
1398 Leksz II nr 2112; Masz przibegl na Jacu- 
bow dom siło moczo se dwemanaczczemy po
mocz nik i 1417 MacPam II 342; Yakub nye 
lowyl rib gwałtem na stawye Jandrzeyewem ża
rno t rzecz jaco sam, a z dwemanascze pod- 
leyszymi 1418 Przyb 13; Gwalthownyk yawney 
droghi... dwyemanaczcze swyathky szą ma

wywyescz dobrimy (cum duodecim testibus bo- 
nis tenetur se expurgare) Sul 17; My thake 
w thakey przythczy szkazygemy dwyemanacz- 
czoma swyathky dobrymy a *nyempnyey take 
oczysczenye yczynycz (decreyimus cum duode- 
cim testibus et non paucioribus fieri huius- 
modi expurgationem, Dział 44: dwiemanacze 
swyathky) Sul 52; Yakom ya w duvnaczczye 
wozow nyesdzyl ('nie jeździł5) w borna Vyesska 
gymyeny s *thvyemanaczczye syekyroma 1472 
ZapWarsz nr 1348; A gdyż yest myły Iesus... 
spyeszyl podług zakony przykazanya, przyschedl 
ze dyyemanasczyoma zvolyenyky do Ierusalem 
Rozm 528; ^  loc.: Jacom ya o tho krziwdo oth 
Abrama wstał, eze mi krowo wzol we dwvnacz- 
cye groszy cinszy 1428 ZapWarsz nr 2808; 
We dwunaczcye lyecyech bil Manases (duode
cim annorum erat Manasses), gdi poczol kro- 
lyowacz BZ  II Par 33, 1; Kyedy szyedzye syn 
czloyyeczy na stolczy syoym boskym, szyadzye- 
czye i naydzyeczye vy na dwnasczye (leg. dwu
naście) stolczy boskyem, szyedzyeczye y vy na 
dyanasczye stolczow sądzącz dvoyenasczye po
kolyenye israelskye (sedebitis et vos super sedes 
duodecim iudicantes duodecim tribus Israel 
Mat 19, 28) Rozm 392; ^  b. jako składnik
liczebnika wieloczłonowego: Y bil gest Set zyw 
wszitkich swich lyat dzewyoczset a dwanasz- 
czye lyat (et facti sunt omnes dies Seth nongen- 
torum duodecim annorum) y umarł BZ  Gen 
5,8; Wszitci cy to wibrany ku wrotnycstwu 
wrót, dwyescye a dwanaczcye (ducenti duode
cim) BZ  I Par 9, 22; Z sinow Ozielowich Amy- 
nadab ksyoszo a bracyey gego sto a dwanaczcye 
(et fratres eius centum duodecim) BZ  I Par 
15, 10; Y bila liczba tich lvdzi, ktoris to so 
zbiczi tego dnya, od mozow az do nyewyast..., 
dwanaczcze tysyoczow (duodecim milia homi- 
num) BZ  Jos 8, 25; ^  Tego na nye szalauyą, 
gdzesz we cztyrzista chlopow y we dwonnoscze, 
y w oszmy *sluchcziczow... wyyali z umislem y są 
yachali ną dzedziną 1427 BibłWarsz 1861 III 
40; ^  c. z elipsą rzeczownika: Jakom ya nye 
yesdzil na Sczepanow dom gwałtem we dwnacz- 
cze (leg. dwunaćcie) 1426 ZapWarsz nr 178; 
O które ryby y o rzeczi Jan na mya zalowal, 
tegom mu ya ne pobrał anym czloweka sbyl 
szamowtornaczcze, we duunaczcze sylą 1446 
ZapWarsz nr 767; Który *vsczyagnyą se mna 
rąką v myszą, tenczy mye zdradzy. A yest yeden 
ze dwnasczye (leg. dwunaście, unus de duode
cim) Rozm 548.

2. 'dwunasty, duodecimus : Czlowyek, ienze 
bi slvb vcinil..., pod sgodzenim da yiplato: 
billibi samyecz ode dwvnascze laat asz do szecz-
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dzesoot laat (si fuerit masculus a vigesimo anno 
usąue ad sexagesimum annum), da pyoocz- 
dzesy00t rvblow srebra BZ  Lev 27, 3; Y wiszedl 
pyrui lyos Ioiarib..., dzesy0ti Sechenna, geden- 
naczcye Elyarib, dwanaczcye Iachim (exivit 
autem sors... undecima Eliasib, duodecima 
Jacim) BZ  I Par 24,12.

Cf. Dwojenaście
Dwielistec bot. tstorczyk podkolan, Platan- 

thera bifolia Rich/ :  *Dzelistecz byfolium 1478 
Rost nr 2194. ^  Cf. st.-czes. dvielistec.

Dwielistnik bot. 'storczyk podkolan, Platan- 
thera bifolia Rich.9: Dwelistnyk bifolium 1472 
Rost nr 1277.

Dwierolek 'rola złożona z dwóch części, ager 
bisulcus, in duas partes sulco divisus9: Bissulcus 
al. dwierolek XV p. post. Zand 126; Dwierolek 
al. 2 ager ib.

Dwieście fo rm y  {oznaczono rodzaj liczonego 
rzeczownika): n. m. dwieście Sul 72, BZ  Num 
16, 2, Rozm 407;/. dwieście BZ  I Par 15, 5. 6. 8, 
1478 ZapWarsz nr 1210; neutr. dwieście Gn 4b, 
BZ I Par 12, 32, Rozm 176; ^  g. f .  dwustu 
1399 StPPP VIII nr 9436, 1406 Piek VI 291, 
1459 ZapWarsz nr 1117, 1493 ZapMaz 158; 
dwusta 1425 AKPr VIII a 165; neutr. dwustu 
1446 AKPr VIII a 49; ^  d. m. dwiemastoma 
BZ Num 3, 46; ^  ac. m. dwieście BZ  Num
16, 35, Rozm 348; / .  dwieście 1400 HubeZb 99, 
1420 AKPr VIIIa 151, BZ  Gen 32, 14. Num 16,
17, 1487 ZapWarsz nr 1569; neutr. dwieście
BZ  Gen 11,19; ^  i. f . dwiemastoma 1414
Przyb 10.

Znaczenie'. r ducenti’: 1. jako liczebnik jedno - 
członowy: a. składnia zgody: A tocz gest lycz- 
ba kszoszot woyski, ktorzisz prziszly ku Da- 
uidowy... Z sinow Yzacharowich moszowye 
ymyeiotny,.,. ksyoszota dwyescye (de filiis 
quoque Issachar... principes ducenti) BZ  I 
Par 12, 32; ~  b. składnia rządu'. Jako wyemi 
y sswathczimi, esze ssta grziwen zakład v 
a dwvsstv grziwen gisczini tego nye zaplaczono 
1399 StPPP VIII nr 9436; Stacho wzal na nassey 
odczisne dwescze kop zita 1400 HubeZb 99; 
Hynczka ne ganił Niczka pot zacladem dwustu 
krziwen 1406 Piek VI 291; Woczech y Virz- 
bantha ne ranczyly Staszkowy za tho, ysby 
Jura ne mai... cupowacz przesz Staszcowey 
woley pode dwemastoma grziwen 1414 Przyb 10; 
Alszbetha vgednala sze swimi {leg. z swymi) 
brathankami o dwescze grzywen 1420 AKPr 
VIII a 151; Iacusch oth pyaczy y oth szeczy 
lath ne ranczil Andrzeowy dwstha grziwen 
wyana i poszagu 1425 AKPr VIII a 165; Michał 
Stanislawovy nye wsayl {pro wsyal) dwstu

drzewa 1446 AKPr VIII a 49; Gdy w wyelgem 
dlugv, yako gest szesczdzesząth, sto, dwyeszscze 
(utpote LX, C, CC) abo wyączszych pyenyądzy, 
swary szą cząstokrocz wsryszayą..., *vstawyano 
bycz osządzamy Sul 72; Wibral... kooz dwye- 
ssczye, kozlow dwadzeszczya, owyecz dwyessczye 
(separavit... capras ducentas, hircos yiginti, oves 
ducentas) BZ  Gen 32, 14; Semeias, ksyoszo, 
a bracyey gego dwyescye (Semeias, princeps, et 
fratres eius ducenti) BZ  I Par 15, 8; Jakom ja 
od xancza Bolka nye wschyyl dwvstv kop w po
mocz 1459 ZapWarsz nr 1117; Jakom ya gwal- 
townye nye wzyal schamopyanth skrzynky..., 
waznosczy yako dwyesczye kop 1478 Zap
Warsz nr 1210; Jako Michał... odbył gwałtem 
kobył ssesczdzessanth..., owyecz y kosh dwe- 
ssczhe 1487 ZapWarsz nr 1569; Marczyn... 
y Jakup... były pomocznyczy Stanyslawowy 
Konarskyemy ku zabyczyw... oczcza mogego 
przesz zaklath dwsthw kop groshy w polgrosh- 
czech 1493 ZapMaz 158; Za dwyesczye pye
nyądzy chlebą nye bądzye ym doszycz (ducen- 
torum denariorum panes non sufficiunt eis Jo 
6,7) Rozm 348; Czlovyek yeden..., vezvavschy 
dzyeszyącz sług svoych, y dal ym sve pyenyądze, 
kazdemy mna {leg. mnę), ktorez yest greczkye 
slovo, a czyny tako vyelye, yako dvyessczye 
pyenyedzy ffuntoy srebra Rozm 407.

2. jako składnik liczebnika wieloczłonowego: 
Oth stvorzena Adamouego asze do narodzena 
boszego bilocz gest pincz thyszocz lath dwescze 
lath y dzeuocz lath Gn 4b; Po gegosz to naro- 
dzenyu bil zyw Phalech dwyeszczye lat y dwa 
roky (vixitque Phaleg... ducentis novem an- 
nis) BZ  Gen 11, 19; Wiplaczi dwyemastoma 
y sedmdzesyot trzemi (in pretio autem ducen- 
torum septuaginta trium), ktorzis to yichadzayo 
z liczby slvg kosczelnich BZ Num 3, 46; Chore... 
a Datanfa]... powstali bili przecziw Moyzeszoyi, 
i gini s synów israelskich, *dwyeszecze a pyocz- 
dzesyoot mozow yroslich (surrexerunt contra 
Moysen... ducenti quinquaginta viri proceres 
synagogae) BZ Num 16,2; Offyeryycze panv 
*dwyesecze a pyoczdzesyoot kadzidlmcz (of- 
ferentes domino ducenta quinquaginta thuri- 
bula) BZ  Num 16,17; Ale ogyen wiszedl od 
boga, zabił *dwyesecze a pyoczdzesyoot mozow 
(interfecit ducentos quinquaginta viros) BZ  Num 
16, 35; Y zgromadził wszitek Israhel do Ieru- 
salema... Z sinow Caath, myedzi gymysz 
Vriel ksyoszocyem bil a bracya gego, dwyescye 
a dwadzescya, z sinow Merari Asaia ksyoszo 
a bracyey gego dvyescye a trzsydzescy (de filiis 
Caath Uriel princeps fuit et fratres eius centum 
yiginti, de filiis Merari Asaia princeps et fratres
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eius ducenti triginta) BZ  I Par 15, 5—6; Ta S0 
ksy0SZ0ta cze ly ad z i.g isz  S0 wzeszły se mn0 
w krolewstwo Artaxersa... Z natinneyskich, 
gesz bil oddal Dauid y ksy0sz0ta k sluszbye 
nauczone, natinneyske dwyescye a XX (Nathi- 
naeos ducentos viginti) BZ  I Esdr 8,20; Od 
Yadama aze do tego czaszy... lyczą szye cztyrzy 
tyszyącz dvyesczye y pyątnasczye lyat Rozm 176.

Dwoić cf. Podwoić, Rozdwoić, Rozdwajać
Dwoisty 'podwójny, rozdwojony, duplex': 

Y yczwyrdzy to pole, gęsto nyegdi bilo Efro- 
nowo, w gemze to bila yaskyny dwogista (in 
quo erat spelunca duplex, Biblia ołomuniecka: 
rozdwogita) BZ Gen 23, 17.

Dwoity'podwójny, rozdwojony, duplex': A tako 
Abraham pogrzebl zono swo Saro w yaskyny 
dwoytey (in spelunca agri duplici) blisko cd 
Mambre BZ  Gen 23,19.

Dwojaki fo r m y : n. sg. f .  dwojaka XIV ex. 
Bocz 232, XV med. MPKJ V 432, Rozm 784; 
neutr. dwojakie ca 1428 PF I 491, XV med. 
MPKJ V 432; ^  g. sg. m. dwojakiego Kśw 
bv 40; f .  dwojakie XV med. R XXII 40; neutr. 
dwojakiego XIV ex. Pocz 231; ^  d. sg. f. 
dwojakiej Pul 105 arg.; ^  ac. sg. f . dwojaką 
Rozm 766. 785; neutr. dwojako Rozm 781; 
~  i. sg. neutr. dwojakim 1466 R XXII 19;

' /. sg. f .  (we) dwojakie Gn 179 a.
Z n a c ze n ie : rdwu rodzajów, duplex, du-

plicis generis, duo': Timy sloui modresc fały 
suotego Nicolaia <z sk>utka duoiakego barzo 
znamenitego Kśw bv 40; Allecz gy on (sc. 
Gabriel św. Jana) osobno ve dvogake rzeczy 
chualy. A napirsuecz gy on o gego velika czuda 
chualy... Fftorecz gy nasz Xc miły prze gego 
uelike ycynky chualy Gn 179a; Tego <dwoj>a- 
kego slutowana i milosze<rdzia> XIV ex. Pocz 
231; W gichsze slowech dwoyaka rzecz <się 
mieści) ib. 232; Litera vel sillaba dwoyake 
rzeknene ca 1428 PF I 491; Kako czvsz byzkvp 
przes motylya Chrobaka..., dwoyaka wolya 
przes dwa rogy motylyowa... wyobrazzony so 
y wylozzony (duplex voluntas per duo cornua 
papilionis... designantur et exponuntur) XV 
med. MPKJ V 432; A kako taky byzkvp przes 
chrosta Chrobaka..., dwoyakye obaczenye przes 
dwye krzydlye... so wyobrazzony (duae con- 
siderationes per duas alas... designantur) ib.\ 
Si fato credis, iaculo te duplice, gl. gemino 
telo, dwoyakym obrazenym, ledis 1466 R XXII 
19; Glos apostolsky, napomynayo nas ku 
dwoyakey spowyedzy, to iest chwały y grzechów 
Pul 105 arg.; Svyathy Maczyey podobnyey 
chczyal polozycz leremyascha nyzly Zacha- 
ryascha prze dvoyaką rzecz: prze to, yze

pyryschy yest myedzy proroky, a tez prze to, 
yze yypravnyey y yasznyey... yypyszyye mąką 
lesucrista Rozm 166; Movy myły Cristus: 
Krolevstvo moye nye yest stąd... A s tego 
kladzye dvoyako krolevstvo: yedno, które [by] 
przysluscha ku panv syyadtlosczy..., drugye 
krolewstvo myeny, które przysluscha ku panv 
czyemnosczy Rozm 781; A takoż ku kroleystw 
duchoynemy dyoyaka rzecz yest potrzebna: 
pyrve prze to, yzby pravda słuchana, vtore, 
yzby prayda przyątha. A prze tą dyoyaką rzecz 
myły Cristus myeny, yzby na ten svyat przy- 
schedl Rozm 784—5; ^  'bliźniaczy, geminus': 
*Twoyake gwasdy gemelli sideris XV med. 
R XXII 40.

Dwojako 1. fna dwa sposoby, duplici ratione, 
duplici modo': Alle czemucz svoty Gan ne 
gestcy on byl moky cirpal? A na tocz tutha 
nam dwogako odpoueda: A napirswe pres to, 
iszecz nasz Xc miły gestcy on tho byl [p]prze 
fszythky verne krescygany vcynil... A ftore 
pres to, iscy svoty Gan bilcy gest on dwo<j>cz 
*moko cirpal Gn 178a; Czynyo dwoyako (haec 
faciunt duo: primo cooperiunt turpitudinem 
animae peccatricis..., secundum defendunt ani- 
mam contra frigus) XV med. MPKJ V 426; 
Myły Cristus... krolevstvo Iesucristoyo zovye 
dvoyako: gedno kroleystvo yest to, ktorem 
krolyyye przez sya mocz..., a podług tego 
rzeki Dauid prorok: Kroi yschey zyemye bog. 
A s tego kladzye dvoyako kroleystyo: yedno 
które [by] przysluscha ku panv syyadtlosczy..., 
drugye krolewstvo myeny, które przysluscha 
ku panv czyemnosczy Rozm 780; Baczy tez, 
z praydy dyoyako mozem rozymyecz: pyrye 
ylkoz ku przyrodzenyy, v ktoremze yesteszmy 
stvorzeny..., ytore bycz s prawdy, to yest pod
ług mylosczy, czvs podług nyektorego daru 
danego od boga ku spravyedlyvosczy Rozm 785; 
Przed thym yego byczovanym stały Zydoyye, 
rozmayczye yemv layącz a złymi slovy barzo 
sromoczącz, a takoż dvoyako byl byczovan, 
a to prze tho, by szye pyśsmo napelnylo, yze 
satan byczoval dostoynego Yopa trudnemy 
ranamy, a yego zona byczovala gy trudnemy 
slovy Rozm 822.

2. fpodwójnie, dwa razy tyle, duplum, alterum 
tantum : Bodzyely nalyeszon zlodzey, dwoyako 
ma wroczycz (si inyenitur fur, duplum reddet) 
BZ  Ex 22, 7; Czsokoly szkody uczynyono mosze 
bicz, ku bogom, to gest ku byskupom, obu 
prza ma przydz. A przyszodzylybi ony, dwoyako 
wroczy blysznemu swemu (et si illi iudicayerint, 
duplum restituet proximo suo) BZ Ex 22,9.

Dwojasy 'dwa razy, dwukrotnie, bis': Jakom
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ya drogy dobrowolney kxadzv Janowy... nye 
zasthapyl gwalthem anym go vderzil dwoyasi 
kamyenyem 1471 ZapWarsz nr 3051.

Dwoje f o r m y : n. sg. dwoje 1397 Leksz 1 
nr 2524, 1427 ZapWarsz nr 2758, XV med. 
R XXIV 359, BZ Gen 7,9, OrtMac 31; ~  
g. sg. dwojga Spow 3, 1390—1406 RocznHist 
XV 75, 1410 Czrs 28, Sul 23, BZ  Lev 19,19, 
1472 ZapWarsz nr 3078, 1479 ZapWarsz nr 
1220; dwojega 1400 TPaw IV nr 6646; ~  ac. 
sg. dwoje Kśw dv 8, 1387 Leksz I nr 172, FI 
i Pul 61,11, 1411 Piek VI 411, XV in. Małk 
118, 1427—32 RocznHist XV 221, 1446 Zap
Warsz nr 783, etc. etc.; ~  i. sg. dwojgiem 
1419 TPaw VII nr 1145; ~  l. sg. (na) dwojgu 
ca 1500 JA X 383.

Forma osobliwa (bohemizm): n. sg. neutr. 
dwe BZ Gen 7,15; ~  ac. sg. dwe BZ Gen 7,2.

Z n a c z e n i e : 'dwoje, dwa, po dwa, duo, du- 
plus, bini : Jaco my Sandziwog kazał swemu 
ludu wzondz dwoye skota y tego vzitek 
ma 1387 Leksz I nr 172; Iacosm przi tern bil, 
gdze Bartho<lo>meus obecal Dirscze dw<o>ye 
odzen 1391 HubeZb 15; Jaco to dwoie chisz 
obaliło szo i sgnilo 1397 Leksz I nr 2524; 
Ut sciunt, quod non duxerunt dwoyega kony 
furtiue 1400 TPaw IV nr 6646; Jacom ia nye 
przedala dwoyga scota pospolnego 1410 Czrs 28; 
laco *meo łan posslal do Wincencza, abi mu 
dwoye coni przeprawił przes przewosz 1411 
Piek VI 411; Jakom sszvych ludzi ma kasznya 
do Małego Szmolska ne posiał any Florianoui 
gego kmecza sz gego czinschem y se dwoggem 
kur wsyancz caszal 1419 TPaw VII nr 1145; 
A *podalismo m u... dwe crowe, dwoye cze- 
li<ą>th, dwa eona XV in. Małk 118; Thu są 
rosbili dom moczą gwałtem, dwoye drzwyrzi 
wibili, yedni u vrot, druge v lasznye 1427 
BiblWarsz 1861 III 40; Jacuszowich dwoge 
dzeci nye wipasli Viszcowa makv siło 1427 
ZapWarsz nr 2758; Yako czso wsczyągnąl moy 
pocholek dwoye kony Jandrzeyewy, tho wsczyą
gnąl 1427—32 RocznHist XV 221; Jaco mnye 
Marczyn obrączil dwoye chycz nath wiprawa 
1446 ZapWarsz nr 783; Czom vszol *vy dvoge 
koni..., tom vsząl f szvey zapuszczę v szagayy 
1441—7 RocznHist XV 246; Quia dum Thar- 
thari vispiliaverunt terram Russie al. woyovaly, 
tunc sibi recepit (sc. Iwanis) Iohannem..., cum 
quo iuvene receperunt binos equos al. dwoge 
kony 1448 AGZ XIV 257; Dwoye synogarlycz 
XV med. R XXIV 359; Y wszedł gest Noe... 
w korab przed powodzoo, potem wszego stwo- 
rzenya... i ptastwa..., y wszego, czsosz szo 
na zemy obracza, dwoge a dwoge wnydo

k nyemu w korab (duo et duo ingressa sunt ad 
Noe in arcam), samyecz a samycza BZ  Gen 
7,9; Gyeden czlowyek vmarl y zostawyl po 
szobye dwoye dzyeczy y zoną OrtMac 85; 
Jakom ya dwoygą dzeczi nye straczyl gwałtem 
1472 ZapWarsz nr 3078; Crusowsky... rolya, 
która liezi podle Skarbimirskyey drogy, rze
czona klin, dwoge stayan podlye Vgesdzkego 
roi, a staianie kończy nivi pana Mielstin- 
skiego..., dwoge stayanie podle kosczeiowskiey 
graniczę a podle Vgesdzskego laky... obliga- 
uit 1475 SKJ III 333; Johannes... tria stadia 
agri..., yidelicet... dwogye staianek po llan- 
kowe polye roley Lishnika,... obligauit 1478 
SKJUl 334; Nye ythluklem dwoyga zrzyebyanth 
wasznosczy sicut due sexagene in 1/2 gr. 1479 
ZapWarsz nr 1220; Jakom ya wsyal dwoye 
szany ludzem kmeczom dwyema sz Mychroya 
w gayv szvym 1491 ZapWarsz nr 1668; Vszyąly go 
do Ierusalem, aby go postayyly bogv..., aby thesz 
dały obyatha, yako rzeczono yest w zakonye 
boszym: parą szynogarlycz abo dvogye golą- 
byanth (par turturum aut duos pullos colum- 
barum Luc 2,24) EwZam 294; Nyesly szą 
dzyeczyatko do Ierusalem do kosczyola y of- 
fyerovaly zan dyoye garlyczek (pro eo duos 
turtures offerunt) Rozm 78; ~  Dayam sya
yynyen bogv... sz dzyesyaczyorga przyka- 
zanya *bozogo, a nayyaczey dvoyga Spow 3; 
Swadczimi, iaco Gyndrzich ne posiał pobracz 
*twoika kmecza gwałtem, moczą y s gego 
ymenym 1390—1406 RocznHist XV 75; Paknąly 
nyyanego sz thego dwoyga dbalybi wczynycz 
(qui si neutrum facere curayerint), thedi... 
gymyenye... przerzeczonich zaakow skaza- 
lyszmi naszemy krolyewst<w>v... przylączicz 
Sul 23; Y rycho, któreś iest ze dwoyga tkanya 
(quae ex duobus texta est), nye obleczesz syo 
BZ Lev 19,19; Yeden poczeszny czlowyek... 
ymarl a zosthawyl po szobye szwą prawą dzyew- 
ka y bratha rodzonego. Tho dwoye przyszło 
przed nasz OrtMac 31; Na dvoygv syyerzatach 
ca 1500 JA X 383; ~  Y pouada nam duoie 
u tih sloueh suoti Symeon: suoie presmerne 
ucessene a sina bożego slaune preiauene Kśw 
dy 8; Dwoie to sliszal iesm (duo haec audiyi), 
isz mocz bosza iest y tobe... miloserdze FI 61, 11, 
sim. Pul; Ve dvoe in duplo 1436 R XXIII 277; 
^  na dwoje (dzielić) 'na dwie części, in duas 
partes : Weźmy my krew (pro krowo) trzeczyego 
lata a kozo, a skopyecz, wszitko trzeczyego 
lata, garlyczo a golobya, to wszitko y przeczy- 
nay ge na dwoge (diyisit ea per medium) y polosz 
na gromado BZ  Gen 15, 10; ^  tyle (telo) dwoje 
'dwa razy tyle, bis tantum, duplum : Telo dwoye
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in duplum ca 1450 PF IV 570; Chovay szobye 
poczthy szwoye, roszdrasznysz mya tyle dwoye 
De morte w. 154; ^  (forma ściągnięta przejęta 
bez zrozumienia z czeskiego wzorca) dwe 
'po dwoje, bini : Wszistek dobitek czysti we- 
zmyesz s sobo, sedmyoro a sedmyoro sam- 
czow a samycz, a s nyeczystego stworzenya 
dwe a *dwye, samcza a samyczo (de animanti- 
bus vero immundis duo et duo, masculum et 
feminam) BZ  Gen 7,2; Tego dnya wnydze 
Noe... y wszelkye ptastwo podług gego przy- 
rodzenya k Noemu do korabya, *dwye a *dwye 
(bina et bina) BZ  Gen 7, 15. ~  Cf. Dwój.

Dwojec cf. Dwóje
Dwojenaćcie cf. Dwojenaście
Dwojenaście, Dwojenaćcie 'dwanaście, duode- 

citn : Kyedy dvoyenasczye pokolyenye zy-
dowskye, czvsz lyvd zydowsky byl v yącztwo 
wzyąth, tedy kroi assyrsky posiał Parsany..., 
yzby oszyedly gemv zyemye żydowską Rozm 244; 
Szyedzyeczye... na dvanasczye stolczow, są- 
dzącz dvoyenasczye pokolyenye israelskye (sede- 
bitis... super sedes duodecim, iudicantes duode- 
cim tribus Israel Mat 19, 28) Rozm 392; Ya 
spravyam vam... królevstvo vyeczne..., abysczye 
szyedzyely na dyanasczye stolczoy, szyedzącz 
(pro sządzącz) dvoyenasczye pokolyenye ysrael- 
skye (ut sedeatis super thronos iudicantes duode
cim tribus Israel Luc 22, 30) Rozm 559; A kyedy 
myły Iesus poschedl, tedy choragyye dvoyenacz- 
czye, które dzyerzely dyanasczye chorąze po- 
ganskye, nathychmyast szye sklonyly Rozm 755. 
~  Cf. Dwanaście.

Dworak 'pozostający w służbie dworskiej, qui 
in dmtis seu potentioris cuiusvis aula vel curia 
versatur": Zaky y dworaky, thy poszyeka nye- 
boraky De morte w. 285.

(Dwornica) Dworznica 'gospodyni folwarczna, 
klucznica, szaf arka, villica, ąuae res domesticas 
procurat ac dispensaf: Ne mym zagnanym 
z dworznica ani ma yina dom sya pocaszil 1419 
TPaw VII nr 742; '—' dubium: Area cum
dworznycza 1462 TymProc 243.

Dworniczka 'gospodyni folwarczna, klucznica, 
szafarka, villica, ąuae res domesticas procurat 
ac dispensaf'. Honesta Dorothea curialis al. 
dwornyczka de Rybothicze, actrix, terminum 
attemptayit iuxta cittacionem super nobilem 
Petrum 1478 AGZ XVII 146.

Dwornie ' wytwornie, decenter, ornate": Vir- 
gines... non reputant ipsis pro pudore solum 
cum sola... confabulari et contractare: immo- 
que decencius dworney et ornacius... scit ado- 
lescentibus colloąui et cicius sermonibus im- 
pedire, hoc est decus hodie 1466 R XXV 140.

ih st y w

Dwornik f o r m y : n. sg. dwornik 1419 Ziems- 
Krak I 121, 1431 StPPP II nr 2384, 1440 
MMAe XVI nr 377, 1448 AGZ XI 323, 1470 
MMAe XVI nr 1324, 1471 AGZ XV 123; 
~  d. sg. dwornikowi 1445 AGZ XIV 166; 
~  n. pl. dwornicy 1426 StPPP I 292.

Znaczenie: 'rządca, włodarz, sługa dworski, 
vilicus, familiaris vir9: Nicolao dwornik de 
domo palatini Koneczpolskego 1419 Ziems- 
Krak I 121; Cmetones, tabernatores, coloni et 
molendinatores, curiatores vlg. *dwornyczczy, 
servi appretiati vlg. rzandny, non debent sur- 
gere absąue debito tempore 1426 StPPP I 
292; Stanislaus..., ciuis Cracouiensis, actor 
contra Stanislaum dwornik de domo domini 
scolastici Cracouiensis 1431 StPPP II nr 2384; 
Custos curie plebani al. dwornik 1440 MMAe 
XVI nr 377; Ministerialis dedit terminum circa 
faciem al. przy lyczu yiolentam Iwano curyste 
al. dwornykowi strenui domini Georgii 1445 
AGZ XIV 166; In secundo termino przipowie- 
dal se Wawrzek dwornik de Costirowcze actor 
super Honkonem et Paschconem 1448 AGZ 
XI 323; In causa... conyentus in Srzoda contra 
proyidum Albertum curiotam al. dwornyk mo- 
rantem in domo lapidea... palatini Calisiensis 
1470 MMAe XVI nr 1324; Iacobus recognoyit, 
quia in domo... Gunczerzs..., in qua sedet 
edilis suus al. dwornyk Szyen, yidit... hostia... 
seccata 1471 AGZ XV 123.

Dworność 1. 'przepych, luxus, pompa": Sine 
pompis buynosczy, dwornosczy XV med. R XXV 
150.

2. 'żart, sales’ : Krothochwyle, dwornosczy 
sales ca 1500 Er z 16.

3. 'ciekawość, curiositas, res novas cognoscendi 
atąue imestigandi studium’ : Dwornoscz curio
sitas 1429 Ac OfLubi I f. 13.

Dworny 1. 'należący do dworu, ad curiam, id 
est ad praedium vel domum potentioris cuiusdam 
pertinens : Recepisti sibi Katherine equam ip- 
sius curialem al. dworna 1476 AGZ XV 196; 
Michno... prata sua... Andree... obligayit: 
unum pratum curiale al. dworne, quod iacet 
in fluvio Lippa usque ad campos, et aliud pra
tum 1478 AGZ XV 493.

2. 'piękny, pulcher": Tota pulera, dworna, es 
amica mea (Cant 4,7) XV med. SKJW  273; 
Dworna pulera XV p. post. R XXV 266.

3. 'ciekawy, wzbudzający zainteresowanie, qui 
animum novitate oblectaf: Herod... począł yego 
(sc. Jezusa) pytacz rozmaytemy movamy nye 
prze to, yzby szye chczyal navczycz, alye prze 
tho, yzby nyektore dvorne rzeczy slyschal 
Rozm 797.

cKIEGO

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

fOSkCZM



D W O R O W Y D W O R Z Y SK O 241

Dworowy *należący do dworu, ad curiam, id 
est ad praedium potentioris cuiusdam perti- 
nens ( ? f : De agris predii debent eis mansurare 
dworowye (pro dworowey) rolye 1465 TymProc 
318.

Dworski 'próżniaczo, lekkomyślnie, aulicorum 
vel eorum morę, qui rebus inutilibus tempus te- 
ru n f: Dworszky (war. kal.: dworskye) curiose 
(audivimus enim inter vos ąuosdam ambulare 
inąuiete, nihil operantes, sed curiose agentes 
II Thes 3, 11) MPKJ V 130.

Dworskie 'próżniaczo, lekkomyślnie, aulico
rum vel eorum morę, qui rebus inutilibus tempus 
terunt*: Dworskye (war. lub.: dworszky) cu
riose (II Thes 3, 11) 1471 M PX/ V 130.

Dworzanin fo rm y : n. sg. dworzanin 1448 
^4GZ XI 323; ^  ac. sg. dworzanina XV 
MPKJ II 325; ^  w. pl. dworzanie Dział 14. 
49, 1471 MPKJ V 107; ^  g. /?/. dworzaninow 
SW 26.

Znaczenie: 'sługa dworski, aa/ac vc/ domus 
potentioris cuiusdam familiaris' : Iohannes, dwo
rzanin, familiaris domini Nicolai Iurgiowski, 
postposuit ex parte kmetonum simplici in- 
firmitate 1448 AGZ XI 323; O poz[wan]ywanyv 
dworzanynow Sul 26; <P>rzydawa syą cząsto- 
krocz, ysze dworzanye naszego dworv (Sul 27: 
czelyadnyczy) albo gynszy ktorzykole (aliąui 
nostri familiares vel ąuomodolibet in curia nos
tra.constituti), przed nas... pozywayącz chytrze, 
a rozmagite szaloby wymyslayą Dział 14; 
<Z>akazugem chczacz to myecz, aczby naszy 
dworzanye (Sul 64: celednyczy) abo którzy 
gynszy na naszem dworze pozwany abo za
stany... nyenawysczyą abo chitrosczą, tedy nye 
mayą odpowiedacz (nostri familiares vel aliąui 
in nostra curia citati... respondere minime te- 
neantur) Dział 49; Dworzanye twoy editui 
custodes domus (erunt in sanctuario meo aedi- 
tui et ianitores portarum domus, et ministri 
domus, ipsi mactabunt holocausta et victimas 
populi Ezech 44, 11) 1471 MPKJ W 107; Homi- 
nem curie dworzanina XV ex. MPKJ II 325.

Dworzec 1. 'gospodarstwo rolne, praedium : 
Johannes et Dobeslauś... pallaciculum... cum 
curiaculo dicendo dworzecz ibidem in Jan- 
couicze... dare debebunt 1432 StPPP II nr 2399; 
Ecclesie in Dubyngy... allodium al. dworecz 
cum hominibus, pratis et lacu Vylna dieto ad 
ipsum spectantibus... dedimus (1449) KodWil I 
217; 4 curias al. dworcze in Wolkowyany 1456 
Matr I nr 257; D o..., inscribo... agrum sive 
campum circa eclesiam iacentem ubi dvorzecz 
(1483) KodWil I 387; Decimam manipularem 
omnis grani seminati de curia nostra in dieto
Słownik staropolski II

Msczybow ac circulo al. s dworcza... dedimus
(1492) KodWil I 444.

2. dubium (może nomen proprium): Pasch- 
co ... uituperatus... nobilitatem suam conpur- 
gando, seąue... de proclamacione Thurzyna no- 
bilem processisse affirmando sex testes nobi- 
les... de tribus clenodiis, uidelicet:... Stanislaum 
Wrocz de Iacussouice, Petrum Swirad de Crzis- 
couice,... Woytconem Oczosna de Oczosny, 
Petrum de W ola,... Woytconem dworca de 
Modrzewe et Bodzantham de Stroynow.. pro- 
duxit 1419 StPPP VII 307.

Dworznica c f  Dwornica
Dworzysko fo rm y: n. sg. dworzysko 1457 

AGZ  XIX 501, 1462 AGZ  VI 72, 1471 AGZ II 
207, 1492 AGZ  XVIII 327; ^  g. sg. dworzyska 
(1407) 1549 AGZ  VII 51, 1436 AGZ  XII 13, 
1481 AGZ  XVIII 222; ^  ac. sg. dworzysko 
1439 AGZ XIX 326, 1439 Przem I nr 2831; 
1472 AGZ  XVIII 55, 1477 AGZ XVIII 149, 
1498 AGZ  XV 343. 360; ~  i. sg. dworzyskiem 
(1414) XVI in. Matr III nr 82, 1469 AGZ  XII 
325, XV RocznHist I I 71; ^  /. sg. (w) dworzysku 
1500 AGZ XV 414; ^  n. pl. dworzyska 1444 
AGZ  II 122, 1457 AGZ  XIX 500. 501, 1475 
AGZ  XIX 22; ~  g. pl. dworzysk (1357) MMAe 
X 109, 1471 AGZ  XVIII 34, 1498 AGZ  XVIII 
391; — ac. pl. dworzyska 1473 AGZ XVIII 64, 
1479 AGZ  XVIII 194, 1485 KatOssolPawl 82, 
1491 AGZ XVIII 303, — /. pl. (po) dworzyskoch 
1500 AGZ XVIII 420; dworzyskach 1438 AGZ 
XII 40, 1475 AGZ  XVIII 95.

Z naczenia:  1. 'gospodarstwo chłopskie okre
ślonej wielkości (na Rusi Czerwonej), area, 
praedii ad villam pertinentis pars quaedam jinita : 
Addimus... ad hec prefato Andree... ąuatuor 
curias al. dworzysk in villa Pohorce..., videlicet: 
vna curia al. dworzyscze Collocelowa..., tercia 
curia al. dworzyszcze Czyrcowice, ąuarta vero 
curia al. dworzyscze Kisielowa (1357) MMAe 
X 109; Ex laneo vel etiam ex curiola al. dwo- 
rziska... per duos grossos... debent dari ad 
nostram cameram (1407) 1549 AGZ VII 51; 
Vladislaus II rex... militi suo... villas... cum 
area z dworzyskem Buthin in eadem haeredi- 
tate ... donat (1414) XVI in. Matr III nr 82; 
Ihnath... astitit primum terminum de et super 
Gocz... pro eo, quia hominem profugum de 
area al. dworziska Nyelepka... opido exdare 
non vis 1436 AGZ  XII 13; Pro exervimine al. 
o wislugo, quod in Polaycze... dominus Gun- 
czer... viginti marcas in septem areis al. dwo- 
rziskach sibi inscripsit 1438 AGZ XII 40; Unam 
aream al. dworzysko, in qua residet homo 
Wolosch 1439 AGZ XIX 326; Villam nostram
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Kawhuyewo... donamus... cum omnibus... 
eiusdem ville curiis al. dworziska 1444 AGZ 
II 122; Dymythro... cessit... medietas curie 
antiąue al. dwór... incipiendo sursus fluxum 
Rudka usque ad summitatem vlg. po vyrzchv 
Rudky omnes curie al. dvorzyska 1457 AGZ 
XIX 500; Dymitr recognoyit, quia Iaczkoni... 
cessit... medietas curie antique... dvorzysko, 
super qua moratur Fyedecz, dvorzyska, que 
sedent super potoka Narwye ib. 501; Cola 
donavit eundem Ostrowszki area al. dworzysz- 
kyem iacenti penes Zavyscham ex una et Zely- 
man ex altera 1469 AGZ XII 325; Damus... 
plebano... unam piscinam, que iacet post 
dworzysko baytkonis 1471 AGZ II 207; Sta- 
nislaus... recognoyit se teneri debiti centum 
marcas... Syenco..., in quibus domino Syenco 
novem areas al. dworzysk cum hominibus... 
in eisdem areis residentibus in villa Schalomy- 
nycze... obligayit 1471 AGZ XVIII 34; Cristi- 
nus... recognoyit, quia partem totam ..., hoc 
est aream al. dworzysko,... cum tribus quarta- 
libus agri... yendidit 1472 AGZ XVIII 55; 
Potens erit łączko predictas areas al. dworzyska... 
alteri obligare 1473 AGZ XVIII 64; Recogno- 
verunt, quia... diyisionem... fecerunt taliter, 
quia cuilibet ipsorum... cessit per quatuor 
areas antiquas et per quintam curiam al. pofth] 
czthyrech dworzyskach starych y po pyąthem 
dworoyy 1475 AGZ  XVIII 95; Centum quin- 
quaginta marcas ratione dotalicii... super 
duabus areis al. dworzyska in yilla Kalenny- 
kow... dotaliciayit 1475 AGZ  XIX 22; Zayn... 
recognoyit se teneri debiti decem marcas nobili 
Prócz..., in quibus obligayit tenere aream al. 
dworzysko in parte sua in villa Hvnyathycze... 
iacentem 1477 AGZ XVIII 149; Georgius et 
Leonardus... se obligant... ipsis Michno et 
Petro... sexaginta marcas e contra restituere 
sub intromissione in bonis suis... in areas al. 
w dworzyska bene possessionatas 1479 AGZ 
XVIII 194; Tu hominem Fyeodor, profugum de 
yilla Conyusky, in yilla Chlopczycze sub te de 
Ruthenico iure in ius Ruthenicum de media 
area al. s poi dworzyska noluisti nec vis extra- 
dere 1481 AGZ XVIII 222; Hurko... obligayit 
Daskoni... sex areas al. dworzyska in Scithin, 
in quibus sedent cmethones 1485 KatOssol- 
Pawl 82; Item omnia gaya per medium tenere 
debent, item omnes areas al. dworzyska deser- 
tas, eciam omnes agros desertos 1491 AGZ  
XVIII 303; Cum pueri ad annos pervenerint, 
tunc datis quatuordecim marcis Wąsko debet 
dimittere pueris penes eclesiam Rutenicam duo 
area al. dworzysko et tria dworzyscze penes
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Climaskow 1492 AGZ  XVIII 327; Heres de 
Borschow... admisit intromissionem nobili 
W anko... in curiam al. w dworzyszko po- 
powszkye in yilla Borschow 1498 AGZ  XV 343; 
Modrzyczky recognoyit, quia obligayit quin- 
que are<a>s al. dworzysk in yilla Modrzycz... 
Georgio 1498 AGZ XVIII 391; 5 areas al. dwo
rzyska in yilla Modrzycz (1498) XVI in. Matr
III nr 260; Stanislaus... admisit intromissio
nem in unum kmethonem in yilla Szoravnyky... 
residentem in integra area al. dworzysky czalym 
1500 AGZ  XV 414; In quibus quatuor areis al. 
dworzyskoch resident kmethones 1500 AGZ 
XVIII 420; Cum curia al. sz dworzyszkyem XV 
RocznHist II 71.

2. *parcela w mieście, (oppidi seu urbis) area : 
Item prouidi viri... fassi sunt, quia Andreas 
Konuch de Nehrebka dimisit dworzisko li
berum nunc et in evum 1439 Przem I nr 2831; 
Dychluba... curiam suam al. dworzisko inter 
domum Hester Iudee et plateam yendidit 1498 
AGZ XV 360.

3. może 'miejsce, gdzie stal dwór’, fortasse 
' locus villae aedificiis destructis atque remotis 
vacue factus : Sippayimus tertium scopulum 
acialem, et a dieto scopulo... ad locum anti- 
qua curia al. stare dworzysko apellatum,... ubi 
dicta yilla finem habet 1462 AGZ  VI 72.

Dworzyszcze f o r m y : n. sg. dworzyszcze 
(1357) MMAe X 109, (1388) XVI p. pr. Matr
IV 3 nr 336, 1411 AGZ  IV 76, 1431—68 Zab 
525, eter, ~  g, Sg. dworzyszcza 1437 AGZ XII 
17, 1479 AGZ  XVIII 183; ^  ac. sg. dworzyszcze 
1424 AGZ  VII 65, (1427) XVI p. pr. Matr IV 
3 nr 611, eter, ~  l. sg. (na) dworzyszczu 1440 
AGZ XII 77; ~  g. pl. dworzyszcz 1440 AGZ 
XII 86, 1488 AGZ XIX 213; — ac. pl. dwo
rzyszcza 1399 AGZ III 141, 1464 AGZ  XIX 
335, 1471 AGZ  XVIII 24, 1497 Matr II nr 737; 
^  i. pl. dworzyszczami 1472 AGZ  XVIII 48.

Z n a czen ia : 1. 'gospodarstwo chłopskie okre
ślonej wielkości (na Rusi Czerwonej), area, 
praedii ad villam pertinentis pars ąuaedam finita*: 
Addimus... ad hec prefato Andree... quatuor 
curias al. dworzysk in yilla Pohorce..., yidelicet: 
yna curia al. dworzyscze Collocelowa..., tercia 
curia al. dworzyszczce Czyrcowice, quarta vero 
curia al. dworzyscze Kisielowa (1357) MMAe 
X 109; Vladislaus II rex 4 areas in yilla Hor- 
tynycze districtus Samboriensis, nempe: Go- 
ssiipowo dworziscze, Worssyno dworzisseze, 
Kvczino et Popowskie dworzisseze... Iacobo... 
donat (1388) XVI p. pr. Matr IV 3 nr 336; 
Vicario et conyentui... duas curias, dworziscza 
vlg. dictas, nostras regales, unam in Grotho-
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schino, in qua duo falconarii nostri habitabant 
et aliam in Coschczeyow, quam quidam servus 
noster inhabitabat..., donamus 1399 AGZ  III 
141; Villam... cum curia Georgii al. Iurconis, 
dicta Creblowo dworzischcze, in districtu Lem- 
burgensi sitas,... yendidit 1411 AGZ IV 76; 
In causa... episcopi... pro area ecclesiastica 
al. o dworziscze,... in villa Cormanicze in 
Premisliensi districtu sita,... iudicio presideba- 
mus 1424 AGZ VII 65; Petrus... testificatur 
Stanislaum... aream suam Mykulynskye dwo
rziscze, sub castro Leopoliensi sitam, Dayidi... 
donasse (1427) XVI p. pr. Matr IV 3 nr 611; 
Pro stuba de area al. dworziscza de Polaycze 
vendiderunt violenter 1437 AGZ XII 17; Pe
trus, kmetho, in curia sedens vlg. na dworzys- 
czu 1440 AGZ XII 77; Pro hominibus... Iohan- 
nis, profugis de areis vlg. s <d>worziszcz 1440 
AGZ XII 86; Obligavit tres areas vlg. duorzyscza 
nobili Paulo 1464 AGZ  XIX 335; Vos recepistis 
ei aliam aream al. dworzyscze popowskye ibi
dem in Osschany... cum gayo et piscatorio 
(1465) 1467 A G Z X Y  447; Aream al. dworzyscze 
suam... in suburbio castri Leopoliensis si- 
tuatam ... yendidit 1468 AGZ  XV 93; Area 
al. dworzyszcze 1431—68 Zab 525; Motrona... 
iure optinuit super... Hrycz... aream al. dwo
rzyscze paternalem in suburbio castri Leopo
liensis sitam 1469 AGZ  XV 100; Aream al. dwo
rzyscze Makythczinskye in Vaszylow ca 1470 
AGZ  XIX 347; Tu hominem Cuszmam..., 
qui Cuzma nullum dworziscze tenet, sed est 
podszadek... mittere non vis 1470 AGZ  XVII 
25; Petrus... sibi... dedit intromissionem in 
duos laneos bene posessionatos... yidelicet in 
Nyestorowskye dworziscze 1471 AGZ XVII 43; 
Duas areas al. dworzyscza, quas habuit in villa 
Wliczno in districtu Premisliensi..., yendidit 
1471 AGZ XVIII 24; Ollefir... cessit curia... 
una cum areis z dworzyszczamy integris, dic- 
tis: Pronyowo, Sanyowo, Nowakovo, Sche- 
pyethczyno 1472 AGZ  XVIII 48; Petro de 
Radochoncze... unam aream al. dworzyscze 
in Ląthownya et cum molendino... resignaye- 
runt ib. 54; Tu hominem Mykytha a te in 
lempore reclinatum de curia al. s dworzyscza 
de villa tua... de iure Valachio... ad villam 
ipsius... in ius Valachium... demittere non vis 
1479 AG Z  XVIII 183; Medietatem ville... et 
cum medietate yastitatum al. pusthy<ch> dwo- 
rzyschcz... invadiavit 1488 AGZ  XIX 213; 
Super media area dicta Hlepkowskye dworzyscze 
1490 AGZ XV 545; Cum pueri ad annos per- 
yenerint, tunc datis ąuatuordecim marcis Wąsko 
debet dimittere pueris penes eclesiam Rutenicam

duo area . al. dworzysko et tria dworzyscze 
penes Climaskow 1492 AGZ XVIII 327; 
M agda... recognoyit, quia Ivaschkoni... me- 
diam aream desertam, dictam Wybranowskie 
dworzyszcze, in Grabowiecz yendidit 1493 AGZ 
XIX 228; Obligat et inscribit quartam partem 
aree al. dworzyscze et cum edificio 1494 AGZ 
XVIII 521; Sortem suam hereditariam... in 
dworzyscza et syedlyscza in districtu Leopo
liensi sitam invadiavit 1497 AGZ XV 550; 
Rex Iohanni... decano... in haereditate sua 
Prussy... 3 areas al. dworziscza... donat 1497 
Matr II nr 737.

2. *parcela w mieście, (oppidi seu urbiś) area5: 
Iwan... resignauit... pictori... medietatem aree 
al. dworzyscze in platea Iudeorum sita 1452 
Przem II nr 1105.

Dwój fo rm y : n. sg. m. dwój XV med. Gl- 
Wroc 57v; / .  dwoją BZ  Num 3, 21, 1476 
AGZ  XV 191, 1481 PF IV 747; neutr. dwoje 
BZ  Ex 36, 22, 1471 MPKJ V 20, Rozm 156; ~
g. sg .f. dwojej 1471 M P K JY  138; ^  ac. sg. m. 
dwój BZ  Ex 16,29, Rozm 62; / .  dwoję 1399 
Leksz II nr 2320, Gn 179 a, 1406 KsMaz I 
nr 761, 1416 Czrs 155, 1444 PF VIII 18, 1471 
M P K JY  29, Rozm 844; neutr. dwoje 1399 St- 
PPP VIII nr 9362, 1407 Czrs 7, 1409 KsMaz I 
nr 1322, 1465 AGZ XV 438, 1471 M PK JY  14, 
1475 SKJ III 333, etc.; ~  i. sg. m. dwoim BZ  
IV Reg 2 5 ,4 ;/. dwoją 1444 RXXIII 307; neutr. 
dwoim BZ  I Par 12, 33; ~  l. sg. m. (o) dwoim 
Rozm 62; / .  dwojej Rozm 805; ~  i. du. f .
dwojama MPKJ V 40; ^  n. pl. m. dwoi Rozm 
825;/. dwoje MPKJ V 138, Rozm 819; neutr. 
dwoją Rozm 156; ^  g. pl. m. dwoich 1457 
ZapWarsz nr 1031, 1472 ZapWarsz nr 3053; 
/ .  dwoich 1451 Tym Sąd 73, 1462 ZapRpŁomż 
2, 215; ^  ac. pl. m. dwoje 1398 StPPP VIII 
nr 6409; / .  dwoje 1437 TymSąd 73, Sul 96; 
^  /. pl. neutr. (na) dwoich 1407 HubeZb 86.

Z naczen ia  1. 'dwa, dwoje, podwójny, po dwa, 
duo, dupiex, duplus, bini : a. jako liczebnik je
dno członowy: Szwaczczimi, esz... episcopus... 
wszanl dwoye penandze za yednan dzeszandzi- 
nam w przechod 1398 StPPP VIII nr 6409; 
Yako Pechno prziyal dwoyan granyczo y wfszol 
kmetho wieża..., y obeschil go 1399 Leksz II 
nr 2320; Miczek yyednal sye ss kmyeczem... 
o rany y o dwoye wyanzanye dobrowolnye 1399 
StPPP VIII nr 9362; A pres tho o them tho 
miloserdzu, choscy gest ge Xpc ku syothemu 
Ganu mai bil, dwogocz rzecz vy f tern tho 
macze rosumecz Gn 179a; Yacom ya zaplaczil 
Woczechowi *diwoyo pancznadzescza i przigan- 
ne 1406 KsMaz Inr761; Vithek... tenetur Zayocz-
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koni dare dwoye *rucho ex integro, vlg. unum 
jprske... et secundum machelske 1407 Czrs 7; 
Iaco Grzimek poorał Marczinowi trzidzesczi 
y szeszcz zagonow sswimi ludźmi na dwogich 
stayach 1407 HubeZb 86; Iacom ia ne dal wszego 
zitha Wszeborowi na tey wlocze, iedno dwoye 
staye 1409 KsMaz I nr 1322; Bonko... binas 
VI marcas vlg. dwoyo szeszcz grziwen habet 
solvere 1416 Czrs 155; Jako... pani ne pozi- 
wala ho thi graniczę *dwoyey 1418 AKPr VIII a 
144; Nedzalkowicz... tenetur... manuale mel- 
lis dare... et duas apes, vlg. dwoge pczolly 
1437 TymSąd 73; Jacom ya jednaczem byl, eze 
Sdzeszek myal dwoye jednane położycz prze- 
czywko Mroczkowy 1441 ZapWarsz nr 539; 
Jako ya to wem, esze Kelcz wszanl na Yanye 
dwogyą *szethin ('siedem’) kop za genim za- 
pyschem 1444 PF VIII 18; Pod dwoya ossoba 
sub bina specie 1444 R  XXIII 307; Ma vi- 
wyescz... dwoye pczoli dobrze godzancze 
w swoyem royu czale (debebit educere... binas 
apes vivas et bene valentes in suo examine) 
Sul 96; Obsecro, ut fiat spiritus tuus duplex, 
dwoy, in me XV med. GIWroc 57 v; Jako ya 
tho wyem, esze Jan Goschk nye wibral Jacubowy 
dwogych pczol samowthor syla 1451 TymSąd 73; 
Patrzczye, ysze wam dal pan soboto, a przeto 
wam dal dzen szyosty dwoy pokarm (die sexta 
tribuit vobis cibos duplices) BZ  Ex 16,29; 
Dwoge wistruganye *bodzye na kaszdich czkach 
(binae incastraturae erant per singulas tabu- 
las, 1471 MPKJ V 20: dwogye *wystrąganye) 
BZ  Ex 36, 22; Z Gersona bilasta dwoya 
czeladz (de Gerson fuere familiae duae): 
Lebniczka a Semeyczka BZ  Num 3, 21; Y ska- 
szono myasto, a wszitci moszowye bronny w noci 
vcyekly drogo tey broni, gesz gest myedzi dwoym 
murem do zagrodi krolyowi (inter duplicem 
murum) B Z \Y  Reg 25, 4; Troyan Adama nye 
prosszil, abi hon zany vipys ranczhil any jenym 
yipissem hod *Klymyantha y hod Mykolaya 
dvoych pyenyandzi wzanl 1457 ZapWarsz nr 
1031; Jakom ya nye wząl dwogich thaczek 
1462 ZapRpŁomż 2,215; Prout te idem Stan- 
czel in termino peremptorio pro duabus pelli- 
ceis... et eciam pro duabus subducturis al. 
za dwoye futro krolykowe iudicialiter condem- 
navit 1465 AGZ  XV 438; Tey dwoge skody 
pokładam zaloblyvye hec duo damna ąueror 
1466 R XXII 16; Dwoye rucho duas stolas 
(ąuibus dedit Joseph plaustra... et cibaria in 
itinere. Singulis quoque proferri iussit binas 
stolas Gen 45, 22) 1471 M P K JY  14; Dvoyama 
drogą <ma> (war, kał.: dwyema drogama) cli- 
vum (porro David ascendebat Clivum olivarum

scandens et flens II Reg 15,30) M P K JY  40; 
Dwogye kary a. gyednokole (war. lub.: dwoge 
karri a. yenokoly) duorum burdonum (concede 
mihi, servo tuo, ut tollam onus duorum bur
donum de terra IV Reg 5, 17) 1471 M PK JY  46; 
Dwogyey myari (war. lub.: dwogye libry, id est 
myarą) bilibris (Ap 6, 6) ib. 138; Jakom ya na 
Pawle nye wzal dwoych pyenyadzi 1472 Zap
Warsz nr 3053; Dwoge stayanie podle koscze- 
iowskiey graniczę a podle Vgesdzskego laky... 
obligauit 1475 SKJ III 333; [...] solucionis al. 
dwoya roczyzna zapłaty, hocestita: hodieannus 
lapsus est yiginti dimidiam septimam marcas 
et octo grossos et hodie yiginti dimidiam septi
mam marcas et octo grossos recepit 1476 
'AGZ XV 191; Dwoya lyfa ffenus 1481 PF IV 
747; Dwoy lyvd vydzą przede mną (duos po- 
pulos yideo antę me): yeden placzączy a drv<g>y 
vyeselyvczy szye Rozm 62; Czernysz rzeki, by 
to proznya slova, kyedysz o dvoym lyvdv 
schlyschal? Rozm 62; Tegodlya yskazal to cze- 
szarzoyy Phylyp, brat Archelauszow, posiał 
do Rzyma, a wschakosch to prze dwoye rzecz 
(duabus tamen incidenter de causis) Rozm 114; 
Potem czeszarz... polovyczą (^c. królewstwa) 
rozdzyelyl na dvoye xyąstwo (mediam vero 
partem in duas secuit tatrarchias) Rozm 116; 
Bo yylkoscz <z> gorączoscza, to dvoye przyro- 
dzenye albo elementa, davaly szye (pro są) yemv 
kryye, zymnoscz z yylkosczyą dayaly yemv 
czyelestnoscz..., zymno szuchem (leg. z suchem) 
przyrodzenym albo ta dvoya elementa davaly 
yemv byaloscz Rozm 156; Gdyż było o polno- 
czy albo dalyey, myeny szye, yze svyathy... Yan 
dvoye rzecz yczynyl: pyrve, yze posiał do Beta- 
nyey..., ytore, przyschedl v dom dzyeyycze 
blogoslavyoney Rozm 734; Ma ymrzecz..., bo 
my mamy prauo dvoye v zyemy: pyrye, yze 
ktokolvye navcza... przez dopusczenya..., 
a drugye prauo mamy, ktorybykoly svem septa- 
nym yczynyl nyepokoy v zyemy, tego mamy 
ymorzycz Rozm 789; My pomayyamy lesusa 
tego v dvoyey rzeczy Rozm 805; A ony... były 
gy tako sylnye, aze szye dvoy smączyly y sta
ły. Tako trzeczy począly szye przyprayyacz, 
chczyacz y yescze mączycz Rozm 825; Vtore 
prze to nye odpoyyedzyal, aby vkazal smyerne 
czyrpyenye, bo są yemv dvoyą rzecz przy- 
myenyaly, lye tą, yze szye królem czynyl y sy
nem bożym Rozm 844; ~  Dziely na dwogyą 
scindit (omne animal, quod in duas partes 
findit ungulam et ruminat, comedetis Deut 
14, 6) 1471 MPKJ V 29.

b. jako składnik liczebnika wieloczłonowego: 
Bo yako movyą mystrovye przyrodzenya, yze
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v kazdem czlovyecze czthyrzysta schesczdzye- 
ssyath y dvoye kosczy Rozm 819.

2. 'rozdwojony, wahający się, niezdecydowany, 
dubius, haesitans : Potem z Zabulona... pyocz- 
dzesyot tysyoczow prziszly na pomocz Dauidoui 
nye z dwogym syercem (quinquaginta milia 
yenerunt in auxilium non in corde duplici) 
BZ I Par 12,33.

3. corruptumpro wdowi: Takos szye stało, yze 
lozeph vmarl... Tako dzyeyycza Marya s tego 
yyelyky smątek myala y ybrawschy szye ve 
dvoye odzyenye, yako tedy byl obyczay, bo 
dokąd byl lozeph zyv, chodzyla, yako tedy byl 
zakon'malzenkam chodzycz Rozm 146.

Cf. Dwoje
Dwóje, Dwojec edwa razy, dwukrotnie, bis': 

Svoty Gan bilcy gest on *dwocz *moko cirpal 
Gn 178a; Nota, quia domina Koszetulska age- 
bat super Petrum..., quia yeniens in l<acum> 
vlg. przekopałeś mon grobo na mem stauisku, 
dwoyecz wraca<jąc> 1410 Czrs 29; lakom ya 
Staszcowa parobka ne bil ani *dywoycz o zemo 
sylo yderzil. lako ya tho wem, eze Paweł Stasz
cowa parobka ne bil ani *dywoyecz o zemo 
yderzil sylo 1425 KsMaz II nr 924; A gdisz 
podnosi roko Moyzes, wderziw rosgo dwoycz 
w krzemyen (percutiens virga bis silicem), wysli 
so wodi obfite[y] BZ  Num 20, 11; Zosthala 
po nym yego dzyewka, they tho dzyewky 
dwogycz (OrtBr VI 368: dwoycz) szye zaprzal 
przed raczczamy od szyebye y od szwey zony 
Ort Mac 88; A to mamy yyerzycz, yze to dvoycz 
yczynyl (hoc enim bis fecisse creditur) Rozm 212; 
Tho kazanye syyąthy Maczyey ynaczey pysche, 
a syyąthy Lucass ynako. S tego nyektorzy 
ynaczey chczą, yzeby ye dvoycz kazał myły 
Cristus, czvsz na vyrzchv góry apostołom, a tlus- 
czam y apostołom na podgorky stoyącz. Drudzy 
mynya, yze yedno kazanye pospolyczye aposto
łom y tlusczam yczynyl Rozm 264; I chczyal 
myły lesus to sloyo dvoycz rzecz: oycze, oczsze 
Rozm 596; Pyeryey nyzly kur dvoycz zapoye, 
trzykrocz myą zaprzysch (priusquam gallus 
cantet bis, ter me negabis Marc 14,72) Rozm 
691; ^  Tego dlya (pro dnya), kyedy szyą
dzyeyycza Marya narodzyla, po wschemy svyaty 
była tako *vylyka syyatloscz słoneczna, yze slon- 
cze tego dnya tylye dvoycz syyczylo nyzly ynego 
dnya Rozm 12; ^  Acz kto myal modre po-
stawcze, pawloky, czyrwone sukno dwogecz 
kraszone (coccumque bis tinctum) y byale 
plotno..., offyerowaly S00 panu BZ  Ex 35, 23; 
Alye y nyewyasti nauczyone dały S00, czso 
S00 naprzoodly postawczow modrich, pawlok, 
czyrwonich sukyen dwogecz krassonich (dede-

runt hyacinthum, purpuram et yermiculum ac 
byssum) BZ  Ex 35, 25; Y uczynyly so wszistczy 
modrzy szerczem ku napelnyenyu dzala sta
nowego opoon dzeszyocz ze lnu byalego... 
y s postawczu czyrwonego dwogecz barwyonego 
dzyalem przemyennym a mysztrzownym prze
szywanym (feceruntque... cortinas decem de 
bysso retorta... coccoque bis tincto opere vario 
et arte polymita) BZ  Ex 36, 8; Y udzyalal pawlo- 
koo albo opono s modrey barwy y s pawloky, 
y sz sukna czyrwonego dwogecz barwyonego 
BZ Ex 36,35; Tycz soo nastroge stanowe 
szwyadzeczstwa..., które Beseleel... wipelnyl 
przyyow k sobye towarzysza Oolyaba..., który 
bil... przesywacz y dzelnyk barwamy pyora 
ptassego, barwo modroo, pawloky y s sukna 
czirwonego dwogecz barwyonego, y s byalego 
lnu przesukowanego BZ  Ex 38,23; Dwoycz 
barwyon bis tincto (cortinas de bysso retorta et 
hyacintho ac purpura coccoque bis tincto, 
variatas opere plumario facies Ex 26,1) 1471 
MPKJ V 18; ~  Dwoycz (war. kal.: dwoyczy) 
modri postawyecz gemina (Syrus, negotiator 
tuus, propter multitudinem operum tuorum 
gemmam et purpuram, et scutulata, et byssum, 
et Sericum, et chodchod proposuerunt in mer- 
catu tuo Ezech 27, 16) MPKJ V 105.

Dwójckroćedwa razy, dwukrotnie, bis' : Drzewo 
cedrowe [y] a coccin czirwony dwoyczkrocz 
barwyoni, a izop kapłan wrzyczy w plomyen 
(lignum quoque cedrinum et hyssopum coc- 
cumque bis tinctum sacerdos mittet in flam- 
mam) BZ  Num 19, 6.

Dwójcy, Dwajcy, Dwujcy edwa razy, bis5: 
Jacom ya nye przisetl dwoyczy w dom twoy 
1457 Czrs s. L; Kv trzeczyemy dolyczenyy mamy 
yyedzyecz, s tego baczycz, Iesucrista dobrovolną 
mąką przyącz...', alye dvoyczy y dobrovolnye 
szye offyaroval Rozm 632; O tern, yako myły 
Krystus yyedzyon od Annascha do Cayffasza, 
a kako yego svyąty Pyotr dv<o>yczy zaprzal 
Rozm 687; Slugy klanaly y nasmyevaly szye 
yemv y Pyotr dvoyczy zaprzal Rozm 709; 
^  Jaco tho swatczą, ysz Sczepan Brilewsky 
Thomy dwayczy ne *szodzal w kłodą y dwayczy 
ne wyszadzal any mu meczą gwałtem wsąl 
1435—7 BiblWarsz 1861 III 24; — Iacom ya 
nye przisetl dwugiczy w dom twoy anym czy 
zoni layal, any gonyll, anym paropka wygnał 
gwałtem 1458 AKPr VIII a 52; ^  Y czirwczo- 
wego a. dwoyczy (war. lub.: dwoy) kraschonego 
cocco bis cincto (fecit igitur superhumerale de 
auro, hyacintho et purpura coccoąue bis tincto 
et bysso retorta Ex 39, 2) 1471 MPKJ V 20; 
^  Dwoyczy (war. lub.: dwoycz) modri posta-
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wyecz gemina (Syrus, negotiator tuus, propter 
multitudinem operum tuorum gemmam et pur- 
puram, et scutulata, et byssum, et Sericum, et 
chodchod proposuerunt in mercatu tuo Ezech 
27,16) 1471 MPKJ V 105.

Dwójmowca fbiegły w prowadzeniu dysputy, 
disputandi, res discutiendi peritus' : Dwoymow- 
czą (war. kal.\ dwoymowny) dialecticus (taceo 
de grammaticis, rhetoribus, philosophis, geo- 
metris, dialecticis, musicis..., ąuorum scientia 
mortalibus satis vel utilissima est Prol) MPKJ 
V 5.

Dwójmowny 'biegły w prowadzeniu dysputy, 
disputandi, res discutiendi peritus': Dwoymo
wny (war. lub.: dwoymowczą) dialecticus 1471 
MPKJ V 5.

Dwór fo r m y : n. sg. dwór 1393 KodUniw I 15, 
Sul 39, 1457 AGZ XIX 500, ca 1500 Er z 16; 
~  g. sg. dwora 1439 ZapWarsz nr 888, Sul 56. 
106, OrtBr VI 365, De morte w. 468, 1477 AGZ 
XV 487, Rozm 114; dworu 1412 KsMaz I 
r r  1782, 1424 TPaw VII nr 3836, Sul 26. 39. 64, 
BZ  Gen 12,15, OrtMac 81, Dział 11. 14. 47. 
49. 56, 1468 TymSąd 76, 1489 ZapWarsz nr 
1592, XV p. post. Kałużn215; ~  d. sg. dworu 
Sul 28, XV med. R XXIV 360, Ort Vrtel 119. 120, 
Dział 32. 59, 1495 GórsJaz 278; dworowi Ort
Mac 36,1475 A G ZX V III 95; ~  ac. sg.dwór 1399 
StPPP VIII nr 8728, Fl 30,15, FI i Pul 40,7, 
Sul 63, etc.; ~  /. sg. dworem 1450 StPPP II 
nr 3425, Dział 47, 1495 AGZ XVI 259; — /. sg. 
(na) dworze 1409 KsMaz I nr 1342, 1411 HubeZb 
54, 1449 MMAe XVI nr 472, Sul 8. 24. 27, etc.; 
~  n. pl. dworowie Sul 56, 1471 MPKJ V 136; 
^  g. pl. dworow 1484 Reg 710; ^  d. pl. dworam 
Rozm 693.

Z naczen ia:  1. *miejsce pobytu panującego, 
jego mieszkanie wraz z orszakiem, także sam 
orszak, sedes vel aula principis aut potentioris 
cuiusdam domini, principis potestas vel comites, 
qui in aula yersantur : Geden pospolyti sandza 
w kaszdey zemy ma bicz myan, gysz na dworze 
krolyewskem thesz sandzicz bandze... Alye 
dzedzinnich rzecz sandzicz nye bandze mocz 
na dworze (unus generalis iudex in ąualibet 
terra haberi debet, qui in curia regis etiam iudi- 
cabit... Hereditarias ąuaestiones iudicare in 
curia non poterit) Sul 8; Chczeemi, abi sandzaa 
y podsandek they zeemye, myedzi kthorey 
granyczamy myeszkacz bandzeem, na dworze 
naszeem rzeczi myely sandzicz (yolumus, quod 
iudex et subiudex terrae ... in curia nostra 
de causis iudicare... teneantur) Sul 24, sim. 
Dział 11; Przigaadza szą cząstokrocz, ysz cze- 
lyadnyczy alybo gynszi kakokolye na dworzee

naszeem bandączy (Dział 14: dworzanye naszego 
dworv albo gynszy ktorzykole)... przed naszą 
oblycznoscz... pozwani bywayą (contingit ple- 
rumque, quod aliqui nostri familiares^ vel alii 
quomodolibet in curia nostra constituti... ad 
nostram... praesentiam... evocantur) Sul 27; 
Wstawyamy, aby... kaszdi... o rzecz przyro
dzonego... do sąndv przycz nye szmyaal, gysz 
bąndzely przecywko themv szmaal yczynycz, 
wynąą pyencznadzescza naszemw dwory przy- 
lanczoną (Dział 16: kv stolv naszemy) maa bicz 
skaraan (qui si contra facere praesumpserit, 
poena, quae dicitur penczr adzescza, nostrae 
camerae applicanda puniatur) Sul 28; Aby, 
kędy kroi w kthorą zyemyą polską yedze, 
sąndza gey... sądzicz k nyemy na dvor przyechal 
Sul 63; Alye gdi na dvorze naszem alybo któ
rego slachczicza ktho nyeczso vkradnye, poth 
*straczena vcha bącz pothdan (si vero in curia 
nostra vel alicuius militis manicas quis detraxe- 
rit, auris periculo sit subiectus) Sul 64, sim. 
Dział 49; Alye przy naszem dworze alybo w szą- 
dze naszem wyelgem może woszny na kazanye 
nasze... przes lystha poszwacz... Alye prócz 
naszego dwory alybo sądy naszego, gdy ktho 
pozwan ma bycz,... yywolanye pozewne ma 
yczynycz (sed curia nostra praesente vel iudicio 
nostro generali existente poterit officialis ad 
mandatum nostrum... sine litera citare... Sed 
extra curiam nostram vel iudicium nostrum, 
si quis citari debuerit,... edictum citatorium 
proponatur) Sul 64, sim. Dział 49; Mi, łan ... 
xanząn massowskye... s ... Pawiem, dwora 
naschego canczlerzem..., ystawyami Sul 106; 
Disponebat eum (^c. Adalbertum) applicari 
milicie seculari przyprawyal ku swyeczkyemu 
dworu XV med. R XXIV 360; W Rzymye 
gyedno panyą bilo..., a myąl barszo wyelky 
dwór, prócz panosz trzisztha riczerzow Aleksy 
w. 13; Yusz thv chcza czyrzpyecz... v mego 
oczcza na dworze ib. w. 162; Y yszrzely... 
Egypczy, isze bila (sc. Sara) crasna wyelmy... 
y wszoly yo do pharaonowa dworu (in domum 
pharaonis) BZ  Gen 12,15; Tedy rzeki...: Ten 
ortel gest... nyeprawdzywy, y brał szye o tho 
do krolewszkego dwora (OrtMac 81: do kra- 
kowszkyego dworu) OrtBr VI 365; Gdy szye 
ktho przylubuye ky dworowy OrtMac 36; Dwa 
thowarzysza albo zaky yczona przy dworze 
darował yeden drugyego ib. 59; Gdyby szye 
radczcza albo przyszasznyk... przylubowalby 
szye ku dworu (OrtMac 36: kv dworowy)..., 
czo gest gego pokuta? OrtYrtel 119; Kthory- 
kolwyk myesczyanyn ku dworu (OrtMac 36: 
kv dworowy) przymyla szyą a szgedną i myescz-
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kye prawo albo przywyley szlomya, tego mogą 
radczcze oszalowacz ib. 120; Ale gdy bądze 

/  szal oba o dzedziną, tedi sadza... szalobą przed 
$ namy ma wypowiedzecz, a my z ryczerstwem 

naszego dwory (Sul 24: przed naszą y ricerzow 
naszych obycznosczą) thą ysta rzecz rozgodzimy 
(cunrąuaestio fuerit hereditaria, iudex... quae- 
stionem nobis teneatur referre, cuius cognitio- 
nem in nostra et baronum nostrorum praesentia 
volumus... pertractari) Dział 11; Ystawiamy, 
aby kyedy my s swym dworem krolewskym do 

y  Poznanya abo Gnyezna wgedzemy, sadza... 
ff do naszego dwory ma bycz (statuimus, quod 

nostra regia maiestate terram Caliziensem vel 
Posnaniensem intrante, iudex statim ad nostram 
curiam, sive Caliziensis sive Poznaniensis fuerit, 

^ in t r a r e  tenebitur, Sul 63: m a... wnycz na nasz 
dwór) Dział 47; A gdyby na naszem dworze 
(Sul 64: przeth namy) abo naszego starosty 

/ kto brony dobądze..., tedy na naszey lascze 
ma bycz (quod si quis coram nobis cultellum 
vel gladium extraxerit..., in nostra gratia con- 
sistat) Dział 48; Vkazal kon strzyelczy dobry 
na tho myescze, kthory dal kv dwory 1495 
GórsJaz 278; Postayyl dwa kona, yeden... na 
tho myescze, kthory mv sdechl w *Poznyanv..., 
drvgy... *nya tho myescze, kthory dal w Ra- 
domv kv dwory ib.; Górze temu na dvorze, 
komu szą leczicz, górze! XV ex. PF V 372; 
Krzyk yyelky pobudzyl wschytek dvor, yakoby 
kroi *yąsz ymarl Rozm 110; A przeto novo 
lysty przyschły od dvora szyrskyego kxyazączya 
Rozm 114; O myły Iesucrisczye, yydzyalesz 
oczyma tvego bóstwa v dvorze krolewskym 
yladyky ybyrayącz szyą v czyn..., aby czye 
przysly łapacz Rozm 595; Bo y ktorego na- 
yyatschego mąza od począthka svyata nyeyyasta 
ku *kloputu nye przyprayyla?... A navyączey 
czy, którzy szye dzyerzą ku dvoram kxyazączym 
albo prelaczskym Rozm 693; ^  Na dwór bog 
wyszadzyl szyyeczszkyego kszaszacza, mathka 
szvą poszadzyl, gdzesz boża prayycza 1453 
R XXV 209.

2. 'ośrodek posiadłości ziemskiej (najczęściej 
szlacheckiej), przynależne budynki mieszkalne 
i gospodarcze oraz mieszkańcy (rodzina właści
ciela i służba), praedii, quod curia vocabatur, 
aedificia una cum area domus, res familiaris, 
familia5: Margaretha... et Franciscus... reco- 
gnoverunt... se yendidisse... parietem ab ... 
caminata... usque ad curiam vlg. dwór 1393 
KodUniw I 15; Jaco kaznya Nedominey gwał
tem syla wiram[by]bili yey ludze pyandzessant 
woz chrosta y wyezon na yey dwór 1399 StPPP 
VIII nr 8728; O ktorego na mo Pasek eon żało

wał, tego gemu moy syn ne zabił w gego dworze 
1409 KsMaz I nr 1342; Jacosmi bili posli ot 
Zegoti do Micolaya..., a scot yescze w yego 
dworze stal 1411 HubeZb 54; Yacom ya ne 
wibyl wolu s Maczeowa *dyworu 1412 KsMaz I 
nr 1782; Bogussius et Nicolaus... fecerunt 
inter se... diuisionem talem, quia cuilibet ipso- 
rum cessit... medietas cuilibet allodii, id est 
dworu 1424 TPaw VII nr 3836; Testis yidit hec 
omnia stando in curia al. na dworze domus sue 
1449 MMAe XVI nr 472; Vstawyami... thym 
obyczayem czynycz pozew, ysz then tho 
slvzebnyk... w wrotha dwory pana they wszi 
swą lyaską tykayącz... maa gy pozwacz (ad 
portam curiae eiusdem domini yillae suo baculo 
tangendo... eundem citare teneatur) Sul 26; 
Piscina propinquior molendino, sub curia al. 
pod dworem 1450 StPPP II nr 3425; Dwory 
curie XV med. SKJ V 277; Grzegorz zalowal 
na ruszkyego popą rzekącz: Tho nayn zaluyą, 
isz moy koyn wbyekl w gego dwór (OrtMac 143: 
dom) othworzony... Na to odpowyedzal pop:... 
Moya czelacz yechala s połą... sz konymy. 
Za thymy wbezal w moy dwór tesz koyn gego 
OrtKał 209, sim. OrtMac 143; Dymythro... 
cessit... medietas curie antiąue al. dwór in 
Dzedoschycze 1457 AGZ  XIX 500; A gdy kto 
na ryczerskyem dworze (Sul 64: przeth slachczy- 
czem) brony dobądze y yrany kogo, tedy za 
raną raką (ubi vero coram milite quis cultellum 
yel gladium extraxerit..., manus sua in gratia 
militis consistat) Dział 49; Jako ya tho wyem, 
yze zlodzeye nye przyszły z rada Nicolai do 
dworu Jacobi 1468 TymSąd 76; Cvszthosza 
y przeora, yeszma gye do szwego dwora De 
morte w. 468; W schwem dworze (war. lub.: 
w swem dworze a. w przystrzechu) in yestibulo 
suo (illi... ingressi sunt domum cuiusdam viri 
in Bahurim, qui habebat puteum in yestibulo 
suo et descenderunt in eum II Reg 17,18) 
1471 MPKJ V 40; Recognoverunt..., quia... 
diyisionem... fecerunt taliter, quia cuilibet 
ipsorum... cessit per quatuor areas antiquas 
et per quintam curiam al. po[th] czthyrech dwo- 
rzyskach starych y po pyąthem dworovy ibidem 
in Podhroczcze 1475 AGZ XVIII 95; Tu super- 
yeniens yiolenter cum hominibus... tuis ad 
diyisionem ipsius..., yestesch roszmyothal y rosz- 
rubal plothy ostrog y *disząbyną około tego 
dwora szlamalesch et curiam sibi destruxisti 
thym roszmyothanym tego plota 1477 AGZ XV 
487; Braczya nye mayą chodzyczy na nyepocz- 
live gody... any do dworow, any do thanyczow 
(sit eis ad inhonesta convivia... sive curias seu 
choreas accessus penitus interdictus) 1484 Reg
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710; Jakom ja Barbari nye zbył gvaltem w domv, 
w dworze oycza gyey 1488 ZapWarsz nr 1625; 
Jakom ja nye pobrał kmyeczyowy... broga syana 
gwalthem przesh włodarza swego... na wozy 
y nye wvyezlem go do dwory mego 1489 Zap
Warsz nr 1592; Czom myal gymyenya na 
*thworze, czom myal w szkrzyny y w komorze, 
tho my wszythko opvsczyczy SkargaPloc w. 9; 
Czom mai w scryny y w komorza, w gvmne 
y *ne dvorze, tbocz my yvsza opyscicy Skarga- 
Wroc w. 12; Do dworu in atrium (at illi tenen- 
tes Jesum duxerunt ad Caipham... Petrus 
autem seąuebatur eum a longe usąue in atrium 
principis sacerdotum Mat 26,58) XV p. post. 
Kalużn 275; Dwór vel podwórze curia, eyn hoff 
ca 1500 Er z 16; ^  Medium laneum desertum, 
in quo Hynek residebit curialiter al. dworem 
1495 AGZ XVI 259; ^  *wiejska posiadłość
władcy łub jego urzędnika (o określonych upra
wnieniach), principis vel potentioris cuiusdam 
domini, penes quem maior ąuaedam potestas est, 
praedium5: Jako Jaan yyedzal, kyedy Maczey 
moy lyud polupyl, alvpu do dwora nye dal 1439 
ZapWarsz nr 888; Vstawilismy, abi do blisz- 
szego castellaniey alybo grodstwa dwory, lvbo 
bącz krolewsky, lvbo ktoregole szandzey, thi 
tho swyerzepycze czirzpyączi skodą dopądzenya 
mocz ymyal (decernimus, quod ad proximiorem 
castellaniae curiam, sive fuerit regalis, sive 
cuiuscumque iudicis, eadem iumenta passus 
damnum depellendi habeat facultatem) Sul 39; 
W domy wlostnem... przes nocz, gdiby daleko 
byl dwór, chowacz może, alye zayythra do 
nablyszego dwory grotstwa swyerzepycze... 
yma dopądzicz (in propria domo... iumentis... 
per noctem servatis in crastino ad proximio- 
rem curiam castellaniae depellere teneatur 
iumenta... praedicta, Dział 32: tedy ma ge 
dacz kv dworu, kv ktoremy przyslvcha) Sul 39; 
Gdze dworowye krolewsczy szą daleczy, cząsza 
wszątha do dwora castellanowego alybo woye- 
wodzynego slvsznye może bycz dognana (ubi 
curiae nostrae sunt remotae, terrigenae nostri 
possunt recepta pignora ad curiam castellani 
aut palatini Cracoyiensis... depellere) Sul 56; 
Gdyby thaczy (^c. słudzy niewolni) v kogo... 
noczowany były..., then tho ma ye wstrzymacz 
a w dworze krolewskem bliszszem oszwyath- 
czycz..., ysz thake... chowa (idem eosdem debet 
retinere et in curia proximiori domini regis 
protestari, quod tales... servaret) Sul 82; Acz- 
lyby ten, kto byerze syekyry, podług prawa gych 
nye myal gdze chowacz, tedy do blyszszego 
dwory naszego ma ge dacz (pignora..., si pigno- 
rans ea seryandi ius non habuerit, deferre ea
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ad proprium iudicem teneatur) Dział 56; 
<A>cz kto swynye w czudz lyas na szolądz 
pysczy kromye woley, tedy ten, czyg gest lyas,. 
wszystky swynye zayąwszy, ma dacz naszemv 
dwory nablyszschemv (omnes scrophas poterit 
pellere ad domum nostram magis yicinam, Sul 
69: może... swynye... pądzicz do naszego domy 
blyszego gemy) Dział 59; ^  Dworoyye a. wol- 
varky predia (in locis autem illis erant praedia 
principis insulae Act 28, 7) 1471 MPKJ V 136.

3. 'wolna przestrzeń na zewnątrz domu, campi 
spatium ąuodcumąue extra domum': na dwór 
1foras5: Gisz so widzeli me, na dwór so yczecli 
ote mne (foras fugerunt a me, Pul: wen yczekaly 
ode mnye) FI 30,15; Prosznoscz iest molwil... 
Wyszedw na dwór (egrediebatur foras) y molwil 
tesz iste Fl 40,7, sim. Pul; W gednem domu 
bodze gedzyon (^c. baranek) any winyeszeczye 
myosa gego na dwór (nec efferetis de carnibus 
eius foras) BZ  Ex 12, 46; Ud[z]erzy geden dru- 
gego kamyenyem... tako, asz nye ymrze, ale 
asz lązą (leg. lęże) w lozv, wstanyely a z laszką 
wynydzye na dwór (si surrexerit et ambulayerit 
foris super baculum suum Ex 21,19), nyewynny 
bandze ten, czo vderzyl XV p. post. Kalużn 283; 
A stayely sol, v czemze bądzye solono, bo Cze
rny szye daley badzye godzycz, yedno yze ya 
vyrzvczą na dvor (ad nihilum yalet ultra, nisi 
ut mittatur foras Mat 5,13)? Rozm 265; Nye 
ostanyely kto ye mnye, bądzye yyrzyczon na 
dvor (si quis in me non manserit, mittetur foras 
Jo 15,6) Rozm 567; Pyotr... vyschedvschy na 
dwór... y płakał barzo gorzko (et egressus foras 
Petrus fleyit amare Luc 22,62) Rozm 692; 
Pylat kazał posloyy yyethnyczkyemy, aby vy- 
yyodl mylego Iesucrista na dvor z yyethnycze 
Rozm 756; Kyedy stal myły Iesus przed Pylatem, 
yyschedl ku Żydom na dvor (exiyit ergo Pilatus 
ad eos foras Jo 18, 29) Rozm 790, sim. ib. 792. 
813; A smoyywschy tho Pylat yyelykymy gnyeyy, 
yyschedl na dvor Rozm 807; ^  na dworze
'foris': Zgromadź... wszitko, czszosz masz na 
polyu, bocz... wszitko, czsosz bodzye na 
dworze nalyeszono (universa, quae inyenta 
fuerint foris), a nye zgromadzono s polya, 
spadnye na nye graad... y zemroo BZ  Ex 
9, 19; Uderzylbi geden drugego... kamye
nyem..., a on bi nye umarł..., wstallyby a cho
dził na dworze (et ambulayerit foris) o lyascze 
swey, nye bodze wynyen, gensze bi gi uraszyl 
BZ Ex 21,19; Czas dzdzoyi, isze nye mozem 
stacz na dworze (non sustinemus stare foris) 
BZ I Esdr 10,13; Kyedysch to myły Iesus 
zmovyl, tako matka y braczya stały na dvorze 
ządayącz sz nym moyycz (ecce mater eius et
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fratres stabant foris ąuaerentes loqui ei Mat 
12,46) Rozm 344; Kyedy vnydzye czeladny 
oczyecz y zatvorzy drzvy, pocznyeczye stacz 
na dvorze kolaczącz v *dzrzvy (incipietis foris 
stare et pulsare ostium Luc 13, 25) Rozm 378; 
Pyotr stal v *dzrvy na dvorze (Petrus autem 
stabat ad ostium foris Jo 18,16) Rozm 671.

Dwudziesty *vicesimusv: Vstawyenye przes... 
króla polskego... w Krakowye poth lathy naro- 
dzenya bożego tyszącz cztirseth dwudzeszsthego 
na Wyelką Nocz wywołane (de anno domini 
millesimo ąuadricentesimo vicesimo in festo 
Paschae) Sul 72; A pyo<tego d>nya, a we dwu- 
dzestu mye<siąca> obyati czinyly na ołtarzu 
(et ąuinta et vigesima die mensis sacrificabant 
super aram) BZ  I Mach 1,62.

Dwujcy c f  Dwójcy
Dwuletni 'bimus, qui duorum annorum e s f : 

Hoc vinum est hornum tho wino yest lyatossye, 
hoc bimum est a tho dwlyeth<n>ye XV ex . 
PF III 180.
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Dyba *kłoda przepiłowana wzdłuż z wycięciami 
na ręce i nogi więźnia, machina e truncis ligneis 
comparata, cuius foraminibus reorum pedes 
manusąue poenae causa includi sołebanf: Pro 
eo, quod idem familiaris Rzanską ipsum in 
dyba posuit 1432 StPPP II nr 2462.

Dychać *oddychać, spirare, spiritum trahere': 
Z  Dicha spirat/^1444 R XXIII 300; Dichay, 

vethchny spira XV med. R XXIV 349; Tedi 
syo potem stało, ysze syo roznyemogl sin 
macyerze czelyadney a bila na nyem przesylna 
nyemocz, tak isze nye mogl dichacz (et erat 
languor fortissimus, ita ut non remaneret in 
eo halitus) BZ  III Reg 17, 17; ^  dychać (^c. 
groźbami) *w gniewie rzucać pogróżki, mina- 
ri, minas spirare5: Schapyancz, dichayąncz,
rzwgyącz {leg. rzując) spirans, grosch minarum 
(Saulus autem, adhuc spirans minarum et caedis 
in discipulos domini, accessit ad principem 
sacerdotum Act 9, 1) 1471 MPKJ V 134. ~  Cf. 
Wdychać, Wzdychać.

Dychanie foddech, halitus5: Dichanym anhe- 
litu 1444 R XXIII 305; Dychanye respiratio 
(aegrotavit filius mulieris matris familias et 
erat languor fortissimus, ita ut non remaneret 
in eo halitus III Reg 17, 17) XV p. pr. SKJ 
I 302; Dichanye alitus (III Reg 17, 17) 1471 
MPKJ V 45; Dichanye alitus (halitus meus 
intercluditur Dan 10, 17) ib. 109.

Dychawica 1. {u koni, dicitur de eąuorum 
morbo)'dychawiczność, astma, anhelatio, asthma : 
Asthma equi al. dychavicza XV ex. R LIII 63.

l.Cgruźlica płuc, pulmonum phtisis’ : Dychą- 
vyczą ptisis ća 1500 Erz 16.

Słownik staropolski II
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Dyjabelnik cf. Diabelnik 
Dyjahelski c f  Diabelski 
Dyjahelstwo c f  Diabelstwo 
Dyjabeł cf. Diabeł 
Dyjabli cf. Diabli 
Dyjabłowy cf. Diabłowy 
Dyjaboł cf. Diabeł 
Dyjaczek cf. Diaczek 
Dyjak cf. Diak 
Dyjakon cf. Diakon 
Dyjamant c f  Diament
(Dyl) Del, Dele ?dyl, gruba deska, bal, asser, 

tabula seu trabs in axis formam circumcisa : 
Item I grossum eodem die pro uno assere, qui 
dicitur dele 1399 AcCas 462; Pro asseribus dele 
1466 RTNŚl III 336; Pro asseribus dele XV gros- 
sos ib. 337; Za dele ad clusas sex grossos 1493 
WarschPozn I 350; A sexagena asserum al. 
dele (1496) MMAe XIV 432; Pro delis primo 
34 grossos 1496 WarschPozn I 420; ^  dubium: 
(Obowiązani będą brzegi rowu utrzymywać 
w stanie obronnym wbitymi palami i innymi 
przyrządami) vulgo dyelmi 1417 KodWP V 263.

Dym fo r m y : n. sg. dym Gn 174b, FI i Pul 
17, 10. 36, 21. 67, 2. 101, 4, 1419 Rost nr 2873, 
BZ Gen 19, 2 8 .E x l9 ,18. Tob 6, 8, Park403, etc. ; 
~  g. sg. dymu XV med. SKJ V 277; ^  ac. sg. 
dym BZ  Jos 8, 20; — ac. pł. dymy 1475 R XXV 
129.

Z n a c ze n ia : 1. 'dym .fum uś : A s te to gisthe 
góry gestcy barszo veliky diim setl byl, tako 
gakoby s pecza goroczego ogzen Gn 174b; 
Wsczedl iest dym w gnewe iego (ascendit fumus 
in ira eius), a ogen od oblicza iego zaszegl se 
iest FI 17,10, sim. Puł; Neprzyaczele zaprawdo 
boszi, nagle gdi bodo poczceni y powiszeni, 
schodzocz, iaco dim schodzy (inimici vero do
mini... deficientes, quemadmodum fumus de- 
ficient) FI 36, 21, sim. Puł; Iaco schodzi dim, 
snyidzicze (sicut deficit fumus, deficiant) FI 
67, 2, sim. Puł; Bo seszli so iaco dim dnowe 
mogi (quia defecerunt sicut fumus dies mei) FI 
101, 4, sim Pul; Rosczka dymv z masczy myrry 
y kadzydla (quae est ista, quae ascendit per 
desertum, sicut virgula fumi ex aromatibus 
myrrhae et thuris ? Cant 3, 6) XV med. SKJ V 
277; Patrzył gest na Sodomo a na Gomoro... 
y vszrzal proch gydocz wsgoro yako dym 
(viditque ascendentem favillam de terra quasi 
fornacis fumum) BZ  Gen 19,28; A wszistka 
góra Synay kurzyła sze przeto, zze bil sstoopyl 
pan na nyo w ognyu, a wi chadzał dym z nyey 
yako s pyecza (et ascenderet fumus ex eo qua- 
si de fornace) BZ  Ex 19, 18; Tedi mozowye 
myesczczi,... osrzafszy syo y vsrzeli dim
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w myescze az kv nyebv wzchadzay0czi (vi- 
dentes fumum urbis ad caelum usąue conscen- 
dere) BZ  Jos 8, 20; A yszrzaw Iozve..., ze gest 
myasto dobito a dim z myasta yichadzayoczi 
(vidensque Josue..., quod capta esset ciyitas et 
fumus urbis ascenderet), nawrocziwsy syo, byl 
{leg. bił) może z myasta BZ  Jos 8, 21; Kdisz 
czostko tego syercza na *wogle polozisz, ten 
dym (fumus eius) zapodzi wszelki rod dyabelski 
y ot moza, y od zoni BZ  Tob 6, 8; Dym Park 
403; Dym fumus 1472 Rost nr 1500; Stal anyol... 
maiancz *kodzidlnyczo złotą w rance swey... 
y poszedł dym wonye drogey z ranky angelskey 
przed oblicze boże M W  122a; A thamo była 
yedna rzeka ognyewą, mayączą w sobye czwo- 
rakye rosdzyelenye, a dym they rzeky podnosyl 

\J sya asz do nyeba XV ex. Zab 536; Dym fumus 
ca 1500 Er z 16.

2. 'opar, yapor: Stelle celestes trahunt
aquas sursum paludes, bagna, et nebulas, mgły, 
et yapores, dymy 1475 R XXV 129.

3. ziemienny dym bot. 'dymnica pospolita, 
Fumaria officinalis L.5: Zemyenni dym fumus 
terrae 1419 Rost nr 2873.

Dymadło 'miech kowalski, follis fabrilis5: 
Dymadlo sufflatorium (defecit sufflatorium, in 
igne consumptum est plumbum, frustra con- 
flavit conflator Jer 6, 29) 1471 MPKJ V 98.

Dymić się 'fumare': Alye wsziczyek lud sły
szał glosy a szwyatloszczy wydzely soo, a szwyok 
*trobi y góry dimyocze sze (cunctus autem 
populus yidebat voces et lampades, et sonitum 
buccinae montemque fumantem) BZ  Ex 20, 18.

Dymienie 'przednia część biodra, pachwina, 
ingueń: Dymyenye igmen {pro inguen) ca 1455 
JA XIV 491.

Dymowe 'podatek pobierany od dymu, tj. od 
właściciela domu, tributum, quod ab eo, qui do- 
mum possidet, solvi ćkbebaf: A b... solucionibus 
ducalibus... podworowe, dymowe,... liberum 
facimus 1355 KodPol I 212; Volumus, quod 
omnes ville..., agricultores ab omnibus nostris 
solucionibus, exaccionibus et laboribus uniuersis 
sint soluti..., yidelicet... przewód, godne, di- 
mowe, psarske 1385 KodMazL 103; Kmethones 
et quilibet eorum... nobis tenebitur avenam, 
yidelicet duas mensuras, vlg. dimowe nuncupa- 
tam, soluere 1450 Monlur II 100.

Dymowy ez dymu utworzony albo powstały, 
fumosus,fumifer’ : Promyk dymowy yirgula fumi 
(quae est ista, quae ascendit per desertum 
sicut yirgula fumi ex aromatibus myrrhae et 
thuris? Cant 3, 6) 1471 MPKJ V 72; Burza 
dimowa fumigo (Sap 10, 7) ib. 76.

Dynar *trójnóg, na którym stawiano w ogniu
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naczynia kuchenne, fultura metallica tribus pedi- 
bus instructa, supra quam vasa in igne poneban- 
tur : Item caldar cum dynar 1499 RocznKrak 
XVI 67.

Dyngować {w zwyczajach wielkanocnych) 'po
lewać wodą, wtrącać do wody lub brać okup 
w postaci jaj i innych darów, secunda vel tertia 
post Pascham feria se irnicem aqua conspergere, 
in aquam detrudere vel muneribus acceptis ali- 
quem, his incommodis liberum mittere5: Prohibea- 
tis, ne feria secunda et tertia post festum Paschę 
masculi feminas et femine masculos presumant 
pro ovis et aliis muneribus depactare vlg. din- 
govacz, nec ad aquam trahere, cum tales inso- 
lencie et stringulaciones non sunt sine gravi 
divini nominis offensa XV in. Stat 49, sim. 
XV in. StPPP V s. XXVI.

Dyngowanie {w zwyczajach wielkanocnych) 
'oblewanie wodą, wtrącanie do wody lub branie 
okupu w postaci jaj i innych darów, secunda 
tertiaąue post Pascham feria se irnicem aqua 
conspergendi, in aquam detrudendi vel ovis simili- 
busąue muneribus acceptis aliąuem his incom
modis liberum mittendi, mos yulgaris : Dingowa- 
nye depac<ta)cio 1437 Wisi nr 228, s. 86; 
Dingowanye depactacio 1444 AKPr II s. XIV; 
Ego eciam consulo dimittere istas consuetudines 
malas, que nunc fiunt, velut dyngowanye, quia 
sunt occasiones peccati ca 1450 PF IV 573; 
Dyngowanye depactacio XV p. post. PF V 30.

Dyngus 'zwyczaj wielkanocny przybierający 
różne formy: polewania wodą, wtrącania do wody 
{od czego można się było wykupić jajami i in
nymi podarunkami) albo bicia rózgami, secunda 
tertiaąue post Pascham feria se irnicem aqua 
conspergendi, in aquam detrudendi (vel ovis simili- 
busąue muneribus acceptis aliąuem incommodis 
liberum mittendi), quin etiam virgis caedendi, 
mos y u lg a r is Tales... debent excommunicari 
nec in eius cimiterio sepeliri cum illis, qui isto 
festo sunt dissoluti in ludis exquisitis morę 
paganorum vlg. dingusszy, gl.: et tamen magister 
in Racionali permittit, quia non est sine miste- 
rio, yidelicet dingusszi XV med. R  XXIV 341; 
^  Dingus prohibetur {war.: De pactatione 
ovorum). Item prohibeatis, ne feria secunda et 
tertia post festum Paschae masculi foeminas et 
foeminae masculos praesumant pro ovis et aliis 
muneribus depactare vlg. dyngowacz nec ad 
aquam trahere, cum tales insolentiae et strangu- 
lationes non sunt sine gravi peccato XV in. 
StPPP V s. XXVI; Item depactationem, po 
dyugyszom, prohibemus firmissime, ut nullus 
audeat ambulare, quia ita multi submerguntur 
ca 1500/^4 X 385; ^  In plerisque eciam regioni-
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bus mulieres 2-a die post Pasca yerberant viros 
suos, die vero tercia mariti uxores, vlg. dyngusz, 
sicut et antiąuitus licebat seruis dominos saltem 
in termino adulterii accusare XV med. Zab 523.

Dynia, Dzinia bot. 1. *dynia, Cucurbita maxima 
Duch': Dzine pepones XV p. pr. PF V 29; 
Dzynya melo magnus 1464 Rost nr 4859; 
Dzyna, malun pepones, melones 1472 Rost 
nr -208; Dyny a melo magnus 1475 Rost nr 3221.

\ ^  2. może także 'kawon, Citrullus vulgaris
Schrad.': Dyna citrullus, dynya vel malon XV 
p . post. R  LIII 65.

(Dyptam) Dyptan bot. 'Polygonatum multi- 
florum AU.': Diptan, gellenyk, trzemdala dipta- 
num 1472 Rost nr 348; Dyptan, ielyenye ko- 
rszenye, trzemdala dyptamum ca 1500 Rost 
nr 7106.

Dyptan cf. Dyptam
(Dyrdumdej)Dardumdej 'rodzaj tkaniny ze lnu 

i wełny, genus textilis e lino et lana confecti': 
Item deka von dardumdey 1479 RocznKrak 
XVI 50; Item deczka culcitra parva, nigra, 
dardumdsy vetus 1481 CracArt nr 805.

Dyrdyndejowy 'zrobiony z dyrdumdeju, e textili 
illo, quod dyrdumdej yocabatur, confectus':  Tres 
iopulas, vna brunathika, alia dirdindedeywo 
{pro dirdindeyowa) 1431 Monlur III 25.

Dyszeć 'ciężko, z trudnością oddychać, anhela- 
\ re, exspirare, singultare, spiritum graviter trahendo

yp # 1'0 hiare': Dyszy, dzeva expirat, hiat XV p. pr. 
R  XVI 343; Dyszącz singultando 1466 R XXII 
25. ~  Cf. Wdyszeć.

Dyszel 'terno': Dyschel terno 1463 PF V 13; 
Dyszel terno XV p. post. PF V I I .

Dyszla 'dyszel, terno': Terno dyszlą albo oye, 
albo czyągadlo secundum aliąuos ca 1500 
Er z 16.

Dzawina cf. Szawina
Dzban, Czban, Zban fo rm y: n. sg. czban 

1394 MMAe XV 175, dzban 1471 MPKJ V 17; 
zban ca 1500 Er z 132; ^  ac. sg. czban 1471 
CyzKlob 444; dzban 1471 MPKJ V 56, Rozm 
123. 128; ^  /. sg. (we) dzbanie 1436 JA XIV 
506, 1433—8 AKPr II s. XXXII; dzbanu 1471 
MPKJ V 44; ~ n .  pl. dzbany Rozm 124; ^  g. pl. 
czbanow ca 1420 R  XXIV 84; dzbanów BZ  II 
Esdr 8, 22; ^  ac. pl. czbany BZ  Ex 37, 16; 
dzbany 1471 MPKJ V 43, Rozm 123.

Znaczenie: 'naczynie różnej wielkości, głównie 
na płyny, dzban, amphora eiusdemąue generis 
vas, ąuo res molles, imprimis liąuores, conservari 
soleni: Szle napyssano, esze mało pywa we 
dzbanye imyano 1436 JA XIV 506; Pyssali 
szeflzocz o dzczbane pywa, grzanky gedzocz 
1433—8 AKPr II s. XXXII; Dzbany {war. lub.:
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czyebemicze, pro czyebernicze) idrias (fecitąue 
Salomon omnia vasa in domo domini: altare 
aureum... et hydrias, et fuscinulas, et phialas... 
de auro purissimo III Reg 7, 50) 1471 MPKJ W 
43; Dzban {war. lub.: baną) vas (imposuit... 
abrae suae ascoperam vini, et vas olei Judith 
10, 5) ib. 56; Vrban... dal piwa czszban 1471 
CyzKlob 444; Anphora, eyn krug, sban ca 1500 
Er z 132; O vodzye, ktorąz noszyl {sc. Jezus) 
matcze svey, a yako dzbany rozbyte czynyl 
czalo Rozm 123; Takosch yednego dnya schedl 
(sc. Jezus) noschącz dzban v rąkv, gdzyez 
sylną dzyvną rzecz pokazał, bo ten ystny dzban, 
czo v rąkv noszyl, rozbywschy y naczyrpal vody 
v podolek svego odzyenya, y noszyl yako 
yyedrze {leg. wwiedrze), y nyedna kropya nye 
vkanąla. Vzryawschy to yne dzyeczy rozbyly 
svoye dzbany y yaly czyrpacz vodą podolky, 
alye voda... yyczyekla... przez chvsty... Tedy 
Yesus kazał ym, aby zebrały svoye dzbany 
Rozm 123; Takosch thy ysthne sądy słomyony 
były potem czale y dzbany, które szye v małe 
skorupy slamaly, były czale Rozm 124; O tern, 
yako... Iesus zayyeschal dzban na promyenyy 
słonecznym Rozm 128; ^  dzban octowy, ole
jowy: Vdzyelal (sc. Beseleel)... ssody ky roz- 
magytey potrzebye stolowey: ocztowe czba
ny, banye, czyesszee y kadzydlnycze (acetabula, 
phialas, et cyathos, et thuribula) z złota czy
stego BZ  Ex 37,16; Dzban ocztowy acetabulum 
(parabis et acetabula, ac phialas, thuribula, et 
cyathos, in ąuibus offerenda sunt libamina, ex 
auro purissimo Ex 25, 29) 1471 MPKJ V 17; 
W oleyowem dzbany in lechito (non habeo 
panem, nisi ąuantum pugillus capere potest 
farinae in hydria, et paululum olei in lecytho 
III Reg 17,12) ib. 44; ^  'naczynie na masło, 
vas ąuoddam ad butirum conservandum aptum': 
Pro thena, dicta czban, ad butirum empta I 
grossum 1394 MMAe XV 175; ~  'naczynie
stanowiące pewną miarę {tylko w przekładach 
Biblii), vas certae cuiusdam capacitatis {usur- 
patur mensurae sensu)': Welesz thy wynowath 
panw memw? Sztho czbanow oleyw (centum 
cados olei Luc 16, 6) ca 1420 R XXIV 84; 
A ia ... Artaxerses przikazalem stroszom mich 
skarbów..., abi o czemkoly bodze pysacz Ez- 
dras, kapłan... ,  s pylnoscyo abi gemv bilo dano 
az do sta lybr srzebra a takez złota... ,  a wyna 
dzbanów sto (usque ad argenti talenta centum... 
et usąue ad vini batos centum I Esdr 7, 22) 
BZ  II Esdr 8, 22.

Dzbanek 'naczynie na płyny i ciała sypkie, 
dzbanek, vas, ąuo liąuores aut ąuae minutis 
constant granis conservari soleni: Vivit... deus
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tuus, quia non habeo panem, nisi ąuantum 
pugillus capere potest farine in idria, we 
dzbanku, w sandku (III Reg 17, 12) XV p. pr. 
SKJ I 302.

Dzber cf. Ceber
Dzberlik (?) 'rodzaj naczynia, vasis genus: 

Item sub nigra stuba celarium, in quo reperi 
quatuor tunnas cervisie magnas et duas tunnas 
vacuas, srzetvassch sive drybusch, dzberlyg, 
canterus ligneus et tres ciphi lignei al. rostu- 
chany 1494 Podoi 6.

Dzelynk cf. Drelink (w Uzupełnieniach i po
prawkach na końcu II  tomu)

Dziać, Dzieć, Dziejąo^formy: praes. ind. Lsg. 
dzieję MPKJ V 129; 3. sg. dzie Gn 5 a. 14 a. 
172a. b. 182b. 184a, XV in. R XXIV 72, 
XV med. R XXII 239. 240. 243. 244; dzieje 
Sul 8. 38, XV med. R XXII 238. 243. 320, 
BZ  Ex 5, 16. II Par 6, 40; 3. pi. dzieją Gn l lb.  
179b, Sul.78, XV med. R XXII 236, Aleksy 
w. 2, BZ  Gen 32, 27. Jer 29, 8, ca 1455 Dóbr 
324—5, Ort Br VII 557. 564. 565, OrtMac 29. 
41. 53, DILB III 354, 1477 ZapWarsz nr 3095, 
XV ex. PF V- 103, Rozm 421. 602; — part. 
praes. act. adi. dziejąc Rozm 484; ^  inf. dzieć(i) 
SkargaPloc w. 8; dziejąc XV p. post. Zab 539; 
dziać Rozm 74; ~ fut. 3. sg. będzie dzieć(i)Rozm 
495; ^ praet. 2. sg. m. -ś dział Rozm 513; 3. sg. 
m. dział 1394 TPaw III nr 3470; / .  działa OrtMac 
67; neutr. jest działo ca 1420 R  XXIV 82; dzie- 
jało Aleksy w. 117—8, 1471 MPKJ V 49 ; działo 
1399 StPPP VIII nr 8758, Sul 85, Ort Br VI 356, 
OrtMac 66, 1493 PF IV 664, XV p. post. Rozm- 
Pam 474, XV e*. MPKJ 11318, Rozm 146. 202. 
668. 705. 708. 817; 3. pl. m. działy Sul 85; 
/ .  działy BZ  II Par 32, 9. I Mach 2, 6, OrtMac 
41, XV ex. MPKJ II 318; neutr. działy Rozm 
69. 81. 377. 789; ^  condit. 3. sg. m. -by dział 
Sul 90; / .  -by działa Sul 95; neutr. -by dziejało 
1420 MMAe XIII nr 1561; by działo Rozm 
734. 747; ^  part. praet. pass. n. sg. neutr. 
dziano Aleksy w. 23, BZ Gen 29, 16. 33, 17. 
36, 2. Ex 18, 3. Ruth 1, 2, XV e*. MPKJ II 317, 
Rozm 242. 579; ac. sg. m. dziany 1421 Czrs 
238, 1423 Czrs 277; neutr. dziane Sul 59; g. 
pl. f .  dzianych 1431 StPPP II nr 2364; ac. pl. 
dziane 1500 ZsigBud 22; ^  praet. pass. 3. sg. 
neutr. jest było dziano Gn 2b. 4 a. 5 a. 11 a. 
176a. 180 a. 183a.

Z n a c ze n ia : 1 . 'czynić, działać, facere, fungi \ 
Dzeyą a. *czvno (war. kal.: czynyą, vzivam) 
fungor (pro quo legatione fungor in catena, 
ita ut in ipso audeam, prout oportet me, loqui 
Eph 6, 20) MPKJ V 129; — drzewo dziane
'pień drzewa z wyrobioną barcią, ar bor cavata

vel aheata, apibus apta : Citaverat pro quercu 
vlg. dzani 1421 Czrs 238; Sed si exciderit 
quercum aliquam dzany in porcione barczy 
Markowey, tunc debet dare alterain quercum 
seu indicare loco istius 1423 Czrs 277; Paknyąly 
przes psczol drzewo porąby dzane, thedy 
skodą... zaplaczycz mvszy Sul 59; ^  rękawice, 
szaty dziane: Unum tuss cirotecarum dzanych 
1431 StPPP U nr 2364; Item eodem die Oczyeski 
ad mandata domini principis dedi pro peplis 
dzyane, quos domino principi postavit de Cra- 
covia et suam pecuniam exposuerat, VI florenos 
1500 ZsigBud 22.

2. 'podziać, położyć, umieścić, ab der e, abi- 
cere, seponere*: Mego czloueka gol... i tamo 
gi pothal, a w them ne wem, kamo gi dzal 1394 
TPaw III nr 3470; Dvszą nye vye, gdze szya 
dzeczy (SkargaWroc w. 9: sze podzecy) Skar- 
gaPłoc w. 8; Kyedy moy myły szyn bądzye 
vyszyecz na krzyzv, kamo szye mnye bądzye 
dzyeczy, stradney zyemye(/?r0zenye)? Rozm495; 
ludaschv,... gdzyesch dzyal przyvyley, yze 
czye apostołem vybral? Rozm 513.

3. dziać komuś (imię) 'nazywać kogoś (imie
niem), nominare, appellare’: Czeszarsz, ge- 
musczy gest bilo tho ymo Augustus dza[a]no 
Gn 2b, sini. Gn 5a. 176a. 180a; Dwe bapcze 
\eszual..., choscy gest gedne było tho *ymo 
Gebal dzano, a drudze Salomee Gn 4a; Poslalcy 
gest on byl po gedno krolefno, choszcy gest ge 
było tho *ymo Sybilla dzano Gn 5a; Bylczy 
gesth geden kapłan, gemusczy gest było tho 
[yjymo Zacharias dzano Gn 11 a; Ten tho kroi 
israhelsky, gemusczy gest bilo tho ymo Achab 
dzano, na prośbo swe kroleue, choscy gest ge 
było Yezabel dzano, kaszalczy gesth on barszo 
uele prorokof posczynacz bil Gn 11 a; Ten 
tho ... doctor, gemusczy Bed[z]a dzego Gn l l b ;  
Pryclad o. . .  sweroczu, choscy mu tho ymo 
gednoroszecz dzego Gn 179b; Ona była vmarla, 
gescy gest było tho *yma Drusyana svano, 
dzano Gn 183a; Tho ma bicz dano darem ducha 
swyątego, gemu dzyeyą dar mądrosczi XV med. 
R XXII 236; Ach, królu wyeliki nasch, czosz- 
czy dzeyą Maschyasz Aleksy w. 2; Evfamyan 
gyemv dzano, wyelkyemv themv panv ib. w. 23; 
A gymyal gest dwye dzewce. Starszey dzano 
Lya, a mlotszey Rachel (nomen maioris Lia, 
minor vero appellabatur Rachel) BZ Gen 29, 
16; Otpowyedzal: Mnye Yacob dzeyo BZ Gen 
32, 27; lacob przyszedł na to myasto, gemusz 
dzano Sochoth BZ Gen 33, 17; A Ana bila 
dzewka Sebeon, geyze otczu dzano Eweheus 
BZ Gen 36, 2, sim. BZ Ex 18, 3. Ruth 1,2; 
Mnye pirvey sticzen *dzeye, w thenczy ludzye
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barso pyya..., mnye wthoremu *dzeye luthy..., 
mnye *trzczy marzecz *dzeye, wszy czczy plugy 
naprawyą... ,  mnye ciryyecz dzeya, vgori oracz, 
szyacz gothuya... ,  mnye... *pasdzernycz dzeya, 
w mye iagodi vinne byerza, mnye dzeya vrze- 
szyen..., mnye listopadl dzeya, v ognya szą 
ludze grzeya ca 1455 Dóbr 324—5; Thym dzeya 
po nyemyeczszkv ffirtelsslewte Ort Br VII 564; 
Y dzyeyą gym beszprawny, tho yesth, ysz 
gych prawo ne gyesth gym thako spelna, yako 
gynszym ludzyom OrtMac 29, sim. OrtBr VII 
557; Po gyego szmyerczy maya zoszthacz 
wszyszthky nyewyeszczye rzeczy, czo gym po 
nyemeczku dzyeya gerade, poszlyedney zenye 
OrtMac 53, sim. OrtBr VII 565; Tam yedna 
woda wpada, czo gey dzeyą Rosthoka DłLB 
III 354; Pirwemv dzyano Aristotiles XV ex. 
M PKJII 317; Czudna panna schwyąthey Anny, 
na nyą patrzczye wschythky panny, a theyczy 
dzyeyą Maria, spyewaymy yey alleluya XV ex. 
PF V 103; A tey pannie dzena (pro dzeya) 
Ma(ria> ca 1500 R X IX 74; Boy temvHerodovy 
dzyano Phylyp (forte et hic Herodes nomina- 
batur Philippus) Rozm 242; On czlovyek, 
ktoremy dzyeya Iesus (qui dicitur Jesus Jo 9,
11), yczynyl bioto Rozm 421; Iesus... schedl 
przez yeden mały potoczek, ktoremy dzyano 
Cedron Rozm 579; Yest yeden yasz mały przez 
yadu, ktoremy dzyeya saltra Rozm 602.

4. 'mówić, dicere , tylko dzie (w funkcji zda
nia wtrąconego) 1powiada, rzecze, prawi, in- 
q u if: Czeszarsz.. * glosz sz nebosz gestcy o n ... 
bil yslysal... a rzekocz mu.. .  tako, isze tocz, 
dze, gest kr<o)l... nebesky Gn 5a, sim. Gn 
14a. 172b; Alleczby nektoryclouek... tako rzecl, 
ysze gacz, dze, ne mogo bycz swoth Gn 172 a, 
sim. Gn 184a; Gestcy o n ... tako rzecl byl: O vy, 
dze, nocznicy! G«182b; Bo, dze, bil erat ąuippe 
(yiderunt revolutum lapidem. Erat ąuippe ma- 
gnus Marc 16, 4) XV in. R XXIV 72; Xpus 
temu nauczał: Gdi, dzye, wschitko yczinyczye, 
czsso wam cazano, rzecziczye, ezeszmi slugy 
nyevziteczne XV med. R XXII 239; Ya
ko... Dauid mowy: Bądą, dzye, naschiczon, gdi 
syą vkaze twoya fala ib. 240; Isayasch... mówi: 
Nye, dze, pocoya grzeschnim (non est pax 
impiis Is 57, 21) ib. 243; A tocz mowy Dauid:.... 
Gen nye wząl na darmo swogey dusche any 
Isczywye przissyągal, tenczy, dzye, wezmye 
przesegnanye (hic accipiet benedictionem Psal 
23, 5) ot pana ib. 244.

5. dziać się, dziejąc się 'stawać się, odbywać 
się,fieri, geri, agi, celebr ar i ' : a. w zdaniu zawiera
jącym podmiot: aa. bez dopełnień: A potem czo 
sya dzalo, to było za yego poczanthkem 1399

StPPP VIII nr 8758; Czo szo yest dz^lo (viden- 
tes autem conseryi eius, quae fiebant, contristati 
sunt valde Mat 18, 3l) ca 1420 R XXIV 82; 
Woźni z lystem pozewnym, w gem rzecz, 
o *kthori pozew szą *dzegey, ma bicz wirze- 
czona (cum litera citatoria, in qua praemittitur 
causa, pro qua citatur), kgdi kv pozywanyy 
przigedze, za wyną panową wyesznyczow clo- 
pothacz nye ma Sul 8; Pozwany... na dworze 
krolewskeem alybo w szandze, gdze sand szą 
dzege (ubi iudicium celebratur), odpowyedzecz, 
alysz z roszmislyenym, nye powynyen Sul 8; 
Chczemy, abi na dzedzinye, o którą szą skarga 
dzeye (pro qua ąuaestio agitatur) alybo ryszona 
bicz w nadzegi gest,... rok poszwanya przes 
yywolanye yawnye byl wszyawyon Sul 38; 
Przeth kthorimysz thesz wszdawanya wyelkego 
ymyenya szą dzeyą (coram ąuibus etiam re- 
signationes bonorum magnorum peragantur) 
Sul 78; Naypyryey wschitky sandi, kthoresz 
dzali syan czassu xyanzanth..., nye mayąn 
bicz daley powtarzani Sul 85; Aczbi na thegosz 
żałoba syąn dzyala o thakąn rzecz (si contra 
eundem ąuerela sit deposita in causa simili). 
a gdi zaprzi, na przisyąngą samowthor ma bicz 
skazan Sul 95; Przecaza szya dzyegye efficitur 
obstaculum XV med. R XXII 320; Tho sza 
nowthno {leg. nie jedną 'nie raz5?) dzegyalo, 
ale sza cząsto dzegyalo Aleksy w. 117—8; 
A yszi twoy posluchayta ku modłytwye, iasz 
syo dzege w tern myesczczy (ad orationem, 
quae fit in loco isto) BZ II Par 6, 40; A gdi 
syo ty rzeczi dzali (quae postąuam gęsta sunt), 
posiał Sennacherib... slugy swe do lerusalem 
BZ II Par 32, 9; Cy <wi>dzely zle rzeczi, gesz 
syo dzali <w żydo)wskem lyydu (hi yiderunt 
mała, quae fiebant in populo Juda) BZ I Mach 
2, 6; *Wszyszhky rzeczy, czokolwyek szye 
dzyaly przed nymy y gyescze szye dzyeya, ba- 
dą pothwerdzony OrtMac 41; Dadza... lysth, 
w kthorym pysza żałobą y odpowyedz, yako 
szye przed nymy rzecz dzyala ib. 67; Potrzebą 
dzyegą <się> {war. kał.: potrzeba bywa) opus 
sit (porta atrii interioris,... erit clausa sex diebus, 
in ąuibus opus fit, die autem sabbati aperietur 
Ezech 46, l) MPKJ V 107; To szye dzyalo 
yakoby w sostą godzyną XV p. post. Rozm- 
Pam 474; Yako my bog pomoszy y gego 
sprawedliwoszcz, ktorasz y w sądny dzen 
nade mnv y nad wszythkym swathem dzeyacz 
sze ma XV p. post. Zab 539; Thi rzeczy, o któ
rych szyą ewangelya toczi, dzyali szyą a prosto 
w poi rokv tegosz lata pyrwszego (haec dicta 
evangelica sunt gęsta anno primo praedicationis 
Christi, praecise in medio anno eiusdem anni
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primi) XV ex. MPKJ II 318; Spatrzam, czo 
sye w domv *dzye videbo, quid domi agatur XV 
ex. P i7 III 178; Czczyenye o thych znamyonach, 

.które szye dzyaly po wschemv svyathv przy 
narodzenyv pana naschego Iesv Crista Rozm 69; 
Tegodlya po trzechdzyestoch dnyach vmarlo, 
przepovyedzyawschy vyelye rzeczy, czo szye 

/U j myaly dzyacz Rozm 74; Nyektory czvda po- 
pysany, które szye na tey drodze dzyaly 
Rozm 81; Temy slovy rozmaycze ya czye- 
schyly. A to szye przeto dzyalo, aby zlemv 
dyablu skryto było czlovyecztvo mylego Iesu 
Crysta Rozm 146; Takosz y vy, kyedy vzryczye 
ty rzeczy dzyeyącz szye, vyedzczye, yze yvz 
yest krolevstvo nyebyeskye blysko Rozm 484; 
To yczynyl kochayącz szye v tem, bo szye 
v tym radovaly, czo szye dzyalo nad Iesucristem 
Rozm 668; Kako szye yedno po drugyem dzyalo, 
mnymam, yze tako możemy baczycz podług 
rozmaytego dolyczenya doctorow Rozm 705; 
Potem od domv Annaschovego byl vyedzyon 
do Cayphaschovego domv, a to szye dzyalo 
v noczy Rozm 708; Alye navroczyvschy szye 
yescze k tym slovom, które szye dzyaly przy tey 
zalobye albo na pomavyanyv Iesucrista, sznadz 
by mogl nyekto yąppycz {pro yątpycz) o to 
slovo, yze rzekły Zydovye: Bycz ten nye byl... 
zloczyncza, nye podalybychmy yego tobye 
Rozm 789; Rany pyryego byczovanya, czusch 
które szye dzyalo v Kayffasza, były tako yyelye 
yypusczyly, yze yschytko czyalo krvyą oplynąlo 
Rozm 817; ^  bb. z dopełnieniem dalszym: od 
kogoś, przez kogoś: O czydzyech, które szye 
dzyaly przez Iesvcrista po drodze (de signis, 
quae faciebat Jesus per viam), kyedy yczyekal 
do Eyptu Rozm 81; Vschytek lyvd yeselyl szye 
ze wschythkych tych czvd yyelebnych, które 
szye dzyaly od nyego (quae gloriose fiebant ab 
eo Luc 13,17) Rozm 377; ^  komuś: Paklibi 
takyey, yeyzebi syąn taky gwałt dzyal (eidem, 
cui talis yiolentia est illata), dluzey nyzly 
mązewy yey ziwye bicz przigodzylo syąn, 
thegdi ku prawu wlostnego gymyenya... wro- 
czy syąn Sul 90; <A nie) posluchaycye snów 
waszich, które syo wam dzeio (et ne attendatis 
ad somnia vestra, quae vos somniatis) BZ  Jer 
29, 8; Domini, nyesprąwyedlyw[y]<ości> my 
szą dzeya a precone 1477 ZapWarsz nr 3095; 
Panye... pytały dzyeyyce Maryey, czo by szye 
yey dzyalo Rozm 747; ~  z kimś: O tem, yako 
dzyevycza Mary a pytała svyatego Yana, czo 
by szye dzyalo z yey synem? Rozm 734.

b. w zdaniu bezpodmiotowym: aa. bez do
pełnień : Dzyalo syąn w Sochaczowye (acta sunt 
in Sochaczew), w ponyedzalek po nyedzyeli

Cantate Sul 85; Przicazal ssy, pannye, a takosz 
syą y dzege, abi kaszde nyerządne samnyenye 
czlowyecze bilo samo sobye mąka a czirpyenye 
XV med. R XXII 243; Tako to ma bycz 
gysczono, yako szyedzaczą radą wysznala, yako 
szye przed nymy dzyalo Ort Br VI 356, sim. 
Ort Mac 66; Dzieyalo schią celebrabatur (qua- 
drigam equorum sescentis argenteis et equum 
centum quinquaginta, similiter de universis 
regnis Hethaeofum et a regibus Syriae emptio 
celebrabatur II Par 1, 17) 1471 MPKJ V 49; 
Naonczas krothko szye dzyalo, yszeszmy nye 
mogły yey sprawycz rzeczy potrzebnych 1493 
PF IV 664; In illo tempore y w <k>tori szyą 
tho czasz dzyalo XV ex. MPKJ II 318; Aze 
dothychmyast czczyenye... schło porządnye 
yedno po drugyem podług tego, yako szye 
dzyalo Rozm 202; ~  bb. z dopełnieniem dal
szym : Dixit, quomodo dominus Alexander sepe 
et sepius querularetur de dominis de capitulo 
Gneznensi coram ipso domino rege, quod 
ipsum dominum prepositum in iuribus preposi- 
ture sue impedirent subiungens, vlg. abi mv szo 
tesz oth wasz krothko dzyeyalo, super quibus 
pecierunt instrumenta 1420 MMAe XIII nr 1561; 
Kto takye gest w żeli nądze tego swyata, eze 
nye po woli na nim syą mu dzege, a on bogu 
sz tego dzącuge, tenczi podluc rzeczi Cristowey 
ma bicz vczeschon XV med. R XXII 238; Ach 
sluszebnyky twoge byczmy byyo, a przespraw- 
nye sze dzege przeczy w ludu twemu (iniuste 
agitur contra populum tuum) BZ  Ex 5, 16.

Cf. Nadziać, Odziać, Podziać (się), Przy
odziać, Udziać, Wydziać, Wzdziać, Zadziać, 
Zdziać, Nadziewać, Odziewać, Podziewać się, 
Przyodziewać, Wdziewać, Zdziewać

Dziad fo r m y : n. sg. dziad 1393 HubeZb 67, 
1409 Piek VI 380, ca 1500 Erz 16; ~  g. sg. 
dziada 1401 HubeZb 100, 1423 MPKJ II 302, 
Sul 11, OrtBr VI 371, OrtMac 94.96, 1474 
AKPr VIII a 56, Rozm 29; ~  d. sg. dziadu BZ  
Gen 28, 4; ^  ac. sg. dziada OrtBr VI 371, 
OrtMac 96; ^  i. sg. dziadem M W  45 b; ^  
/. sg. (po) dziadu 1420 AKPr VIII a 153; ~
n. pl. dziadowie BZ  Ex 10, 6; ^  g. pi. dziadów 
1446 AGZ XIV 198, OrtCel 4, 1457 AGZ 
XV 9, 1466 AGZ XIII 533.

Znaczenia: 1. 'dziadek, avuś: Iaco Wisz- 
kow dzad ne bil w dzirszeny tey dzedzini, 
a Meczko bliszszi po swe babę ku te dzedzine 
1393 HubeZb 67; lako praue pod drogo y 
s braco Ondrzeyowo y po to gich dzadi {pro 
dzali?) rosdzelono ib. 68; Stanyslaw sz łanem 
tamo ty lasszy trzima od dzada y sz oczcza 
od panczinaczcze lath w pokoyu 1401 HubeZb
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100; Iarantow dzath y yego oczecz, y on sam 
potem wydzyrzeli Łubom trzidzesczi lath 
y wancey 1409 P ie k  VI 380; Pan Dobec po 
dzadu a po bracze Stawiska y Mliniska ode 
czterdzesanth lath byl w dzerszenu 1420 A K P r  
VIIIa 153; Staw Stanislaow..., gemus th<o> 
daley, nisly od pyanczynacz<e> lath gest w dzer- 
sen<iu> s dzada y s ocza tako, yako zastawyl 
1423 M P K J  II 302; Slachathnosczi doswyath- 
czycz chczącz, szescz swyatkow podobnich po- 
wyescz yma: dwv s swego rodzayv, dwv z dzada, 
a poslyednyy dwv z maczerze (duos de sua 
genealogia et ąuatuor ab avis et matre) S u l 11;
A dacz (s c . bóg) pozegnanye Abrahamowo 
y syemyenyu twemu po tobye, abi wladnol 
w zemy...,  gesz to gest gospodzyn szlubyl bil 
dzadu twemu (quam pollicitus est avo tuo) 
B Z  Gen 28, 4; Vmrzely... óczyec^ besz oddzye- 
lyenya szyna szwego, thedy dzyeczy tego tho 
nye oddzyelonego szyna weszma gymyenye 
szwego dzyada podług prawa O r t M a c  94; Gdy 
vmrze czlowyek..., a ma po szobye dzyada 
albo pradzada bądź po oczczv albo po ma- 
czyerzy, a ma thesz oczowycz (p ro  oczczowych) 
albo maczyerzynycz {p r o  maczyerzynych) czo 
dzyeczy, kthory s tych mayą odzyerzecz thego 
to vmarlego czlowyeka gymyenye podług prawa? 
O r t M a c  96, sim. O r t  B r  VI 371; Thego to czlo
wyeka dzyada oczczowy y maczyerzyny dzyeczy 
maya tho *gymyenyo rowno wszyacz ib.\ Qui 
córam nobis constituti dixerunt, se iura non 
habere, sed dixerunt, quod ipsas curias tenent 
s pradzadow, dzadow i z oczczow ipsorum 
eviterne 1457 A G Z  XV 9; Yako tho gest na- 
ssche na lewo s oczcza, s *dzadza y kąndyszmy 
szły, ale nye Braneczskych 1474 A K P r  VIII a 56; 
Yako ya tho wyem, ysz to gest Susskych na 
lewo z dzada y z oczcza ib.\ Joachymye y 
Anno,. . .  iesztesczie... Jesu Crista ieden dzia
dem, druga babo M W  45 b; Dzyad avus ca  
1500 E r z  16.

2. 'p r z o d e k , a ta v u s  {sen su  la tio re ), ą u id a m  
e  m a io r ib u s  n a tu  : Suprin et Stanislaus produ- 
xerunt..., quod villa Czeperow nuncquam regis 
fuit sed ipsorum awum et preawum al. dzadow 
1446 A G Z  XIV 198; Otocz ya zayutra *przy- 
wyodo kobilky w twe kraynye..., a napelnyocz 
domi twe y sług twich, y wszech Egipskych, 
gichsze to nye wydały waszy oczczowye y dzya- 
dowye (quantam non viderunt patres tui et avi), 
yako so wznyknoli na szemyoo, asz do dzyszey- 
szego dnya B Z  Ex 10, 6; Ex quatuor progenito- 
ribus se cztyr starczow uel starych oczczow, sc. 
dzadow, pradzadow O r tC e l  4 ;  Testamur, quod 
predicta bona in Nyeszankouicze sunt predicti j

Mrówcze ex antiquo genologia sua, yidelicet 
ex atavis al. s *czadow et i s *praczadow su- 
umi patrimoniium esse 1466 A G Z  XIII 533; 
Wschysczy slyzely, isch tako movyl, aby 
wschysczy mlodzyenczy s pokolyenya Davydowa 
albo Iuda, yego dzyada, mlodzy y starzy..., 
yschby przysly. do kosczyola R o z m  29.

Dziadowizna ed z ia ł  m a ją tk u  o d z ie d z ic zo n y  p o  
d z ia d k u , p r a e d i i  a v i t i  p a r s  a  n ep o tib u s  h e re d ita te  
a c c e p ta 5: Swathczimy, esz yest Pochnyna et 
Yanowa dzadowyzna et y maczerzyzna Ja
błonka, o kthora gest Petr... pozwał 1427 
Z a b  538; Prefata Hedvigis remansit przy swej 
dzadowysznye y maczerzysznye et dicti fratres 
perpetuum silencium habebunt et abrenunciant 
se eisdem bonis perpetuis temporibus 1461 A G Z  
XIX 503; Secundo propono (sc. contra Johan- 
nem), quia ipse tenet medietatem Zabloczcze 
mei avi hereditatis al. dzadovyszny in va- 
lore triginta marcarum 1464 A G Z  XVI 379; 
Lvdymyla... confessa [et] est publice..., quia 
frater suus germanus... satis ei fecit pro 
patrimonio et matrimonio, et awo, et awa al. 
za dzyadowyszna y za babiszna 1476 S tP P P  IX 
nr 867; Filia... Iohannis Felschtinsky... reco- 
gnovit, quia genitor ipsius Katherine <prae>- 
fatus Felschtinsky filie sue satisfecit de omnibus 
bonis avium et maternalium pye memorie 
al. <z> dzadovysny y s babysny, y s macze- 
rzyszny 1477 A G Z  XVI 135, s im . ib . 137.

Dziaduszki b o t. cA ru m  m a c u la tu m  L . ' : Dza- 
duski barba aaron 1472 R o s t  nr 326.

Dziakielnyen a le żn y  ty tu łe m  d a n in y  z w a n e j d z ia -  
k ło , tr ib u ti  t i tu lo , q u o d  d z ia k ło  ro c a b a tu r , so l-  
v e n d u s \  Ego Ivaschko Ilynycz do decimam de 
curia mea empta, dicta Komorowo..., de curia, 
dicta Lynthvpa, siclum al. rvbl latorum gros- 
sorum poddanych et dzyakelnych (1486) K o d - 
W ił I 412.

Dziakło, Dakło 1. *d a n in a  w  z b o ż u  i s ian ie  
w  W . K s ię s tw ie  L i te w s k im , f r u m e n ti  f e n ią u e  c e r-. 
ta  ą u a ed a m  c o p ia  in d u c a tu  L ith u a n ia e  a  su bd i-  
t is  s o h e n d a 5: Libertamus... ab omnibus nostris 
et successorum nostrorum magnorum ducum 
Lithvanie etc. serviciis,... castigacionibus et 
penis ministerialibus vlg. dzeczskye, avene, sili- 
ginis et feni dacionibus, que dakla nuncupantur 
(1387) K o d  W ił I 14; Omnes et singuli cme- 
tones... dictorum principum et boiarorum ter- 
rarum nostrarum ab omni dacione et solucione 
mensurarum, que dziakla nuncupatur,... sint 
omnino soluti 1434 M M A e  XIV 530; Subditi 
principum... ipsarum terrarum Magni Ducatus 
Litthuanie, ab omni dacione et solucione col- 
lecte, sive exaccionis srzepczisne dietę atque
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mensurarum, que dyakla nuncupantur,... soluti 
sint 1447 M M A e  XIV 11, s im . 1492 K o d P o l I 
348; Homines qu nque yillanos... cum succes- 
soribus ipsorum et terris, daklis tam siliginis 
quam avene ceterisque contribucionibus... dona- 
vimus (1473) K o d W il  I 326; Omnia tributa i 
mellis, grossorum, frumenti, videlicet dziakla, 
piscze, srepsczyzna et alias omnes exactiones 
tenebuntur pendere et solvere (1493) K o d W il  I 
462; Item decem homines in Lyeschnycza cum 
terris, pueris et successoribus ipsorum, cum 
tributo mellis, dacia al. dzakla siliginis et avene, 
laboribusque et serviciis iuxta consuetudinem 
terre Litłwanie (1494) K o d W il  I 474.

2. 'm ia ra  z b o ż a  w  W . K s ię s tw ie  L i te w s k im , 
f r u m e n ti  c e r ta  ą u a ed a m  m e n su ra , qu a e a p u d  
L ith u a n o s  in usu f u i t* : Fundavi dotavique his 
infrascriptis:... item eciam et campum pro 
aratura eiusdem plebani in fine pontis eundo 
ab eclesia versus occidentem ad quadraginta 
mensuras seminis dictas al. dzyacla (1437) K o d 
W il I 171; D o... octo homines yidelicet yil
lanos nominatim,... secundum nomine Sta- 
nislaum Alexeyovicz et legittimis ipsius cum 
proventibus, yidelicet dwa besmyany mellis, 
dvye daklye siliginis, centum lini, tres grossos 
et laboribus,... quartum Mylonowicz cum... 
proyentibus, yidelicet thry besmyany mellis, 
centum lini, dwye dzaklye siliginis,... quintum 
Lypko cum... labore proventibusque tres gros
sos, dyye dzaklye siliginis,... sextum Hrycz 
cum... proyentibus, yidelicet..., dvye dzaklye 
siliginis (1483) K o d W il  I 388; Damus ac 
perpetuo inscribimus:... item aream pro domo 
plebani cum ortis et campo pro agricollacione 
in fine pontis, eundo ab eclesia versus occiden
tem, ad quadraginta mensuras ylg. dzyakla
(1493) K o d W il  I 458.

Dział f o r m y : n. sg . dział (1373) M M A e  X 
269, FI 121,3, S u l 18, e tc .;  ~  g . sg . działu 1397 
L e k s z  I nr 2292, 1401 H u b e Z b  110, 1402 
S tP P P  II nr 842, 1405 H u b e Z b  106, 1412 
A K H  111 196, e tc .;  działa 1400 L e k s z  11 nr 2721, 
1482 A G Z  XIX 237, 1491 A G Z  XIX 559; ~  
d. sg . działowi 1415 K s M a z  I nr 2423, D z ia ł  27; 
działu 1424 K s M a z  II nr 822; ^  a c . sg . dział 
1393 L e k s z  II nr 1513, 1399 T P a w  IV nr 2129, 
1412 J A  VI 215, e tc .;  ~  i. sg . działem 1397 
S tP P P  VIII nr 6202, 1397 T P a w  IV nr 368, 1401 
H u b e Z b  49, 1408 K s M a z  1 nr 1197, e tc .;  ~
l. sg . (po) dziele 1391 H u b e Z b  62, 1393 T P a w  III 
nr 2885, 1412 J A  VI 213, 1415 P r z y b  11, 1423 
S tP P P  II nr 1936, 1428 Z a p W a r s z  nr 2898, 
1438 S tP P P  II nr 2752, O r tM a c  69. 85. 86; 
dziale 1406 H u b e Z b  84, 1437 K s M a z  III nr 2874,

1443 A G Z  XI 221, S u l 53, 1450 R a f  Z r a ń  91, 
1451 Z a p W a r s z  nr 924, O r tB r R p  55, 1. 64, 2, 
O r tV r te l  117, D z ia ł  45.54; ^  /. du . działu 
1394 H u b e Z b  71; ~ n . p l .  działowie B Z  I 
Par 24, 1; ^  a c . p l . działy 1428 Z a p W a r s z  
nr 2841, B Z  Deut 21, 17. II Par 31, 4, 1485 
Z a p W a r s z  nr 1602; ~  i. p l .  działy 1416 K s M a z  I 
nr 2690, 1426 M o n lu r  \  6 2 ;  ~  l. p l .  (na) dzielech 
1402 H u b e Z b  101, 1406 H u b e Z b  84; dzialech 
S u l 15. 46.

Z n a c z e n i a :  1. 'c z ę ś ć  k o m u ś  p r z y p a d a ją c a , 
u d z ia ł, s zc ze g ó ln ie  c z ę ść  p o la  u p ra w n eg o , h ered i-  
ta t i s  p a r s ,  p r a e d ii ,  im p r im is  a g r i cu lti p a r s ,  p o s -  
se ss io n is  c e r ta  ą u a ed a m  p a r s ,  so rs , p a r s  {sensu  
p a r t i c ip a n d iy : Ieruszalem, gesz stawo yako 
masto, gegosz wczostwo albo dzyal gego 
w nyem albo w wekygem (ut civitas, cuius 
participatio eius in idipsum, P u l: yegosz vczę- 
stek yego w Yeruzalem) FI 121, 3; Tamen 
sancti absque peccato mortali viventes habent 
communionem p[y]ospolytow[y]anye, obczo- 
w[y]ane et sortem, dzyal, in omni bono XV 
m e d . R  XXII 320; A ktori offerowacz bodzye 
krew y tuk s synów Aaronowich, ten bodzye 
myecz piece prawe za swoy dzyal (ipse habebit 
et armum dexterum in portione sua) B Z  Lev 7, 
33; Y rzeki pan kv Aaronowi: W zemi gich 
niczim nye bodzecze wlodacz any *bodzecze 
myecz dzalv myedzi gim<i> (nec habebitis 
partem inter eos). <J)a dzal y dzedziczstw<o> 
twe posrzoot synów israelskich (ego pars et 
hereditas tua in medio filiorum Israel) B Z  
Num 18, 20; Ta to bodze *zemyo, ktorosz 
*bodzecze myecz losem..., dwye pokoleni 
a poi prziyaczol wzyoli so swoy dzal za Iorda- 
nem (duae semis tribus acceperunt partem suam 
trans Jordanem) B Z  Num 34, 15; Y wszitki 
myasta gego wonczasz dobiliśmy, zabiwszi wszit
ki bidliczele gich... Nye ostavilissmi w nich 
*nizodnego ziwego, kromye dobitca, ktori na 
dzal (1471 M P K J  V 28: w dział) prziszedl 
plonnikom (absque iumentis, quae in partem 
yenere praedantium) B Z  Deut 2, 35; Y dadzą 
kapłanom... dzal yelni ze wszego strzizenya 
(lanarum partem ex ovium tonsione) B Z  Deut 
18, 4; Y chczalby otczecz zboze myedzi syni 
rosdzelicz, nye bodze mocz yczinicz syna miley 
pirworodzonim a yissey myecz, niszli syna 
nyemiley. Ale syna nyemiley przizna pirworo
dzonim y da gemv ze wszego, czosz ma, dwa 
dzali (dabitque ei de his, quae habuerit, cuncta 
duplicia) B Z  Deut 21, 17; Ale dzal bozi, lvd 
gego (pars autem domini, populus eius) B Z  
Deut 32, 9; Potem sinow Aaronowich cy dza- 
lowye bodo (porro filiis Aaron hae partitiones

5

10

15

20

25

30

35

40

%

45

50

55



D Z IA Ł D Z IA Ł 257

erant) B Z  I Par 24, 1; A takesz przikazal 
lyvdu przebiwai0cemv w Ierusalemye, abi da
wały dzali kapłanom a nauczonim (ut darent 
partes sacerdotibus et Levitis), abi mogły gotowy 
bicz zakonu bozemv B Z  II Par 31, 4; ^  Ada
mek recepit pecora in sua uera diuisione, dzele 
1393 T P a w  III nr 2885; laco Ramberth w tu 
dwu dzalu ne mai trzeczey czansczi niczs, czos 
s Brzenikem pokazowali 1394 H u b e Z b  71; 
Swanthoslaus firmitates suarum litterarum pro 
sorte, dzala,. debuit in judicio monstrare et non 
monstravit 1400 L e k s z  II nr 2721; Tho loko 
cupil Andrzey v Nastky y s dzalem y szekl 
yo 1401 H u b e Z b  49; Eze przi tern bili, gdy Sad- 
kowskemu pirwe ta zastawa zastawona do tego 
dzalu, *czosszo *goge Micolay trzy zagoni po
orał i b . 110; Marcyn ma na Catuszyney y na 
yey szestrze na locze, y na trzech dzelech trzi 
grziwni penodzi zastawnych 1402 H u b e Z b  101; 
Jacusz ma trzeczo czoscz czechuczskego dzalu, 
a to czoscz Symun przeorał, mayocz s nim 
niwo 1405 H u b e Z b  106; laco cso yest zayol 
Sta<nisław> Szwanthoslaowi bidlo, to yest ne 
na swem zayol dzale... CzsoSta<nisław> zayol 
Marczinowi bidlo, to yest na swich dzelech 
zayol 1406 H u b e Z b  84; Dersca wanczey wfszala 
dzesanczą grziwen, niszli Hanka, szo<s>tra 
iego, swego dzalu 1412 A K H l l l  196; Ten dzal 
y loko, czo Yan od Crobanowskego dze<r>szy, 
dzerszy daley pancinaczcze lath w pocoyu 
1412 J A  VI 215; Cum divissus es cum Woyslao 
vlg. dzaly, extunc ius me introligavit in partem 
ipsius Woyslai totalem 1416 K s M a z  I nr 2690; 
M athias... recognovit, se obligasse suam sor
tem hereditatis Gosnewicze domino pallatino 
in sex sexagenis monete comunis, videlicet tres 
divisiones vlg. trzi dzaly et pratum... per 
spacium sex annorum 1418 C z r s  185; Ty sze 
mno szescz lath trzimal twoy dzal y wszywał 
moy dzal 1421 P F  VIII 16; Yako prawye tha 
nywa albo polye leży <w> them dzele, czszo 
kupyl Jacuś ot Mikolaya 1423 S iP P P  II nr 1936; 
Ad villam... mensuratur idem mansus et perti- 
nendo villam Nelaskario heredi de Dlotowo 
ad ipsius porcionem, k y<e>go czansczi albo ku 
dzalu 1424 K s M a z  II nr 822; Dadzibogius de 
Crosnye ąuandam particulam vlg. dzal sue 
hereditatis Croszne... vendidit perpetue 1425 
M o n lu r  V 20; Martinus ipsi Stanislao, fratri 
suo, liberam aream dimisit cum una particula, 
s plossą, antę ipsam iacenti usąue ad stratam 
et aliam divisionem al. dzal retro Pelkam, za 
Pełką 1425 T y m P r o c  231; Iacobus de Kossmy 
ąuasdam duas particulas vlg. dzali in Koszmy... 
yendidit perpetue 1426 M o n lu r  V 48; Suli-

slaus... dimidium alterum mansum mensure 
Chulmensis in Ossek... et pratum ąuoddam... 
inter particulas vlg. medzi dzali Nyemerze 
situatum... vendidit perpetue ib . 62; Jaco ya 
dzirszo s bracyo trzi dzali, czosci w Gramp- 
czewe... wiszszey trzech lath w pocoyv 1428 
Z a p W a r s z  nr 2841; O cthore posyeczenye lanki 
Bogusław na Michała szalował, tho gest w gego 
wecznem dzele ib . nr 2898; Constitutus Werne- 
rus de Lecarcice ąuandam particulam campi 
cum prato vlg. dzal... obligauit 1430 M o n lu r  VI 
110; Wroczek pro aliis propinąuioribus partibus 
fideiussit pacem perpetuam, quia nichil habuit 
in tercia divisione al. w dzale ibidem in Clucowo 
cum Alberto 1437 K s M a z  III nr 2874; Petrus... 
octo arwos agrorum, de ąuibus arwis unum na 
plossyawe dbrzi, alium na rownem lyessye,... 
alium na dlugem dzelye..., yendidit 1438 
S tP P P  II nr 2752; Nygdym ja ne sastupila syna 
swego any *dyalu gego a nygdym ja *dyalu 
geho se opyekala 1440 O św  nr 5; Fateor eąuum 
recepi et duos porcos in mea porcione al. 
w mey (p r o  mem) dzyale, residua non fateor 
1443 A G Z  XI 221; Iohannes... recognovit, 
ąuomodo szawodzy divissionem al. dza[h]al 
suam et fratrum suorum iuniorum tamąuam 
frater senior ad ąuinąue annos, yidelicet yillas 
Lissecz, Szagorze, Rinowcze in duabus centis... 
matri sue 1443 A G Z  XII 112; Stanislaus duos 
ortos ex utraąue parte fluuij diuisi al. dzalu 
rayszkego penes aream Muschinszke et tabernam 
Petri Galii, usąue ad summitatem montis... 
Alberto... dedit 1443 S tP P P  II nr 3135; Sola 
sorte una al. dzyal, que sors dum integre 
extirpata fuerit, ąuatuor coreos ad ex<is>tima- 
cionem fuerit, ąuatuor coreos ad ex<is>tima- 
cionem poterit conseminari 1447 T y m P r o c  324; 
Czom uczinil Janowi, tho za gego początkiem, 
kyedi... kygyem na mye uderzil nye w swem 
dzyalye 1450 R a f  Z ra ń  91; Macyey na them 
dzale ogrod zagrodził, kthori dzal yego listh 
ożywa 1451 Z a p W a r s z  nr 924; Dzyeczy, czo 
nye s gednego oczcza albo gedney maczerze, 
gego czasczy nye *wyeszma dzalv z onymi 
dzyeczmy, czo sz nym od gednego oczcza y od 
gedney maczerze O r t K a ł  178; Nye chczą yey 
dacz wyana any themu dzyeczyaczyu dzyalu 
szwey oczczyszny O r t M a c  115; Gych oczecz 
nycz nye wyanowal gych maczyerzy y tesz 
dzyeczy lath nye mayą gych o dzyale wyszna- 
wacz albo nye wysznawacz O r tV r te l  117; 
Oczczyzna wszythka ma spascz na dzeczy y dzal 
maczerzyzny, czso na nye slvsza (integraliter 
cum alia parte ipsos in divisione contingente 
ąuorumlibet bonorum maternalium, S u l 51:
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nti

sze pełna sz drvgą cząsczą gych dothykayączą 
ktoregole dobra maczerzysthego) Dział 43; De 
bonis Malechow et Zidathicze racione addi- 
cionis al. dla przidadkv divisionis al. dzalv ad 
villas Iuskowcze, Ostrozany 1469 AGZ VI 110, 
sim. 1475 AGZ XVIII 98; Iohannes... tenetur 
debiti centum quinquaginta marcas... fratribus 
germanis et hoc pro sorte al. za dzal, al. za 

yczyasz^ć^ ipsorum fratris olim ... Marcissii 
bonę memorie 1471 AGZ XV 465; Quia tu 
sibi Andree non vis exdividere partem heredi- 
tariam al. dzalą aualem et maternalem 1482 
AGZ XIX 237; Jako ya ss bracza zadzyrzal 
dwa dzyaly cum area podluk praw mych na 
Puchałach... wysschey trzech lath in pace 1485 
ZapWarsz nr 1602; Quia vos noluistis sibi 
impartire sortem al. vydzyelycz dzyalu de patri- 
monio... ibidem in Podhoroczcze..., idcirco vos 
citat de non imparticione sortis al. nyevydzye- 
lyenya dzyalu 1499 AGZ XVIII 536; — dział 
siedliczny *uprawna działka ziemi, na której 
części znajduje się zagroda, agri culti pars, 
cuius particułam yilluła occupaf: In sortem al. 
dzal schedliczny et in omnia novalia al. nowini... 
in Chowyesche 1452 TymProc 325; ^  dział
włoczny 'rola, ziemia uprawna, do której przy
należy pewien obszar łąk oraz uprawnienia do 
wspólnego użytkowania ziemi nieuprawnej {lasów, 
pastwisk itp.), ager cultus, ad quem prata quae- 
dam pertinent communisque usus arvi inculti 
(siharum, pascuorum, sim.)9: Jaco ya z Myco- 
layem zamopyath... ludzem... z Bozegoua lank 
gych *dzalech wlocznych za struga Byedrza 
nye possekl gwałtem 1476 TymProc 222.

2. 'podział, dzielenie, rozdzielenie (,szcze
gólnie majątku), rei familiaris, imprimis heredi- 
tariae, divisw : Iacom bil przi tern *dele, isze 
yego *szadno zayol zagrodo 1391 HubeZb 62; 
Szimon sdrusil {leg. zdruszył 'naruszył’) ten dzal, 
czso im gednaczi wgednali i s Jacussem 1393 
Leksz II nr 1513; Wawrzinecz ne mai nouego 
dzalu s Janem mymo stare graniczę 1397 
Leksz I nr 2292; Albertus... Andream... 
propter limitacionem hereditatis vlg. o dzaal 
citauerat 1399 TPaw IV nr 2129; Sobek thą 
droga, cso na Mykolaia o nyą zalowal, tho 
w dzele wimaval 1412 JA VI 213; O ktoro 
strawo na mo Mroczek zalowal, o to ma sial, 
abi sethl ku dzalowi 1415 KsMaz I nr 2423; 
O które ruschayącze gymyenye Hanka żałowała 
na Maczeya, tho yey on byl *dzalam odbył 1444 
Czrs s. LXXXIII; Thom polozila wsithco 
w dzal, czsom my<a>la s prawem polozicz 1446 
ZapWarsz nr 589; O dzalech synoow z oczczy 
swymy Sul 15; Acz gaalki alybo kostki gy-
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grayąncz czyy syn czo straczy, na yego cząnscz 
polyczono bandze, gdi sz braczą na dzaal 
przydze (cum ad divisionem venerit cum fratri
bus) Sul 17; Dzaal, gen szą sstaal przed przyia- 
cyelmy (divisio facta coram amicis), aczkolye kv 
znaymosczi xąnzączey nye bylbi przywyedzon,... 
ma bicz moczen Sul 18; Vstawyamy..., aby 
kthorzykole bracza abo przyaczele, przyrodzeny 
abo daleczy, w rodzayy oboyga, oth szebye 
rosdzeleny a othdzeleny bądącz, a w them 
dzale abo rosdzelenyv stały przes trzy lyatha 
(et in hac separatione seu divisione steterint 
per triennium)... w mylczenyy, kv szandv nye 
pozywayącz Sul 53, sim. Dział 45; A przes 
nasz alybo starostą naszego then dzal poczwir- 
dzon nye bądze (et quamvis per nos... eadem 
divisio ratificata non fuerit) Sul 66, sim. Dział 54; 
Then wmarley nyewyaszthy masz nye może 
myecz thego darowanya y they nyewyaszthy 
rzeczy, bo thy nyewyeszczye rzeczy szluszaya 
gyey blyszym w rzeczenyy rzecznym dzyele 
{O r tB r R p  55, 1: wyrzeczonem dzyalye) O r t- 
Mac 69; Gdy czasczy Mycolayowa, łanowa 
y moya przes myernyka podle xanc są dzeloni 
y myerzoni, tedi thi przyschetw, nye dalesz 
dzelicz y myerzicz, a twim wsperczim dzal 
y,myara nam syą nye spełniła podle xanc 1457 
A K P r  VIIIa 51; Gdy nyektora bracza abo 
brath s syostrą oczczyzną badą oddzeleny, 
k czemvsz to dzalowy przed sądem brath abo 
syostra przygmą skazanye (aliquis eorundem 
fratrum in quaestione hereditaria accipiat contra 
se sententiam diffinitivam), a potem drvgy... 
brath... ono skazanye odwolawa..., rzeczy 
skazane wygassaly Dział 27; Dzalv dzeczy nye 
mayą myecz s oczczem (de divisione hereditatum 
matre defuncta rubrica, Sul 46: O dzyalech 
synów z oczczy swoymy) Dział 38; O dzale 
{Sul 66: dzelenyy) oczczowskyem (de divisione 
bonorum). <V>stawiamy, gdy masz po smyerczy 
szony swey swoge syny oddzely z gymyenya, 
którym to dzalv nye mogl odmowycz, a gdyby 
taky dzal przed nas abo starosti naszego nye 
byl vczvyrdzon, po smyerczy oczczowey syno
wie taky dzal mogą wzruszycz (quia per nos 
vel capitaneum nostrum divisio ratificata non 
fu it..., eo patre mortuo filii ipsam rescindere 
valeant) Dział 54; Jakom ya roszdzelyl Jana 
s Ffylypem, a macz na dzal przizvolyla 1461 
ZapWarsz nr 1014; Filie sue... dedit... ultra 
omnem divisionem al. wyssthey {leg. wyszej) 
wschego dzyalu 1463 AGZ II 170; Poczczowey 
{leg. po oćcowej) smyerczy szukagyą synowiye 
dzyalu oczyzny (mortuo patre filii quaerunt 
diyisionem) XV p. post. R I s. XLVII; Sąly
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slachethnego rodu, lep[e]yey gym rozgyachacz 
syą po swyathu, nysszly roserwacz gytnyenye, 
bo gich thaky dzyal rad bywa rossprosz<e>nye 
gymienya (nam saepe est gravis eorum dis- 
solutio huiusmodi hereditatis divisio) ib .;  ~  
list działu *p is e m n y  a k t  p o d z ia łu , d o cu m e n tu m , 
l i t te r a e , ąu ibu s r e i  h e re d ita r ia e  ve l fa m il ia r is  
d m s io  c o n sc r ip ta  e s f : Ta dzelnycza dzedziny 
w Ledniczy bila naszego oczcza, yest prawa 
nasza i list dzalu oprawny bil na no 1402 
S tP P P  II nr 842; ^  dział uczynić: Paknyaly
oczecz vczynywszy thaky dzal (facta huiusmodi 
divisione)... gynszą zoną poymye,... synowye 
pyrwyey maczerze... kv cząsczy oczczowey nye 
bądą mocz przycz S u l 66, s im . D z ia ł  54; Gdyby 
(.sc . ojciec) marnye gymyenye chczal *roztruo- 
szycz, tedy dzeczom z oczczem slvsza dzal 
vczynycz D z ia ł  38; Gdyby dwa abo trze bracza 
myedzy sobą dzal (Sul 67: roszdzal) yczynyli 
(diyisionem inter se fecerint), a potem geden 
s nych vmarl, tedy any bracza, any dzeczy brata 
ymarlego nye mogą wzruszy cz D z ia ł  54; 
^  (roz)dzielić działem: łan s Marczinem ne 

( \J yesth pelnim dzalem dzelon, bo yeszcze mayo 
ginę dzedziczstwo dzelicz 1408 P ie k  VI 369; 
Predicti porcionem Stephani predictam... de- 
bent per medium diuidere in perpetuum vlg. 
yecznym dzalem rosdzelicz 1415 C z r s  49; Jako 
bil prawim dzelczo medzi Ottho Trachem et 

v Gunczerzem bratem yego y roszdzelil ye pra
wim dzalem wszitkim sbozim, czso go koly tedy 
mely, a Otha po tern dzele dobrowolne yiszedzal 
trszy latha w swem domu, swoy chleb yedzącz 
1415 P r z y b  11; Yakosmy biły dzelczamy mye- 

X dzy Jacusszem a Bartlomyeyem y rosdzelilismy 
i go wyecugim dzalem 1421 P r z y b  15; Jandrzey 

s Gnewomirem y s yego szynem Voczechem 
\j roszdzelyly szą prawim dzalem 1423 K o z ie r  II 

nr 7; Yako mnye rosdzyelono ss Yanem, ss bra- 
^ , them moyh<m> pewnym dzalem do maczy<e>- 

rzyna zywotha 1472 Z a p W a r s z  nr 1343; Stani- 
slaus e t... Andreas, fratres germani,... sunt 
yariati divissione al.v dzyalem roszdz<ieleni> 
1499 A G Z  XV 565; ^  dostać się, przyjść
działem, w dziele: Mscziwoy[ow]... dzerszi 
silan,' moczą to, czo se dzalem y lozem sze 

ły r *dostala Swantochne, zene Andree, na ymem 
. ''(Ileg. na imię 'mianowicie’) dom, szedlisco
16*. y ogrod 1397 S tP P P  VIII nr 6202; Czso iest 

Staszek oddzelil swego sina, to iest drzewey 
q otdzelil, nisli pana Brzezinskego ludzi osęki, 

i to so iemu prauim dzalem dostało 1397 
T P a w  IV nr 368; O chtoro lanko Iacub zalowal 

\J na mo, ta szo mne dzalem dostała 1408 K s -  
M a z  I nr 1197; Na te ląncze, czo chleboyethcza

szekl Yadwidzin, tho yest szo Binkowy dzalem 
dostało 1412 J A  VI 214; Karczma... so bela 
dostała Paskowi dzedzicznim dzalem weczi- 
stim 1415 P r z y b  11; O cthori dom Clara na 
myo szalowała, ten syo *memo manszowi dza
lem dostał 1428 Z a p W a r s z  nr 2847, s im . nr 
309. 433; O kthorą dzedzyna Woyczech na 
mya zalowal, tha my szą dostała wecznym 
dzalem 1434 Z a p W a r s z  nr 619, s im . nr 549. 
740. 946. 1579; W *dyelye (O r tB r R p  64, 2: 
w dzale) przyszedł then korczak they panyey..., 
y oszm szrzebrnych lyzek sz kupkyem w *dye- 
lye dzyeczyączyy gyey przyszło O r t M a c  85; 
Gdysz then korczak mey zenye w prawym 
dzyele (O r tB r R p  64, 4: dzale) szye dosthal 
ib . 86.

3. *g r z b ie t  w z g ó r za , w zn ie s ie n ia , tw o r z ą c y  g r a - 
n icę , w zn ie s ie n ie , lo c i e d i t io r is  d o rsu m , q u i p r o  
l im ite  h a b e tu r , lo cu s  e d itu s* : Et ab eodem sco- 
pulo angulari limitayerunt ipsorum granicies 
et scopulos sipaverunt al. wszipali divisione 
moncium seu collium al. działem inter decursus 
fluviorum al. myedzy wyrzchowynamy dictorum 
Blądne... Alii multi scopuli sunt sipati et 
vadunt per campos et per diyisionem al. przesz 
dzyal usque ad fluvium Orzyechownycza 1460 
A G Z  VIII 137; Et a summitate sive decursu 
al. od wyrzchowin supradicti fluvii Orzye- 
chowka Parva per diyisionem al. dzyalem sco
puli sunt sipati et transeunt directe usąue ad 
summitatem fluvii dicti Calynycza. Et a sum
mitate al. od wyrzchowyn supradicti fluvii Cale- 
nycza vadunt et transeunt alii scopuli sipati 
per diyisionem al. dzyalem et per silvas usąue 
ad viam, que ducit de Brzozow in Crosnam 
ib . 138; Ad viam, que vadit superficie al. dza
lem ad opidum Radymna 1491 A G Z  XIX 558; 
Sipavimus scopulum, a quo ivimus recte usąue 
ad superficiem al. do dzala, dictum suchy dzyal, 
qua superficie recte eundo sipavimus scopulos 
ib . 559; ^  m o ż e  n o m en  p ro p r iu m :  Incipiendo 
vbi fluuius Brzezanka vlg. dictus fluit in Wy- 
szlok fluuium, superius ascendendo vsque ad 
originem ipsius et ab origine ad yerticem montis 
dicti ploszky dzal, de quo fluuius Otnoga fluit 
in Wischoka (1373) M M A e  X 269; Actum et 
datum in summitate montis thwrzy dzyal 1460 
A G Z  VIII 138.

4. *p r z e d z ia ł , p r z e p a ś ć ,  p ra e ru p ta , q u a e  su p e- 
r a ń  non  p o s s u n f : Rozdzielenye, dzaal chaos 
(inter nos et vos chaos magnum firmatum est, 
ut hi, qui volunt hinc transire ad vos, non pos- 
sint Luc 16, 26) 1471 M P K J  V 124.

5. co rru p ta  p r o  dzięki: Mozely tego ymarlego 
czlowyeka blysszy przyrodzeny gymyenye y yego
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dzyeczy wszyacz w szwa opyeka przesz voley 
y dzyalv (OrtBrRp 75, 4: dzaky) gych mathky, 
bądź ona szła za gynny maz, bądź nye szła? 
Ort Mac 102; A mozely woyth tho odlozycz 
daley besz gych dzyaly (OrtBrRp 86, 1: dzyaky) 
albo czo o tho yesth za prawo ? Ort Mac 116, 

Działacz * robotnik, operariuś: Wszowy dzala- 
cze voca operarios (voca operarios et redde 
illis mercedem Mat 20, 8) ca 1420 R XXIV 83.

Działać, Dziełać fo rm y: praes. ind. L sg. 
działam BZ  Neh 6, 3; 2. sg. działasz EwZam 304. 
305, Rozm 429.838; dziełasz 1495 ZapWarsz 
nr 1772a; 3. sg. działa 1471 MPKJ V 18. 134, 
EwZam 306, ca 1500 SprTNW  V 11, Rozm 
258; dzieła 1471 ZapWarsz nr 2955, 1483 Spr
TNW  VIII 2, 39; 1. pi. działamy BZ Neh 4, 1;
2. pl. działacie BZ  Neh 6, 6; 3. pl. działają FI 
i Pul 118, 3. 126, 1, BZ  IV Reg 12, 11. 22, 5, 
MPKJ V 135; ^  praes. ind. z partykułą niechać 
dla wyrażenia trybu rozkazującego: 3. pl. nie
chać działają BZ Neh 4, 3; ^  imper. 2. sg. 
działaj ca 1450 PamLit IX 318, BZ  I Par 22,
11. 16; dziełaj Dek II 3; 7. pl. działajmy BZ Neh 
2, 20; 2. pl. działajcie BZ  Gen 34, 10. Jer 29, 
28, Pul 30, 31; dziełajcie BZ  Ex 5, 18; ^  part.
praes. act. adv. działając FI 117, 21, Rozm 258; 
dziełając 1484 Reg 707; adi. ac. sg. m. działa
jący XV med. SKJ V 279; / .  działającą ca 1420 
R XXIV 85; n. pl. m. działający BZ  Neh 4, 17; 
g. pl. m. działających FI i Pul 140,10; dziełają- 
cych M W  9b; ~  inf. działać(i) MPKJ V 77; 
działać Sul 110, BZ  III Reg 15, 21. I Par 22, 5.
I Esdr 6, 22. Neh 4, 2. 10, 1471 MPKJ V 51, 
XV p. post. Zab 539, EwZam 304. 305, XV ex. 
SKJ I 143, Rozm 289. 420; dziełać(i) 1484 
Reg 719. 724; dziełać BZ  Gen 11, 8, 1484 
Reg 1\6 , XV p. post. Kałużn 272, XV ex. 
SlArch I pffl. 20; ^  fut. 1. sg. m. działać będę 
Pul 119 6; 2. sg. m. będziesz działać BZ  Gen 
4, 12. I Par 17, 4; będziesz dziełać BZ  Ex 20, 
25; będziesz działał Rozm 171; będziesz dzie- 
łał BZ Ex 20, 9; 3. sg. m. działać będzie BZ 
Lev 25, 40; będzie dziełał XV ex. SlArch I pnl. 
20; /. pl. m. będziem działać BZ  Neh 4, 21;
2. pl. m. dziełać będziecie BZ  Lev 23, 3; ^
praet. 3. sg. m. działał BZ II Par 33, 19, MPKJ 
V 135, 1477 ZapWarsz nr 1204, 1497 ZapWarsz 
nr 1791, etc.; dziełał 1470 ZapWarsz nr 2940, 
1479 ZapWarsz nr 1466, 1481 ZapWarsz nr 
1514. 1515, 1485 ZapWarsz nr 1600; 1. pl.
m. działaliśmy BZ  Neh 4, 6; -smy działali 
Rozm 284; 2. pl. m. -ście działali BZ Jos 24, 13;
3. pl. m. działali BZ  Gen 11, 5. I Par 9, 30.
II Par 24, 13. Neh 3, 31. 4, 17, M W  25b, 1483 
ZapWarsz nr 1544; ^  pląperf 2. sg. m. był

działał BZ  Gen 2, 3. III Reg 15, 22; ^  condit.
3. sg. m. (-)by działał BZ  Gen 2, 5. 15. 3, 23;
3. pl. m. (-)by działali BZ  Ex 35, 35, Tęcz 
w. 13; ^  part. praet. pass. n. sg. neutr. dzia
łano 1471 MPKJ V 18; n. pl. m. dziełany 1466 
ZapWarsz nr 1249; ^  inf. pass. sg. neutr. dzie- 
łano być BZ  Ex 16, 23; ^  praes. pass. 3. pl. m. 
są działany EwZam 306; ^  condit. pass. 3. sg. 
m. -by był dziełan 1484 Reg 720; -by działań 
był BZ  I Par 22, 2; 3. pl. neutr. -by działana 
była BZ Ex 35, 29.

Znaczen ia:  1. *pracować, być czynnym, fa- 
cere, oper ar i, laborare : Alysz gospodzyn wczyny 
dom, po prosznoszcy dzalayo (in vanum labo- 
raverunt), gysz czyno gy FI 126, 1, sim. Pul; 
Takyesz w zemy naszey dzalayczye, kupczyczye, 
a bodz wam poddana (terra in potestate vestra 
est, exercete, negotiamini et possidete eam) 
BZ  Gen 34, 10; Przetosz gydzyczye a dzelay- 
czye (ite ergo et operamini) BZ Ex 5, 18; Sescz 
dny dzalacz bodzecze (sex diebus facietis opus), 
dzen szodmi przeto, ze iest sobotni, odpoczi- 
nyenye iest, swyoti bodze nazwan BZ  Lev 
23, 3; Iaco slvzebnik a ratay bodze, asz do 
lata miłościwego dzalacz bodze v czebye (usąue 
ad annum iubilaeum operabitur apud te) ib. 
25,40; Y dawalasta ge w lydzbo a w myaro 
tym w roce, gysz biły nad murarzmy domv 
boszego, gysz ge nakładały na teszarze a na 
murarze, na ti, gisz dzalaio w domv boszem 
(qui operabantur in domo domini) BZ  IV Reg 
12, 11; Dadzo ge dzelnykom prze sprawce 
domv boszego, acz ge ony rozdzelyo myedzi ti, 
gisz dzalaio w koscyele boszem (qui operantur 
in templo domini) ku oprawye strzech domv 
boszego ib. 22, 5; A masz takesz wyele rze- 
myoszlnykow... y wszelkego rzemyosla ku 
vczinyenyv dzala przemodrich ot złota y ot 
srzebra, y ot mosyodzv, y ot zelyaza, gegosz 
nye lyczbi. Przeto wstań a dzalay (surge igitur 
et fac) BZ  I Par 22, 16; A tak cy naymaly tymy 
pyenyodzmy łamacze kamyenya y *rzemyoszl- 
nyki kaszdego dzala, abi oprawyly domv bo
żego..., abi to, czso syo bilo poczolo kazicz, 
polepszilo. Y czinyly czy, gisz dzalaly, rozvmnye 
(egeruntque hi, qui operabantur, industrie) 
a zapelnyaly scyenne rosyedlyni swima rokama 
BZ  II Par 24, 13; Dzalaioci na murze, a no- 
szocy brzemyona, a wkladaioci, geno roko dza
laly (aedificantium in m uro... una manu sua 
faciebat opus), a drugo myecz dzerszely... 
Y rzekłem ku slyachcyczom a wodzom:... 
A mi samy bodzem dzalacz (et nos ipsi faciamus 
opus), a polovycza z nas dzerzcye kopye BZ 
Neh 4, 17—21; Kthorym pylno dzalacz (war.
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lub. : kctorym pylnoscz *nadyalem) qui urge- 
bant opus (erant autem praepositi operantium..., 
qui urgebant opus II Par 34, 12) 1471 MPKJ V 
51; Nye prze to, ess ma dzalaczy a. praczo- 
vaczy (war. kal.: nye prze tho gyesth schią 
praczowal) *nam quia laboratus est (sed cura 
est illi, non quia laboraturus est, nec quoniam 
brevis illi vita est, sed concertatur aurificibus 
et argentariis Sap 15, 9) M PK JY  77; O tern..., 
yako szye na svyeczye dvadzyesczya lat a dzye- 
vyacz obchodzyl a czo dzalal, tego w kxyagach 
potvyrdzonych nye n[y]aydzyemy Rozm 162; 
Po tych czterdzyesczy dnyoch, synkv myły, 
czo bądzyesch dzyalal (quid es tu facturus)? 
Rozm 171; Oczyecz moy aze dotychmyast 
dzyala (pater meus usque modo operatur Jo 
5, 17) a ya tesch czyny<ę> vczynky yego. 
Yakoby rzeki: Nye telko schescz dny dzyalal 
moy oczyecz, yako vy mnymaczye, alye zawzdy 
dzyala, czvsch opyekayącz szye swym stvo- 
rzenym odnavyąyącz ye, aby na vyeky ostało 
yego stworzenye a s tym ya dzyalayącz ss nym 
(pro mym) oczczem, przetos wschytko dobrze 
yest, czo czynyą Rozm 258; Ya mvscha czynycz 
vczynky tego, który mye posiał, gdy yest dzyen: 
przyydzye y nocz, kyedy nykt nye może dzya
lacz (quando nemo potest operari Jo 9,4) 
Rozm 420; ^  działać czymś 'wykonywać ja
kimś sposobem, artificem esse, operari in ali- 
qua re : Obu nauczył modroszczy, abi dzyalaly 
dzalem czyeszelskym (ut faciant opera abie- 
tarii) BZ  Ex 35, 35; Rito, działano obogym 
riczym sculpturis (war. lub.: czo dzala obogym 
*rzyczym sculptoris; opere sculptoris et caela- 
tura gemmarii, sculpes eos nominibus filiorum 
Israel, inclusos auro atque circumdatos Ex 28, 
11) 1471 MPKJ V 18; ~  działający *czynny, 
aktywny, rebus cotidianis continuo occupatus, 
n e g o tio s u s Samaria significat vitam activam 
vlg. robothni, *dzalayoczo, Galilea vitam con- 
templativam vlg. naboszny ca 1420 R XXIV 
85; Schywoth dzalayączy a schywoth o bodze 
myslączy wyodla actiuam vitam et contempla- 
tiuam sublimiter exercebat XV med. SKJ  V 
279.

2. *postępować, agere' : Pyszny nyesprawiedli- 
wie działali zawzdi (superbi inique agebant 
usquequaque Psal 118, 51) M W  25b; Położę 
we zbawyenyu, pewnye dzyalacz będę (FI: bodo 
czinicz) w nyem (fiducialiter agam in eo) Pul 
11, 6; Męsznye dzyalaycze (viriliter agi te, FI: 
czincze) y pokrzepy szye szyercze wasze Pul 
30, 31; Wszelkny, chthory szlye dzyala, nyena- 
vydzy szvyathoscz (omnis enim, qui małe agit, 
odit lucern Jo 3, 20) EwZam 306; ~  działać

naprzeciw czemuś ' wykraczać przeciw czemuś, 
committere, contra ius agere': Napirzvey ma 
slubiczi, yze ma przykazanya boże... cho- 
vaczi..., aza przesthąpy, yestlyby kthorymi vy- 
stąpyl a gich sye dopusczyl zyvącz y tez dzye* 
layącz naprzeczyw obyczayovy zakonu thego 
(quas contra hunc vivendi modum commiserit), 
dossziczi vczynyczy 1484 Reg 707; ~  działać 
na coś (po prawo), o coś 'występować o coś 
w postępowaniu sądowym, lege agere de aliąua 
re ': Jesthlyby który pan ... nagabal braczią y tez 
by czynyl... naprzeczyw gych bydlenyu y stadlv, 
thedy ministrovye albo prelaczy... dzielacz 
k themv mayą na thaky vczysk y tez krzywdą 
po pr<awo> (in talibus iniuriis processari) 1484 
Reg 716; A wszakoz Byenya them sobye nycz 
nye popravy, czo pyrvey myąl dzyelacz, o gedną 
rzecz tho bądzye dzyelyal, o [d]dvye abo o trzy 
XV e*. SlArch I pnl. 20.

3. 'czynić, wykonywać, wytwarzać, facere, eon- 
ficere':  a. przedmioty konkretne: Sinowye ka- 
plansci mascy <z> wonyaiocich mascy dzalaly 
(unguenta ex aromatibus conficiebant) BZ  I Par 
9, 30; Zaly bodo mocz dzalacz kamyenye 
(numquid aedificare poterunt lapides) z gromad 
popyelnich, gesz so zgorale? BZ  Neh 4, 2; 
Yako ya tho vyem, yesze thy czosny z urzadem 
dzelany, czo ye vrzad ogladal 1466 ZapWarsz 
nr 1249; Czo dzala postawcze purpuraria 
(quaedam mulier, nomine Lydia, purpura
ria civitatis Thyatirenorum Act 16, 14) 1471 
M P K JY  134; Rzemyąsla, czo Stani a namyothy 
dzalayą a. dzalal scenofactorie artis (erant 
autem scenofactoriae artis Act 18, 3) MPKJ V 
135; Studnya rayska yesz Maria, studnya ray- 
ska rzeky dzyala ca 1500 SprTNW  V 11; 
^  Vyelye uvyer<z>ylo w gymya yego vydzączy 
znamyona yego, chthore dzyalal (videntes signa 
eius, quae faciebat Jo 2, 23) EwZam 304; 
Raby, vyemy, yszesz od boga przyszedł mystrz, 
bo szadny nye mosze thy znamyona dzyalacz, 
chtore thy dzyalasz (nemo enim potest haec 
signa facere, quae tu facis Jo 3, 2) ib. 305; 
Gospodnye, vschakosch my prorokovaly ymyą 
thve a w thvoyeszmy ymyą zle duchy vyganyaly, 
a czvdasmy vyelykye dzyalaly v tve ymyą 
(in nomine tuo virtutes multas fecimus Mat 7,
22) Rozm 284; Chczyal naslyadovacz Iesu- 
crista, yszby szye navczyl czvd dzyalacz prze 
svoy zyssk (ut disceret signa facere ad lucrum) 
Rozm 289; ^  *budować, odbudowywać, aedifi
care':  Kamen, gen so odrzvczyly dzalayocz 
(lapidem, quem reprobaverunt aed ficantes, Pul: 
buduyoczy), ten vczynon gest we głowo kota 
FI 117, 21; Tedi gospodzyn gest *sstopyl, abi
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vszrzal myasto a wyeszo, ges to dzalaly synowye 
Adamowy (quam aedificabant filii Adam) BZ  
Gen 11, 5; A tak gest ge gospodzyn rozdzelyl 
s tego myasta po wszech zemyach y przestały 
so dzelacz myasta (et cessaverunt aedificare 
civitatem) BZ  Gen 11,8; Paklybi ołtarz kamyen- 
ny uczynylbi, nye bodzesz gego dzelacz s czyosa- 
nego kamyenya (non aedificabis illud de sectis 
lapidibus) BZ Ex 20, 25; Dałem wam zemyo, 
w nyeyzescye nye robili, y myasta, gichzescye 
nye dzalali (quas non aedificastis), abiscye bidlili 
w nich BZ  Jos 24, 13; To vsliszaw Baza, kroi 
israhelski, przestaw wisokoscy dzalacz (inter- 
misit aedificare Rama), wrocyl syo do myasta 
Tersa BZ III Reg 15, 21; Y odnoszily kamyenye 
wisokoscy, y drzewye, gymysz bil dzalal Baza 
(quibus aedificaverat Baasa) BZ III Reg 15, 22; 
Nye bodzesz ti mnye dzalacz domu ku bidlenyy 
(non aedificabis tu mihi domum ad habitandum) 
BZ I Par 17, 4; Y przikazal, abi biły sebrany 
wszitci wipowyedzeny..., y vstawyl z nych ła
macze, abi łamały kamyenye, a *cyosaly, abi 
dzalan bil dom bozi (ut aedificaretur domus 
dei) ib. 22, 2; Dom, gen ia chczo dzalacz bogu 
(quam aedificari volo domino), taki ma bicz, 
abi po wszitkich kraynach bil myanowan ib. 
22, 5; Przeto, sinv moy, bodz pan s tobo 
a przebiway, a dzalay dom (aedifica domum) 
panv bogu twemu ib. 22,11; Modlytwa gego 
y vsliszenye..., takez myesczcza, na nychze 
dzalal wisoke modli (in quibus aedificavit ex- 
celsa) a czinyl lvgy..., popysano wszitko 
w mowyenyy Ozay BZ  11 Par 33, 19; Czinyly 
swyoto przesnycz..., bo bil ge bog obradował, 
a bil obrocyl syerce Asyerowo k nym, abi gym 
*pomagol dzalacz domv pana boga (ut adiuvaret 
manus eorum in opere domus domini dei 
Israel) BZ  I Esdr 6, 22; Przeto poczcye, a vdza- 
lami muri ierusalymske... Bog nyebyeski ten 
nam pomaga, a mi slugy gego gesmi, wstanmi 
a dzalaymi (surgamus et aedificemus) BZ  Neh 
2, 20; Myedzi brono stadno dzalaly rzemyosl- 
nyci a kupci (inter coenaculum anguli in porta 
gregis aedificaverunt aurifices et negotiatores) 
ib. 3, 31; I stało syo, gdisz vsliszal Sannabalath, 
ysze dzalami mur (quod aedificaremus murum), 
roznyewal syo barzo... Ale y Dobyesz amo- 
nyczski k svim blysznym rzeki: Nyechacz 
dzalaio, wszako lyszki gdisz przicyeko, prze- 
lyazo gich mur kamyenni (aedificent, si ascen- 
derit vulpes, transiliet murum eorum lapi- 
deum) ib. 4, 1—3; A tak dzalalysmi mur (ita- 
que aedificavimus murum) y spoyly wszitel 
(pro wszitek) az do poi stroni ib. 4, 6; Omdlya- 
la[la] gest syla nosycyelya, a rumv gest wyele,

a mi nye bodzem mocz dzalacz muru (et nos 
non poterimus aedificare murum) ib. 4,10; Sli- 
szano gest w narodzech... ,  ysze ti a Zidovye 
mislycye syo przecyvycz, a przeto dzalacye mur 
(propterea aedifices murum) ib. 6, 6; Dzalaycye 
domi a bidlycye (aedificate domos et habitate) 
BZ  Jer 29, 28.

b. akty: aa. dobra i zła : Alye chto dzyala 
prawdą (qui autem facit veritatem Jo 3, 21), 
przychodzy do szvyathlosczy, aby były obya- 
vyony vczynky yego, ysze w bodze są dzyalany 
(quia in deo sunt facta Jo 3, 21) EwZam 306; 
Vbostw (leg. ubóstwu) ochłoda dzyalacz (pau- 
peres recreare) XV ex. SKJ I 143; ^  Nye dze- 
lay (Dek I 8. 11 1. III 1—4. 8. 11—18. 23. 25. 
26. 28. 29. 31. V 1. 4. VI: nye czyn, III 5. V 2: 
nye czyny) grzechw nyeczystego Dek II 3; Bo 
czy, gysz dzalayo lychoto (qui operantur ini- 
quitatem), na drogach gego ne chodzyly FI 
118,3, sim. Puł; Strzeszy mo od sydla, gesz 
postawyly so mne, y od sromocy (pro sromoty) 
dzalayanczych lychoto (a scandalis operantium 
iniquitatem) FI 140, 10, sim. Puł; A czego by 
ssam nye rad myal, nykomv tego nye dzyalay 
ca 1450 PamLit IX 318; Wirwy mie z dzie- 
laianczich (FI i Puł: z czinoczich) zloscz (eri- 
pe me de operantibus iniquitatem Psal 58, 3) 
M W 9b; ^  bb. akty przemocy: Do wroczla-
wyanow poszlaly... a szkarzancz na zemyany, 
by gym gwalthy dzalaly Tęcz w. 13; Krzywdą 
my dzelasch 1495 ZapWarsz nr 1772a; Nyebye- 
rze czla nyeobiczaynego any dzyela... roster- 
ku myedzi syemya ruska y mazovyeska 1483 Spr- 
TNW  VIII 2, 39; Jakom ya sbyl Wawrzyncza 
de Volya, kyedym gy w gayv zasthal, a on 
my skoda dzyalal 1477 ZapWarsz nr 1204; 
Jakom ya dlathego sbyl Jana, kmyecza, ysch 
my scha wszacz nye dal w gayw oczcza mego, 
a szkoda dzelal 1479 ZapWarsz nr 1466; Yakom 
ya szbyl Mykolaya Gay<a> w swogym ymyenyv, 
a on my szkodą dzyelą w dambrovye w moyey, 
gdy my szya lupycz nye dal... Jako ya tho 
wyem, yze Wawrzynyecz Mykolaya szbyl w gy- 
myenyv yego w dambrowye, kyedy mv szya lu
pycz nye dal, a on mv szkodą dzyelal 1481 Zap
Warsz nr 1514, sim. nr 1515; Yako ya tho 
vyem, ysze Bartholomeus xandza opathow nye 
zastał drzew v kmyeczy v mogich novego rąm- 
byenya y czastokrocz szkody nye dzalaly 1483 
ZapWarsz nr 1544; ^  cc. akty uznania: Jhus 
mathcze thą czescz dzyalal, gysze apostoly 
szebral ca 1500 SprTNW  V 12; ^  dd. akty
prawne: O *kthory gymyenye Prandotha na 
nass zalowal, tho my dzirszymy w pokoyv 
wyszey trzech lath i kdze then tho Prandotha
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dzelal wydzenye za prawy, a *on w zemy by- 
waiacz nassz nye gabal 1470 Z a p W a r s z  nr 2940; 
Tho, gdze Katharzina y Malgorzatha dzela 
vydzenye, tho ya dzirszą sza prawem moym 
w pokoyv 1471 Z a p W a r s z  nr 2955; Jeże Pyothr 
Byenyada zadney blyskosczy sham nye ma na 
oczczysnye nasschey, gdze wydzenye dzelal 
podia poszwow 1485 Z a p W a r s z  nr 1600; 
^  Gdy nąsch Jesus yusz umyeral, testamenth 
tam kraszny dzalal XV e x . R  XIX 89; ~
ee. a k ty  r e l ig i jn e : Yakye modłythvy mayą za 
vmarle dzyelaczi y pelnyczi (de sepultura de- 
functorum et de oratione pro ipsis facienda) 
1484 R e g  719; ^  ff. d o p e łn ien ia  p le o n a s ty c z n e : 
Y poszegnal dnyu szodmemu i poszwyoczyl gi, 
bo w tem szodmem dnyu przestał ode wszego 
dzala swego, czsosz bil dzalal (ut faceret) B Z  
Gen 2 ,3 ; Szeszcz dnyow bodzesz robycz 
a bodzesz dzelyal wszitka dzala (sex diebus 
operaberis et facies omnia opera tua) B Z  Ex 
20, 9; Wszitczy *moszowye y szony... offyero- 
waly dary, abi dzyalana bila dzyala (ut fierent 
opera), która przykazał pan bog ib . 35,29; 
Dzalo vyelykye ia dzalam (opus grandę ego 
facio) B Z  Neh 6, 3; Vstawyami..., ze wschitczi 
przebivacze... s kalischdey wloky oraney... 
yeden dzyen, a s poluvloczka poi dnya w thi- 
dzyen... robycz przes otmowi bandą vynovaczy 
tako, yako wlostne robothi dzyalacz obykli 
(ita prout proprios labores peragere consueve- 
runt) Sw/llO; ^  gg. va r ia : To, czso dzelano 
ma bicz, czynczye (quodcumque operandum 
est, facite) B Z  Ex 16, 23; Then rząd y oby- 
czay... chczemy, aby byl trzyman, chovan 
y dzyelan przy syosthrach nyemocznych (haec 
quoque circa sorores infirmas et decedentes 
volumus observari) 1484 R e g  720; A przetoz 
nad tho wszythko, czokoly... w they regule 
vstavyono na thy wszythky rzeczy, na ktorez 
są braczya y syosthry povynny thego zakony, 
nye ssą povynny tho dzyelaczi pod smyerthel- 
nym grzechem any ssą obovyązany (nullum 
ipsorum ad mortalem culpam yolumus obligari) 
ib. 724; Jako my były zandzyamy v proboscza 
Swyathoyurskyego y dzyen sdaly *Mykolo- 
gyawy Mylanczskyemv, a on na dnyv szdanym 
nycz nye dzyalal 1497 Z a p W a r s z  nr 1791; Na 
wyelmoznego zalezy wyelmozne rzeczy dzye- 
lacz y czyerpyecz excelsum enim decet magnifica 
agere et ardua tolerare XV p . p o s t . K a lu żn  272; 
My przyszangamy... sszwe *rzemislo sprawy- 
dliwe *czalacz XV p .  p o s t .  Z a b  539; Chtore 
znamya vkazvyesz nam, ysz tho dzyąlasz (quod 
signum ostendis nobis, quia haec facis Jo 2, 
18)? E w Z a m  304.

4. (<o z ie m i)  fu p ra w ia ć , a g ru m  co len d o  la b o -  
r a r e 9 o p e ra r i : Bo tegdi bog nye spuszczał 
dszdza na szemyo, a czlowyek nye bil, gez to 
bi dzalal szemyo (qui operaretur terram) B Z  
Gen 2, 5; Tegdi wszol pan bog czlowyeka 
i postawyl gi w rayu roskoszy, abi dzalal 
a ostrzegał gego (ut operaretur et custodiret 
illum) B Z  Gen 2, 15; Wipuszczyl gego s raya 
roskoszy, abi dzalal zemyo (ut operaretur ter
ram), s ktoreyze to gest vczynyon B Z  Gen 3, 
23; Przeto bodzesz przeklyoti na szemy...,  gdisz 
bodzesz yo dzalacz, nye dacz swego vzytka (cum 
operatus fueris eam, non dabit tibi fructus 
suos) B Z  Gen 4, 12.

5. *z a m ie n ia ć  w  c o ś , c z y n ić  j a k im ś , f a c e r e ' \  
Nye chczyeyczye dzyalacz domv oycza mego 
domv kvpyecztva (nolite facere domum patris 
mei domum negotiationis Jo 2, 16) E w Z a m  304.

6. *p o d a w a ć  s ię  z a  k o g o ś , s e  a lią u em  ( p ro  
a lią u ó ) e x h ib e r e ': O dobry czye yczynek nye 
kamyenvyemy, ale yze movysch przeczyw bogu, 
yze ty bądącz czlovyekyem dzyalasz szye bogyem 
(et quia tu homo cum sis, facis teipsum deum 
Jo 10, 33) R o z m  429, sin i. ib . 838.

C f. Nadziałać, Poddziałać, Podziałać, Prze- 
działać, Udziałać, Wydziałać, Wzdziałać, 
Zadziałać, Zdziałać, Obdziaławać, Udzia- 
łować

Działanie, Dziełanie 1 .'d z ia ła n ie , p r a c a , o p e ra , 
o p era n d i v e l co n fic ien d i a c tu s' : Wynydze czlo
wyek na dzyalo swe a kv dzyalanyv {P u l: na 
skutę) swemu az do weczora (exibit homo ad 
opus suum et ad operationem suam usque ad 
vesperum) FI 103, 24; A tak dzalalysmi mur 
y spoyly wszitel {p ro  wszitek) az do poi stroni, 
a popodzono syerce lyvczske ku dzalanyv (et 
provocatum est cor populi ad operandum) B Z  
Neh 4, 6; ^  Et dzalanye consumacio in bona 
intencione XV m e d . R  XXV 157.

2. *czy n ie n ie  c z e g o ś , fa c ie n d i  ve l p ra e p a ra n d i  
a c t u s :  Offyerowaly... pyrwe vrodi panu ku 
dzyelanyu dzyala stanu szwyadeczstwa (ad 
faciendum opus tabernaculi testimonii) B Z  Ex 
35,21; Offyerowaly... oley... ku dzyelyanyu 
maszczy (oleum... ad praeparandum unguen- 
tum) ib . 35, 28; A gdisz wezwał ge Moyszesz 
a kaszdego mosza uczonego, któremu dal bog 
moodroszcz, którzy z swey woley oddały sze 
ku dzyalanyu dzyala (qui sponte sua obtulerant 
se ad faciendum opus), dal gym wszitky dary 
synów israhelskych ib . 36, 2: Ale bracya gich... 
przesylny vdatnoscyo ku dzalanyv potrzebi slu- 
szebney w domv boszem (fratres quoque 
eorum... fortissimi robore ad faciendum opus 
ministerii in domo dei) B Z  I Par 9, 13.
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Działek *c zy n n o ść  p o d z ia łu  z ie m i , te rra e  d i- 
v is io  m e tie n d a e5: Johannes... fideiussit pro so- 
rore sua Stachna, quia, quidquid jus dictauerit 
inter eos et Sandiuogium pro emensuracione, id 
est o dzyalek y o pomyarek, [quia] i psa debet 
ratum tenere 1424 T P a w  VII nr 3720.

Działo cf. Dzieło
Dzianica, Dzienica f o r m y : n. sg . dzianica 

1376 S tP P P  VIII nr 280, 1434 K s M a z  III 
nr 500, B Z  Ex 36, 15, 1471 M P K J  V 18. 20, 
XV p . p o s t .  P F  V 7; dzienica M P K J  V 20; 
^  g . sg . dzianice 1407 K s M a z  I nr 936, B Z  
Ex 36, 17; dzienice 1428 Z a p W a r s z  nr 2820; 
^  i. sg . dzienicą 1409 A K P r  VIII a 104; ~  n. p l .  
dzianice B Z  Ex 36, 15; dzienice 1340 H a e u s  156, 
c a  1340 S tP P P  II 26; -—' g . p l .  dzianie B Z  Ex 
36, 14. 18; ^  a c . p l .  dzienice ca  1340 S tP P P  
II 26.

Z n a c z e n i a :  1. *p r z y k r y c ie , o p o n a , te g m e n , 
te x tu m , ve lu m , o p er im e n tu m  : Doch sal her dem 
wybe gebin ere kussen und ere banclaken und 
eyn ding, heiset *denicze, do man uffe slefet.
... Zo gebet ir der zon ere kussen und ere 
banclaken und ere *denicze 1340^  S tP P P  II 
26; Andreas... cum Meczslao... terminum 
primum habet pro III pecoribus et pro II-bus 
et pro dzanicza, pro priuilegio et pro fraccione 
hostii 1376 S tP P P  VIII nr 280; Yacom ya ne 
uinowat Swanthoslawee dzanicze y plascza za 
yey czoszcz szeme 1407 K s M a z  I nr 936; Jacom 
ya nye winowatha Boguslaowi coppi za posak 
i wesglowya, i dzenice 1428 Z a p  W a rsz  nr 2820; 
Chorał (p ro  thoral) al. *dzaynycza... pro media 
sexagena... et novem ulnas panni 1434 K s 
M a z  III nr 500; I uczynyl dzyanycz geden- 
naszczye s syrszly koszych ku *przykrzyczyu 
strzessze stanowey. Gedna dzyanycza (fecit et 
saga undecim de pilis caprarum ad operiendum 
tectum tabernaculi. Unum sagum) wsdluszoo 
mayoczy lokyeth trzydzeszczy, a na szyrzoo 
lokczyow cztyrzy. Gedney myari biły wszitky 
dzyanycze (omnia saga), ktorich pyocz sstawyo 
pospołu, a szeszcz gynich roszdzyelnye ssta- 
\vy00 y uczyny0 dzerszadl py0czdzeszy00t na 
krayu dzyanycze gedney (in ora sagi alterius), 
abi szyo pospołu mogły sgycz. A zaponek 
moszyodzowich pyoczdzyeszyot, ktorymy bi sze 
sedkla strzecha, abi gedno przykryczye ze 
wszech dzyanycz bilo (ut unum pallium ex 
omnibus sagis fieret) B Z  Ex 36, 14— 18; Ko- 
byerzecz a. dzanycza saga (facies et saga cilicina 
undecim ad operiendum tectum tabernaculi 
Ex 26, 7) 1471 M P K J  V 18; Dzianyczia (w a r .  
lub . : dzenyczą) saga (Ex 36, 14) ib . 20; Dza
nicza matha XV p .  p o s t .  P F  V 7.

2. 'b a rć , p ie ń  d rze w a  z a w ie r a ją c y  b a r ć , a l-  
va r iu m , a rb o r  cu m  a h a r io 5: Schultetus... et 
rustici ibidem nullum penitus respectum habe- 
bunt ad mellificia infra terminos dictorum 
bonorum, sive sint in mansis schultecie, sive in 
mansis rusticonim, ubicunque existant reserya- 
cula vel *czenycze apum 1340 H a e u s  156; Adam 
de Smarszow, scoltetus, triplicem penam contra 
Iacussium..., quia veniens... in hereditatem... 
cremauit apes vlg. sz *dzennicza 1409 A K P r  
VIII a 104.

Dzianiczka *p r z y k r y c ie  n a  łó ż k o , le e t i  te g m en  : 
Item tegmen super lectum exile al. dzaniczka 
1425 S tP P P  II nr 2036.

(Dziarski) Darski fś m ia ły , z a p a lc z y w y , vehe- 
m en s, a rd en s : Darszky igneus XV e x . E r z -  
G lo s  178.

(Dziarsko) Darsko -ś m ia ło , z a p a lc z y w ie , au- 
d a c te r , cum  f e r w r e , a n im o  p r o m p tis s im o  : Byezal 
(jc. Judaśz) do Zydow... a vschedschy v radą 
ych y rzeki ym darsko przez wschego strachv: 
la vyem dobrze, czo vy sprayyaczye R o z m  510; 
Svyathy Pyotr barzo darsko począł movycz: 
Gospodnye, aczby szye vschysczy pogorschyly 
v tobye, alyecz szye ya nye pogorscha, bom 
goto w za czye ydz v yaczstvo y v czyemnyczą, 
y ve szmyercz R o z m  580.

(Dziarskość) Darskość 'ś m ia ło ś ć , o d w a g a , zu 
c h w a ło ść , a u d a c ia  : Ne swo darskosczo non ex 
presumpcione XV in. R  XXIV 70; *Dąrssczoscz 
audacitas 1437 W is ł nr 228, s. 85.

Dziatki f o r m y :  n. p l .  dziatki S u l 107. 110, 
B Z  Gen 33, 5. Nah 3, 10. 17, M W  8lb , e tc . ;  
~  g .  p l . dziatek S u l 107, 1487 Z a p W a r s z  
nr 1618, XV e x . M a c D o d  139, R o z m  383. 397. 
613; ^  d. p l . dziatkom S k a r g a  W ro c  w. 39; 
dziatkam S u l 107, B Z  Gen 48, 16, 1464 S p r - 
T N W y III 2,29, P u l 16, 16, S k a r g a P ło c  w. 65; 
— a c . p l .  dziatki Gn 172 a, 1406 P ie k  VI 280, 
S u l 107, e tc .;  ~  v. p l .  dziatki G n  2a. 14a. 171 b. 
172a. 175b. 177a. 184b; — /. p l .  dziatki 1444 
R  XXIII 301; dziatkami S u l 107, XV m ed . 
S K J  V 263, B Z  Judith 8, 5, 1484 R e g  712.

Z n a c z e n i a :  1. 'm a ło le tn i (c h ło p c y , d z ie w 
c z ę ta ) ,  im p u b eres , in fa n te s  (p u e r i, p u e l l a e y : 
Alle szo ga... bogo, yszeszmy iusz ten tho dar 
fszythezy straczyly, a tho yygofszy dzatky młode 
Gn 172a; Dum senescunt et canescunt faciunt 
se pueros, dzathkamy, in yirtutibus XV m e d .  
S K J  V 263; Poszegnal gest Iakob synów Iose- 
phowich a rzko: Bosze,... poszegnay tym 
*dzadkam (benedicat pueris istis) B Z  Gen 48, 
16; Jako Woczech, oczecz thych dzyathek, za 
tha ssumma pyenyadzy kvpyl Thargowsska 
Ruda 1487 Z a p W a r s z  nr 1618; Dla nyegoz
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Herod straczyl dzyatky zydowszke XV p. post. 
RozmPam 473; Herod... pobył *vszysky dzya- 
thky (occidit omnes pueros Mat 2, 16), *chtho- 
rze były w Bethlegem EwZam 296; Schesczzeth 
thysszancz z Egyptą Zydow... wyszło, krom 
dzathek, wdów XV ex. MacDod 139; *Dzadky 
z krwyą po wodze plynaly ib.; Patrzyczye, 
bysczye nye potąpyaly s tych tho dzyatek ma- 
lyvczkych (ne contemnatis uniim ex his pusillis 
Mat 18, 10) Rozm 383; Vzytecznyey, by yemv 
yest kamyen mlynny wvyazal na yego schyyą, 
yszby vrzvczon v morze, nysly pogorschy yed- 
nego s tych dzyatek małych (quam ut scandalizet 
unum de pusillis istis Luc 17, 2) Rozm 397.

2. *potomstwo względem rodziców, proles, nati 
nataeąue : a. (o ludziach) 'synowie, córki, liberi, 
filii, filiae*: Iaco Dzetrzich Luthomski ranczil 
dwadzescza *krziwen Thome wrancz<yć> za 
dzatki Brodzalawi..., dokanth lat bi ne meli 
1406 Piek VI 280; S dziatky swimi cum posteris 
suis 1444 R XXIII 301; Paklibi yedna vyes 
telko b ila ..., a dzyatky bi ta tho nyewyastha 
myala, tegdi ta tho vyes... myedzy matkąn 
i dzyatkamy ma bicz rosdzyelyona (si... pueros 
eadem mulier habuerit, tunc ipsa villa... inter 
matrem et pueros dividantur)... Paklibi dzya- 
thek s syebye nye myala (si vero pueros ex se 
non procreaverit), tegdi wschitkąn vyes... ta tho 
pany ma myecz... Aczbi... dzyatky... myala..., 
a thi bi dzyatky yescze do pewnich... lyath... 
nye przisly (si....pueros... habuit, et ipsi pueri 
nondum ad annos... pervenerint), przes tąn 
tho matkąn alysz do lyath rozvmv mayąn bicz 
trzimani... Pakli w tey tho opyecze... dzyatek 
swogich przes przirodzone... schkodna... na- 
lezyona bi bila (si autem in ipso regimine pue- 
rorum ... damnosa... reperta fuerit),... ta tho 
opyeka... od ney ma bicz oddalyona, a tho 
gymyenye... prziyaczelom, telko thim, gysch 
thim tho dzyatkam lepyey bi vczinyli (qui illis 
pueris melius fecerint), w opyekąn ma bicz 
polyeczono Sul 107; Gdi oczyecz ziw i s ma- 
czyerząn, dzyatky cząnsczy nye mayąn Sul 110; 
Otpowyedzal: Dzatky to so (parvuli sunt), 
gymys to mnye bog obdarzył BZ  Gen 33, 5; 
Dzatky (pamilof) y zoni gich *zwyozawszy 
zabrały BZ  Gen 34, 29; Iudith... vczinyla sobye 
tayni pokoyk, w nyemsze s swimy dzatkamy 
zawarszi syo przebiwala (cum puellis suis 
clausa morabatur) BZ  Judith 8, 5; Dzatki gego 
(sc. miasta No) zbyti so (parvuli eius elisi 
sunt)... a wszitci gego nalepszi spotany S00 
w pota ... Dzatki twe (je. miasta Niniwy) 
iak<o> kobilczota kobilek (parvuli tui quasi 
locustae locustarum) BZ  Nah 3, 10. 17; A then

tho mąsz umrze, a zosthawy po sobye dlugy 
y dzyathky, czo lath nye maya OrtMac 20, 
sim. Ort Vr teł 117; Yakom ya llistha nye za
chował, ktori sluschil Boguslavovy y dzathkam 
yego 1464 SprTNW  VIII 2, 29; Zona iego yako 
maczycza..., dzyathky thwoye yako roszky 
olywne w okrąg drzewa sztolu thwego (filii tui 
sicut novellae olivarum in circuitu mensae tuae 
Psal 127, 3) M W  81 b; Nyeprzyaczyelye... 
rozdzyelyly ostatky swoye dzyatkam swym 
(dimiserunt reliquias suas parvulis suis, Fl: ma
lutkim swogim) Pul 16, 16; Dzathky sz mathkv 
narzekayy, braczya mya rzkomo szalvyv Skar- 
gaPłoc w. 13, sim. SkargaWroc w. 18; Rolą 
s domem dzathkam (,SkargaWroc w. 31: dzat- 
kom) poday Skar gaPłoc w. 65; Czy trze... 
vsdrowyly go (sc. Adama) pospolv sz Yewą 
y gych dzyatky, yako nasz XV ex. MPKJ II 
318; A dzathky żałosno plączą, poky na oczcza 
w domu patrzą XV ex. SKJ III 67; Alye górze 
bądzye zonam v ony dny plod nosączym 
y takyesch sve dzyatky chovayączym (Luc 21,
23) Rozm 482; Iesus... obchadzal około ych 
yako mylosczyyy oczyecz około syych dzyąthek 
Rozm 613; ~  A syosthry, kthore dzyathkamy 
chodzą albo brzemyenne (sorores gravidae), az 
do swego vyvyedzyenya nye mayą robiczi 
cziązko 1484 Reg 712; ^  w przemówieniach
duchowieństwa do wiernych 'wierni, fideles : 
Dzathky mile! Isze gakocz dzysza dobre 
yestczy... szocz biły ony... przyneszony Gn 2a; 
Dzatky mile! Ysze ten tho papesz... naucza, 
abichom szo dzyszegszego dna yocze yeszelyly, 
nisly ginszich dny Gn 14a; A pres to, mile 
dzathky, ysze biscze vy tho dobrze yedzely, 
kakocz nasz Xc miły gestcy on nam barszo 
milosciuy Gn 175b, sim. ib. 171 b. 172a. 177a. 
184b; ^  b. (o zwierzętach) 'młode, pulli :
Ptaky yzryala, a ony gnyazda nyoszą, gdzye by 
sve dzyathky myely Rozm 4.

3. 'święto Młodzianków przypadające na 28. 
grudnia, festum Innocentium, quod die 28. 
Decembris celebratur': Grudzyen adventh dą ..., 
Swyąnthy Thomek patrzy God, Scep<an>, 
Jan, Dzyathky (XV in. CyzPłoc: Mlodzanky) 
day nąam 1471 CyzKłob 445.

Dziąsło *gingiva : Dząsla ingiva, caro, in qua 
crescunt dentes 1450 RpKapKr; D ... duas 
habet voces... d simplex seu spissum, et 
dz molle... Exemplum secundi: dzal, dzen,... 
dzoosla Park 408; ^  'usta, os,fauces : Onemale 
vczinili se so dzosla moia (raucae factae sunt 
fauces meae, Puł: pomylklo iest gardło moye) 
Fl 68, 4. ~  Cf. Dąsno.

Dzie cf. Dziać, Gdzie
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Dziebrz (?), Dziebrza (?), Dziębrza (?) 'za
rośla kolczaste, dumę tum, vepres*: Debentąue... 
Conradus... e t... conuentus ipsi Christian de 
dumetis et vepribus, videlicet dzembrze, citra 
et ex vtraque parte piscine superioris... ali- 
ąuantulum pro extirpacione tribuere (1422) 
MMAe VIII 480; Prepositus predicto Crzistan 
debebit tribuere... de veppribus sz dzebri 1422 
StPPP II nr 1869. — C f  Debrz.

Dziebrza cf. Dziebrz
Dzieci fo rm y: n.pl. dzieci FI 103,22, SaheReg 

l a . 7.9.14. 15, 1405 Piek VI 271, etc.; ~ g .p l .  
dzieci 1393 Leksz I nr 1551, Gn l lb . 12a, 1419 
TPaw VII nr 1167, 1421 AKPr VIIIa 155, etc. 
etc.; ~  d. pi. dzieciem 1391 HubeZb 13, 1400 
HubeZb 98, 1403 Piek VI 183, 1405 HubeZb 83, 
1405 Piek VI 235. 266, 1415 KsMaz I nr 2451, 
1420 TPaw VII nr 1956, 1422 ZapWarsz nr 30, 
1423 TPaw VII nr 2785, Sul 69, BZ  II Par 31, 
18, OrtBrRp 45, 1, 1456 ZapWarsz nr 1002. 
1053, Dział 39. 46. 60; dzieciom FI i Pul 146, 10, 
Sul 23, OrtBr VI 388, OrtBrRp 14, 3. 63, 3. 4, 
OrtMac 52. 82. 83. 127. 134, Dział 34. 38, M W  
130a, Rozm 130. 317. 358; dzieciam Sul 44. 48, 
OrtBrRp 92, 3, Rozm 444; ^  ac. pl. dzieci 
1394 HubeZb 68, Bogur B—F, 1446 ZapWarsz 
nr 779, BZ  Gen 31,17, etc. etc.; ~  v. pl. 
dzieci FI i Pul 112, 1, Rozm 443; ~  i. pl. dziećmi 
1391 Leksz I nr 1045, 1394 Leksz II nr 1709, 
1407 Piek VI 335, 1428 ZapWarsz nr 2854, 
etc. etc.; ^  /. pl. (na) dzieciech OrtBrRp 63, 3; 
dzieciach OrtBrRp 63, 3; dziecioch 1423 AKPr 
VIII a 162, OrtMac 82.

Znaczenia: 1. *małoletni (chłopcy, dziew
częta), impuberes, infantes (pueri, puellae)5: 
Iacom tym dzeczem ne vidarl pczol korzystno 
rzeczo, ani gich uszitka mam 1400 HubeZb 98; 
Takesz dzeczam do dwnaczcze lyaath yichowa- 
nym, gdy czasv mlodosczy przes kogokole 
krzywda gim była vczynyona,... mogą ho on 
gwalth vczinyony... posczygacz (similiter in- 
fantibus ad duodecim annos educatis, si 
tempore infantiae per quemvispiam iniuria 
fuerit illata..., possunt illatam yiolentiam agi- 
tare) Sul 44; A yaco dzyeczi schami syebye ny 
swich yczinkow a obiczayow nye wyedzą, any 
znayą, tako prosczye y ludzye swyeczschi {leg. 
świeccy) XV med. R XXII 244; *Syą dzyeczy 
czysthe, małe, malem sythe XV med. R XXII 
320; Szły soo synowye izrahelsczy s Ramessy 
do Sochod, szeszczsed tyszyoczow dobrze mo- 
szow pyeszich kromye nyewyast a dzyeczy 
(sexcenta fere milia peditum yirorum, absque 
parvulis) BZ  Ex 12, 37; Tak gdisz syo modlyl ! 
Ezdras..., sebral syo k nyemv z Israhela wye-

lyki zbór barzo mozow y zon, y dzecy (coetus 
grandis nimis yirorum et mulierum, et puero- 
rum) BZ I Esdr 10, 1; Mozely opyekadlnyk 
przedacz... gymyenye thych dzyeczy, czo szye 
gymy opyeka, besze wszey odmowy, poko dzye
czy lath nye maya?... Opyekadlnyk... nye 
może dzyeczynnego gymyenya przedacz przesz 
przyszwolyenya przyrodzonych thych tho dzye
czy, kthorymy szye opyeka OrtMac 62, sim. 
OrtBrRp 50, 3—4; O dawnosczy dzeczy mło
dych Dział 46; Wybaw mye od wschelykyey prze
czy wnosczy moyey, jakosz wybawyl throye dzye
czy z odchlany pyekyelney Naw 161; Posiał kroi 
Herod, yze ktorekoly dzyeczya nalyasl około 
Betleem, aby wschytky pobyty, a tak ode dw 
lat y na doi asch do yednego noczy albo dnya 
młode dzyeczy wschytky kazał pobycz Rozm 80; 
Kyedy Iesus popelnyl rok od svego yrodzenya 
a yeden *myąszyadz, począł prosto stacz a cho- 
dzycz... nye podług obyczaya pospolnych dzye
czy, ysch pyrvey poczną lazycz... A yako po
pelnyl *povtora lata od svego yrodzenya..., 
począł movycz spelna slova vymavyayącz a nycz 
nye zayąkayącz, yako ynsche dzyeczy pyrvey 
szepyecza, yedno poi slova yymayyaya Rozm 
98—9; Dzyeczy zydowskye v Nazaret Iesvsza 
nad sobą krolyem postavyly (Jesum sibi pueri 
regem statuerunt) Rozm 120; Iesus rzecze k nym, 
to yest kv dzyeczyom: Nalapaymy tych ryb 
Rozm 130; Czczyenye o tern, yako myły Iesus 
yyschedl yednego dnya z Nazareth z ynymy 
dzyeczmy y przyschedl kv glynye... Iesus... 
yyschedschy yednego dnya z Nazareth z ynymy 
dzyeczmy kv glynye, gdy była nyedavno kopana, 
tako ony dzyeczy podług obyczaya dzyeczyn
nego szyadschy poczną ygracz (Jesus... cum 
ceteris sodalibus venit ad agellum..., ac ibi 
modo puerili ludentes resederunt) Rozm 135—6; 
Pokolyenye zydowskye... podobno yest dzye
czyom szyedzączym na targv (similis est pueris 
sedentibus in foro Mat 11, 16) Rozm 317; 
A [thych, czo ssą vzyvaly, było cztyrze thyszyącze 
kromya dzyeczy a kromya nyevyasth (erant 
autem, qui manducaverunt, quattuor milia 
hominum extra parvulos et mulieres Mat 15, 
38) Rozm 360; Cristus... by vass mogl roszye- 
pacz ząby nyedzvyedzyow drapayączych, yako 
nyegdy vczynyl czthyrzomdzyestom dzyeczy, 
ysch szye svyatego {leg. z świętego) proroka 
Elyzeuscha naszmyevaly Rozm 628.

2. 'potomstwo względem rodziców, proles, nati 
nataeąue : a. {o ludziach) 'synowie, córki, liberi, 
filii, filiae*: lakom przi tern bil, iz Mikolay 
slubil Crassze y gey dzeczem za sescz grziven 
1391 HubeZb 13; Jako mam s mimi dzeczmi
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skodi sedmdzessot grziuen i due 1391 Leksz I 
nr 1045; To we bog, iako to ne gest ten kant 
(leg, kąt) *kosczelne, ale me y mich dzeczi 1393 
Leksz 1 nr 1551; Csokoli na ti dzeci zaloual 
pan łowczy, tego gest macz szbila prawim 
szodem 1394 HubeZb 68; Isz to swaczimi, isz 
Margarzetha ne zdzyla Pa<w>lowich kony 
swymi (leg, z swymi) z *deczmy 1394 Leksz II 
nr 1709; Iaco to swadczimi, iaco Dzerzka ot 
Maczeia smerczi ne ma ani gei dzeczi 1400 
LekszII n r941; Miły Xt dostognim ludzem... 
neuele dzeczy y płodu dagę Gn 11 b; Ludze, 
chosczy ony vele dzecy mago, velkokrocz szo 
tho gim przygadza, ysczy ony nad ni<m>y 
szaloscz yydzo pres to, iscy ony richlo vmi- 
rago... Allecz ga naprzecif themv nix ne mouo, 
ysze ktoricz clouek ma on vele dzecy Gn 12a; 
Swedczimi, iaco Machna ne postampila yedna- 
czskego scazana, ale mimo yednaczsky<e> sca- 
zane pobrała dzeczem ymena iaco pendz grzi- 
wen 1403 Piek VI 183; Iaco Woytek ne zaplaczil 
Grabskemu panczi grziwen tey głowy any 
dzeczem 1405 HubeZb 83; To swathczo, yako 
pan Hinczka pobrał Copczenim dzeczem ymona 
za poltorasta grziwen 1405 Piek VI 235; Iaco 
Potr y Maczek Katharzinim dzeczem posag za
placzil 1405 Piek VI 266; Iaco Barthoszeui 
dzeczi prawo czirpali, a kto ge w czem prze- 
przal, to gich opecadlnik placzil 1405 Piek VI 
271; Iaco laczek s swimi dzeczmi vitrzimal 
trzeczo czanszcz volvarcu w Crayeuicech mimo 
trzidzeszczi lath 1407 Piek VI 335; Yakom ya 
ne winowath Potrowim dzeczem panczi y *dyw- 
dzestu grossy za krowo 1415 KsMaz I nr 2451; 
Jako Margareta caszala Janoui rancicz schescz 
kop od dzeczi za bidlo 1419 TPaw VII nr 1167; 
Mikoschca wysznala LX kop monete currentis 
przed nami dzeczem dacz gotowich pyenandzi 
1420 TPaw VII nr 1956; Thych dzeczy baba secz- 
dzesanth grzywen wnoslau Lubczą grossowl421 
AKPr VIIIa 155; O ctori dwe kopę skodi *La- 
rzarz na mo szalował, sza teszm i gego dzeczem 
doszicz yczinil 1422 ZapWarsz nr 30; Neme- 
rza... trzydzesanth grzywen zyskał na Stachne 
z Unichowa y na gey dzeczoch, gesz s prawym 
mązem myala 1423 AKPr VIII a 162; Jan nye 
dal Janne Pabianowey pyancy dwdzescy grzi
wen... y gey dzecyem 1423 TPaw VII nr 2785; 
Jaco mich troge dzeczi nye napauali w Jacu- 
bowe wodze bidla siło 1427 ZapWarsz nr 2716; 
Eze moye dwoye dzeci nye wipasli Viszcowa 
prosa siło ib. nr 2757, sim, ib, nr 2758; Ezem 
ya po prawdze wisnal myedzi Mancimirem 
i gego dzeczmi a Staszcem, kakom ge vgednal 
1428 ZapWarsz nr 2854; O cthore penodze

Katharzina s dzeczmi na nyo (fmięł) szalo
wała, tichem yey mozewi nye winowath 1434 
ZapWarsz nr 438; Jacom ya ne myal poziczicz 
Climontowy pyaczy kop, alibi my dal lysth 
xazy na sya y na swe dzeczy 1446 ZapWarsz 
nr 779; O pyeczączy oczowskey dzyeczoom 
(Dział 9: y synów) Sul 23; A gdyby vrazyl 
(sc, szkodnik rolny), vranyl alybo zabyl..., za- 
placzy reny vrazónemv abo głową dzeczam 
(solvant... caput pueris, Dział 39: dzeczem) 
abo przyaczelom Sul 48; Gdy czyge dzeczy... 
przeth sprawnymy lathy do sząndow czągnyeny 
bywayą..., s wyrzeknyenya sąndzego ta tho 
rzeczy spora alysz do lath podobnych onych 
dzeczy byva przeczągnyona (si... pueri impu- 
beres... ad iudicia trahuntur..., ex interlocu- 
tione iudicis litis contestatio eadem usque ad 
aetatem debitam illorum puerorum prorogatur, 
Dział 46: sądzą prawo ma odloszycz..., az 
dzeczem lyata wynydą) Sul 54, sim. Dział 46; 
Vstawyamy, ysz kediby ktho, na dom slachczy- 
cza przyszethw, zabyl gy przeth gego dzeczmy 
(Dział 60: przed oblycznosczą dzeczy), vyną 
sethmnadzescza zaplaczicz ma (ipsum in suorum 
praesentia occiderit puerorum), a thąsz tesz 
vyną kaszdy slachczicz, czsokole gych thedy 
s nym bądze, dayącz pomocz kv szabyczv 
slachczicza.. . ,  vyną... dzeczem żabythego za- 
placzycz bącz przyczysznyon (poenam... occisi 
pueris solvere sit adstrictus) Sul 69, sim. Dział 60; 
Tedi lacob wsadzyl dzeczi y szoni na wyel- 
blodi (impositis liberis ac coniugibus suis super 
camelos) BZ  Gen 31, 17; Asz do lata miłości
wego dzalacz bodze (sc, brat) v czebye, a potem 
vinidze s dzeczmi swimi (postea egredietur 
cum liberis suis) BZ  Lev 25, 41, sim. ib. 25, 54; 
Eden a Benyamyn, Gezue... wszemv sebranyv, 
tak zonam, iako dzecyem gich obogego poko- 
lenya (tam uxoribus, quam liberis eorum utrius- 
que sexus) pokarm rozdawały BZ II Par 31, 18; 
Mozely czlowyek za swego zywotha szwym 
dzyeczom wybracz albo postawycz *opyekald- 
nyka? OrtBrRp 14, 3; Czlowyek za swego 
szywothą może szwym dzyeczem (OrtMac 52: 
dzyeczyom) wybracz... opyekalnyka, a then 
opyekalnyk może szye opyekacz dzyeczmy do 
lath thych to dzyeczy OrtBrRp 45, 1, sim. 
Ort Mac 52; Pany pythala: Mogl<b>y yey 
maz... dacz gyey y gyego dzeczyom, y po ye- 
go dzyeczyoch (OrtBrRp 63, 3: dzecząch) od 
*yegnego do drugyego, a po nych na szwe 
przyyaczyele... ,  gdy to gymyenye po thych 
dzyeczyoch (OrtBrRp 63, 3: dzeczech) szpraw- 
nye na myą vmrzecz myalo? OrtMac 82, sim. 
OrtBrRp 63,3; Czlowyek wymyenyl... danye
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przed gaynym szadem szwem dzyeczyom y szwey 
zenye Ort Mac 83, sim. OrtBrRp 63, 4; Gdy 
czlowyek... szwym dzyeczyom (OrtBrRp 92, 3: 
dzeczam) y zenye wybyerze... opyekadlnyka..., 
powynenly then opyekadlnyk szprawycz dlu- 
gy thych *dzyedzy (iOrtBrRp 92, 3: dzyeczy) ? 
Ort Mac 127; Geden człek vmarl y postawyl 
szwym dzyeczyom opyekadlnyka Ort Mac 134, 
sim. Ort Br VI 388; Jękom ya Maczeyovim 
Lygazinim dzeczem za oczczova glova dosicz 
vczinyl 1456 ZapWarsz nr 1002; Jękom ja 
thegodla Shczepana zabyl yego dzeczem, hesh 
na myą poczanthek bycza pirvey vdzelal ib. 
nr 1053; Syrothi nye mayą dawnosczy. <G>dysz 
wdowa po szmyerczy mąsza swego weszmye 
dzeczy w swą opyeką nye mayącze doskonałych 
lyat..., a gdyby nyekto gym w tych leczech 
schcodą... vczynyl, aczby macz o to nye 
chczala... czynycz, tedy tym dzeczom dawnoscz 
nye mosze bycz przypysana Dział 34; Dzalv 
dzeczy (Sul 46: o dzyalech synów) nye mayą 
myecz s oczczem... Vkladamy, aby kyedy macz 
vmrze, dzeczy (Sul 47: synowye) cząsczy od 
oczcza szadney nye poszysczą (filii non petant bo- 
norum... a patre portionem)... Gdyby marnye 
gymyenye chczal (sc. ociec) *roztruoszycz, tedy 
dzeczom z oczczem slvsza dzal vczynycz Dział 
38; Dzeczy liberos (da mihi uxores et liberos 
meos Gen 30, 26) 1471 MPKJ V 12; Jakom ya 
dwoygą dzeczi nye straczyl gwałtem, kthorem 
myal s szostrą Bronischowna stryeczną, anym 
zivych (leg. z żywych ?) marthyych vdzelal 1472 
ZapWarsz nr 3078; Cognati bracząnky, id est 
dwu brathv dzeczy, consobrini dwu sostru 
dzecy 1475 Wisi nr 301; Daily mv (sc. słudze) 
pan szoną, a myal sz nyą dzyeczy (peperit 
filios et filias Ex 21, 4, BZ: syny y dzewky), 
tedy zoną y dzeczy (BZ Ex 21, 4: dzewky y sy
nowye) yego bandą pana gego (mulier et liberi 
eius erunt domini sui Ex 21, 4) XV p. post. 
Kałużn 282; Mo[e]ye czotky dzeczy matrueles 
XV p. post. PF V 7; Archelaus... poyal sobą 
(leg. z sobą) *Zalomyą, swa syostrą y z yey 
dzyeczmy (Salomam... et filios eius secum 
duxit) Rozm 112; Dzyeczy moye ssa *ssa mną 
v loznyczy (pueri mei mecum sunt in cubili 
Luc 11, 7) Rozm 274; Rzeki (sc. Jezus): Nye 
yest podobno vzyacz chleb dzyeczyom (non est 
bonum sumere panem filiorum Mat 15, 26) 
y dacz pssom zyescz Rozm 358; Iudasz, yze 
byl zlodzyey..., a myal zoną y dzyeczy (habe- 
bat enim uxorem et filios), o których pyssano: 
bądzczye dzyeczy yego szyrotamy (fiant filii 
eius orphani Pfc 108, 9), a zona yego vdową,... 
przetosch zenye y k tern dzyeczyam noszyl

czokolvye vkradl (uxori ergo et filiis dabat, quae 
furabatur) Rozm 443—4; ~  Chwalcze, dzeczy, 
gospodna (laudate, pueri, dominum) FI 112, 1, 
sim. Pul; Sdrowass, ku tobe wolami wygnany 
Iewini dzeczy (filii Hevae, SaheReg 1—6. 8. 
10—2. 16—7: szynowe) SaheReg 1 a. 7. 9. 14. 15; 
Adame,... domeszczisz thwe dzeczi, gdzesz kro- 
lwya angely Bogur B—F ; Saro, wstań a modlmi 
syo bogu..., bosmi swyotich lyvdzi dzecy (filii 
ąuippe sanctorum sumus) BZ  Tob 8, 5; Adam 
cum Ewa y szwymy (leg. z swymi) nyektorymy 
dzyeczmy yest wyączszee (leg. w więcszej) ra- 
doszczy..., nyszli kedi przedthim wrayv bil XV 
ex . MPKJ W 318; To dostoyenstvo pyrva nascha 
rodzyna svym przestąpyenym straczyly y przy- 
vyedly nasz, sve dzyeczy, kv grzechy Rozm 34; 
Myły Iesus rzeki: Kyedysczye dzyeczy Abra
mowy, czynczy<e>sch vczynky Abramove (si 
filii Abrahae estis, opera Abrahae facite Jo 8, 
39)! Rozm 474.

b. (o zwierzętach) 'młode, szczenięta, pisklęta, 
catuli, pulW: Sczenyota albo dzyeczy lwów 
rzyyocz, bycho ylapyly a szukały od boga 
karmye sobye (catuli leonum... ąuaerant... 
escam sibi) FI 103, 22; Poycze bogv..., gensze 
dagę dobytkv karmo gych a dzeczom gawrono- 
wym wzywayoczym gy (qui dat iumentis escam 
ipsorum et pullis corvorum invocantibus eum) 
FI 146, 10, sim. Pul, M W  130a; Gdisz chodzocz 
po drodze naydzesz... gnyasdo ptaszę a ma- 
czerz gich na ptaszoczech albo na yayczoch 
naszedzoczo, nye weszmyesz gey z gey dzecz- 
mi, ale dasz gey vcz, dzerzy<ę> ('dzierżąc’) gey 
dzeczi (non tenebis eam cum filiis, sed abire 
patieris, captos tenens filios) BZ  Deut 22, 
6—7; Wrobi nalyasl sobye gnyazdo a gardly- 
cza, gdze położy dzeczy (FI: *kurzota) swoye 
(passer invenit sibi domum et turtur nidum sibi, 
ubi ponat pullos suos) Pul 83, 3; Orzeł pobu- 
dzayocz ku lyatanyu dzeczy swe y nad nymy 
lyeczocz, rosszyrzyl skrydla swa (aquila pro- 
vocans ad volandum pullos suoś,... expandit 
alas suas Deut 32, 11) Pul Deut 15.

Dzieciątko fo r m y : n. sg. dzieciątko Gn 2b. 
3a. 4b, etc.; ~  g. sg. dzieciątka Gn 2b. 4 a, 
Rozm 10. 526; ~  d. sg. dzieciątku De nativ 
w. 28, Rozm 64. 84. 87. 121; ^  ac. sg. dzie
ciątko Gn 5 a. 176 b, XV med. SKJ V 252, 
EwZam 292. 293, etc.; ~  /. sg. dzieciątkiem 
Rozm 14. 80. 85; ~  I. sg. (o) dzieciątku EwZam 
293, Rozm 76. 97; ^  ac. pl. dzieciątka BZ 
I Reg 15, 3.

Z n a czen ia : 1. fmałoletni (chłopiec lub dziew
czynka), infans (puer vel puella)’ : Narodzene 
tego tho dzeczothka naszego Ihu Xpa bilocz
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gest ono velikego vszythka..., a pres tocz szo 
dzisza msza... tako poczyna: puer, isze dze
czothko gestcy szo ono narodzylo nam ... Alle 
kakecz tho dzeczothko gest bilo? Gn 2b—3a; 
Sv0ty angol gestcy szo ge on byl vkaszal a rze- 
kocz..., ysbi szo ona ge dzeczothka bila do- 
thknola G n  4 a; Tescy tho *dzeczothko, nasz 
miły Xpt, nislycz gego matuchna gestcy on byl 
starszy... Gensecz gest tako stary byl, tenczy 
szo dzisza gest bil vczinil tako miody, isczy 
dzeczothko leszocz f gaslach, gestcy ono bilo 
przeth svo milo mathko płakało G n 4b; F temcy 
tho *okrodze gest bila dzeuicza barszo pokna 
szedzala a dzeczothko pokne gestcy ona na 
sfv *roku bila noszyla Gn 5a; Vy nadzecze 
f gaslach leszocz * dzeczothko młode G n  176b; 
Dzecząthko nye mowyacze invenietis infantem 
pannis involutum (Luc 2, 12) XV m ed . S K J  V 
252; Nye poszoday nyczego z gego rzeczi, ale 
zbyg ( le g . zbij) od mosza asz do szoni a dze- 
cy y młode dzecyotka (interfice... parvulum at- 
que lactentem) B Z  I Reg 15, 3; Naydzyeczye 
dzyeczyąthko w pyelvszky povythe (invenietis 
infantem pannis involutum Luc 2, 12) a polo- 
szone w yaszlyach E w Z a m  292; Nalyeszly Ma
rią y Jozeph, y dzyeczyanthko (invenerunt... 
infantem Luc 2, 16) poloszone w gyaszlach, 
a vydząncz vznaly o slowye, chtore rzeczono 
było gym o dzyeczyath<k>v thym (quod dictum 
erat illis de puero hoc Luc 2, 17) E w Z a m  293; 
Gdy dzyeczyąthko gest płakało... ,  thedy mathka 
pokląknąla, dzyeczyąthku modlą davala D e  | 
n a tiv  w. 25—8; Thedy pastyrzovye byegly,... 
dzyeczyąthko w yaslkal (p r o  yaslkach) wy- 
dzyely D e  n a tiv  w. 75; To dzyeczyąthko bądzye 
*zenyczvszna a bądzye ymyą yey vezvano 
Marya R o z m  7; Kyedysch... Annye... godzyna 
porodzenya vyelyebnego dzyączyątka przyślą, 
tedy porodzyla... Takosch... vyelykye vyeszye- 
lye my<a>la veselyączy szyą narodzenya ta- 
kyego blogoslavyonego dzyączątka R o z m  10; 
Vzrzy (sc . M aria)... anyely dzyerzacz dzye- 
czyątko przed sobą, a ony yey nathychmyast 
począly slvsycz dayącz chvalą, czescz mylemv 
dzyeczyątkv yako svemv stvorzyczyelovy R o z m  
64; Tedy rzeki (sc. Herod) kv onym krolom: 
Ydczye, pytayczye pylnye o tern dzyeczyątkv 
(ite et interrogate diligenter de puero Mat 2, 8) 
R o z m  76; O vczyekanyv Iozephovym z Marya 
a z dzyeczyatkyem myłem Iesvszem R o z m  80; 
Tako dzyeczyatko myły Iesus yąl palczem zye- 
myą kopacz (puer Jesus digito terram fodit 
parum) R o z m  83; A modlyącz szye dzyeczyatkv 
Iesvcristuszovy..., yedny schły przed nymy, 
a drudzy za nymy R o z m  84; Zboycze yąly

Iozepha y z Marya, y tesch z dzyeczyatkyem 
R o z m  85; Marya yala zakryyacz rabky, boyaczy 
szye, aby yego sloncze nye vrazylo, alye to nye 
pomogło, bo yyeczschy dzyeczyąthkv byl znoy 
R o z m  87; Popelnylo szye prorocztvo v tern 
dzyeczyatkv a v Maryey, matce yego (impleta 
foret omnis prophetia in eodem puero matreque 
Maria) R o z m  97; A nyektorzy mylemv dzyą- 
czyątkv wlaczaly (quidam dulci puero Jesu 
detrahebant) R o z m  121; Iesus, dzyeczyatko mylę, 
byl poddan swe matce (Jesus puer subditus 
erat suae matri) R o z m  121; Alye dzyeczyatko 
Jesus ostał v kosczyelye (mansit autem puer 
Iesus in templo) R o z m  143; A vzyavschy myły 
Iesus dzyeczyątko, postavyl ye posrod ych 
(accipiens puerum, statuit eum in medio eorum 
Marc 9, 35) R o z m  370; ~  Przyąl (sc . bóg)
sve dzyeczyątko ysraelskye (suscepit Israel pue
rum suum Luc 1, 54) R o z m  53.

2. 'sy n  lub c ó r k a  w zg lę d e m  sw o ich  r o d z ic ó w , 
f i l iu s  a u t f i l ia ' :  Tocz vass bog wchechmogaczy 
z nyebyoss navyedzyl, yze vass takyem vyeleb- 
nym y blogoslavyonym dzyeczyąthkyem vczye- 
schyl (quod... eos beatissima prole fecundas- 
set)... A yako ym przykazały kaplany... vro- 
czywschy szyą do domv Nazareth svoym (leg . 
z swoim) myłem dzyeczyąthkyem (redeunt... 
secum beatissimam prolem reducentes), chovaly 
yą podlvg yey svyatosczy R o z m  14; Dzyevycza 
Marya vzryawschy swe mylę dzyeczyątko... 
pokląkla zaszye dayącz chvale..., Iozeph... na- 
tychmyast padnąl na sve kolana, dal chvalą 
dzyeczyątkv R o z m  64; Vzracz on (sc . pastuch) 
svoye dzyeczyątko żywe (vivum suum filium 
pater ut aspexit), vyelykyem yeselyem pocznye 
plakacz R o z m  160; Panye,... dzyeczyątko moye 
lyezy v domv paralyzem zarażone (puer meus 
iacet in domo paralyticus Mat 8, 6) R o z m  286; 
Gdzyez yest nalezyona *matko, która by dzye- 
czyątka tako nyemylosczyvye zbavyona? R o z m  
526; Nyevyasta,... kyedy porodzy swe dzye
czyątko, vyecz zapomny svego vdrączenya (cum 
autem peperit puerum, iam non meminit pres- 
surae Jo 16, 21) R o z m  573.

Dziecię, Dziecięcie f o r m y :  n. sg . dziecię 1398 
S tP P P  VIII nr 7255, G n  5a, D o r o t a l l l , e tc .;  
dziecięcie 1399 H u b e Z b  76; ~  g .  sg . dzie
cięcia 1424 M s z a  III s. 60, s im . IV. VI—VIII, 
1432 Z a p W a r s z  nr 383, B la ż  320, e tc .;  ~  d. sg .  
dziecięci FI 85, 15, B la ż  320; dziecięciu 1399 
H u b e Z b  76, 1407 H u b e Z b  88, 1426 A K P r  VIIIa 
167, B Z  Gen 21, 19, 1462 R  XXV 270, R o z m  11. 
88. 121; ~  a c . sg . dziecię G n  5 a. 180a, 1432 
Z a p W a r s z  nr 389, B Z  Gen 21, 15. 18, e tc ;  ~  
v. sg . dziecię E w Z a m  290, R o z m  128. 503, e tc ;
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~  i. sg. dziecięciem 1414 AKH  III 246. BZ 
Tob 1, 8, OrtBrRp 64, 2, OrtMac 85, Rozm 81; 
^  /. sg. (po) dziecięciu XV med. SKJ V 265, 
BZ III Reg 17, 21, OrtBrRp 64, 4. 83, 1, OrtMac 
86. 112, etc.

Z n a czen ia : 1. *małoletni (chłopiec lub dziew
czynka), infans (puer vel puella), impubes, qui 
nondum iustae aetatis e s f : Jaco ma dzecza 
XX grziwen szcodi dzeczanczego ymena 1398 
StPPP VIII nr 7255; Sibilla... czeszarzevy tako 
bila rzecla, isczy tho dzeczo gestcy ono yoczsze, 
nisly thy kekdy bodesz..., geszcy dzeczo 
dzeuicza porodzy Gn 5a; Iaco dzeczanczu wiszla 
latha mymo szemske vloszene 1407 HubeZb 88; 
Gdyż dzeczen do schengi ('sieni5) croczi, Theo- 
phil psal listy Dorota 171; Pastu[e]schkam szo 
angel zyawyl a gim nowyni powedzal, essz 
sszo narodzylo dzeczo 1442 R XIX 77; Gdi 
dzyecząn, masczisna, pyanczynaczcze lyath ot 
swego vrodzenya nye ma, thakye w prawye 
otpowyedacz nye ma (dum puer... ąuindecim 
annorum a sua nativitate non fuerit, ex tunc 
iudicio non tenetur respondere) Sul 87; Gedna 
nyewyasta syna swego... przynyosla, gemusz 
synowy koscz rybya w gardle vwyozla... Macz 
tego dzecyocya placzocy pozodala pomocy od 
swyotego Blaszeya. Swyoty Blaszey, poprosyw 
boga, roko swo dzecyocy na głowo wlozyl, od 
gegosz *dotgnyenya dzecyo pełne zdrowye 
wsyolo Błaż 320; Gy<e)dno młode dzeczą było, 
tho gym wyacz wszyawilo Aleksy w. 201; 
Helyas rzecze: Day my sina twego... A roszi- 
rzyw syo y poloszil syo na dzecyoczv trsykrocz 
a wolał ku panu rzekocz: Panye bosze moy, 
proszo, abi syo nawrocyla dusza tego dzecyo
cya w gego wnotrza (expandit se atąue mensus 
est super puerum... Revertatur, obsecro, anima 
pueri huius in yiscera eius) BZ  III Reg 17, 21; 
Ty y ginę rzeczi k tim podobne, podle zakona 
boga nyebyeskego, gescze dzecyocyem socz 
(puerulus), zachovaval BZ  Tob 1,8; Yako 
mayą długu dobycz na dzyeczyaczyu, czo yest 
w dzyedzyczthwe szwego oycza, po yego szmyer- 
czy, a ono nye chcze o nyem wyedzyecz... 
Prawyąly (leg. prawująli ?) na dzyeczączyu dług, 
czo yego oczyecz po szobye... zosztawyl... ,  
a dzyeczyą y gego przyrodzeny o thym nye 
wyedzą. Thego dzyeczyącza maya upewnycz 
szamoszyodmu s szwyathky, szlowye przy- 
szyadz naprzeczywko yemu, acz go oczczecz 
tele gyemu został po szmyerczy wynowath 
OrtMac 112, sim. OrtBrRp 83, 1—2; Crzyvky 
themv dzeczączv szą 1462 R XXV 270; Dze- 
czancza s namy nye puer non comparet (Gen 
37, 30) 1471 MPKJ V 13; Besch dzeczan-

cza absente puero (non enim possum re- 
dire* ad patrem meum absente puero Gen 44, 
34) 1471 MPKJ V 14; Gyczczye a pythayczye 
pylnye o dzyeczyaczyy (ite et interrogate dili- 
genter de puero Mat 2, 8, XV med. SKJ V 265: 
po dzeczączu) EwZam 293; Ha, ha, ha, dzyeczyą 
krzyczało, za grzechy luczskye płakało De nativ 
w. 29; Ptaczy lyataly klanyayącz szye dzye- 
czyączyy Iesvcristvsovy Rozm 88; O tern, yako 
Iesus zbavyl yedno dzyeczye od szmyerczy 
(quod Jesus liberavit puerum a serpente). Mylę 
dzyeczyatko Iesus yednącz chodzącz z dzyeczmy 
po łącze, vyrzvczy szyą sylny vąsch do yednego 
dzyeczyączya a yyelmy y (leg. ji 'go’) rany 
(serpens ąuaedam puerum mordens vułneravit) 
Rozm 101; Zasroscz nyemylosczyyych Zydow 
począla szye zazegacz przeczyy dzyeczyączyy 
mylemv Yesvcristvszovy Rozm 121; Czczyenye 
o dzyeczyączyy, które szye svalylo skały (leg. 
z skały) y zdechło... lednego dnya dzyeczye 
myły Iesus yysschedl (puer Jesus egrediebatur) 
na polye a za nym dzyeczy nasladovaly yyelyka 
tluscza... Byezącz yedno dzyeczyą nyeopacznye 
y szvalylo szye z oney góry..., padnye na zye- 
mye y zdechnye (puer unus ex illis ambulabat 
et ab alto corruens ad terram exspirabat)... 
Przystąpyl Iesus... kv czyalv onego dzye
czyączya ymarlego (Jesus accedebat ad defuncti 
pueri corpus) Rozm 125—6; Parobek rzecze 
k nyemv: Mylę dzyeczyą, drzeuo nye może 
bycz, yedno ye yako vroby Rozm 128; O dzy- 
vy<e>ch, ktoresch czynyl Yesus na pusczy, 
a tesch o tern *dzyczyączyv, które zbavyi 
Iesus Rozm 160; Oczyecz tego ystnego dzye- 
czączya byezal z daleka za lwem krzyczącz 
Rozm 160; Acz ty dzyeczy pobyty, czo on thu 
zgrzeszył? On byl yescze dzyeczyą Rozm 806.

2. 'potomstwo względem rodziców, proles, na- 
tus vel nata : a. (o ludziach) 'syn lub córka, libe- 
rorum quidam,filius velfilia5: Cso Benkowo dze- 
czocze Scarbimirowu dało rano, to mu dało, 
eze naprzód rani dali yego dzeczoczu 1399 
HubeZb 76; Gako tho vy szamy czosto vydzicze, 
iscy oczecz y macz voczecz ony młodsze dzeco 
milugo, nysly starsze Gn 180a; Procurator... 
dixit: Domini, ego recipio terminum domine 
Margarethe, quia puero grauatur vlg. ysze 
*szu ('się9) dzeczanczem manczi 1414 AKH  III 
246; Jako Katherina, vxor pana Byerwoldi, 
percussione ne porzucyla *dzeczyacyo ('dzie
cięcia9) neque ab eius manibus puer mortem 
habet 1424 TPaw VII nr 3651; Oczecz Wychnin 
przedal swą oczissną... nithsz Wychne, dze
czanczu swemu, ne ostawayancz 1426 AKPr 
VIII a 167; O ctori gwalth Strachota na mo
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zalowal, thegom mw ya ne wczinil, ani *dze- 
dzocza rostroczil 1432 ZapWarsz nr 383; 
O ctore pen0dze Stanisław na m0 zalowal, thim 
ya widal na mey zony potrzebi y na me dze- 
cz0 ib. nr 389; Zaprawd0 sostra my gest, dzeczy0 
mego oczcza, ale nye dzeczyo mey maczyerze 
(filia patris mei et non filia matris meae) BZ  
Gen 20,12; Posadzi (sc. Agar) dzeczyo pod 
drzewem (abiecit puerum subter unam arbo- 
rum)... y szyodze ot nyego na dostrzelenyu, 
y rzekła: Nye bodo, panye boże, patrzycz na 
szmyercz dzyeczyoczya (non videbo morien- 
tem puerum) mego... Y wzwola anyol boży 
s nyeba, rzekocz ku Agar:... Pan bog vslyszal 
glos twego dzeczyoczya s tego to myeszczcza, 
na *genze to gest dzeczyo. Wstań a poymy 
dzeczyo za roko (exaudivit enim deus vocem 
pueri de loco, in quo est. Surge, tolle puerum 
et tene manum illius)... Y vszrzala wodi 
studnyczo a naczyrpnola gey lagwyczo y dala 
gest dzeczyoczv pycz (deditąue puero bibere) 
BZ Gen 21, 15—19; Aczby kthore Yanowo 
dzyeczyą vmarlo, thedy tego dzyeczyącza czascz 
nye ma mrzecz na mathka, ale na Yanowy 
dzyeczy OrtMac 82, sim. OrtBrRp 63, 2; 
Gyeden czlowyek vmarl y zostawyl po szobye 
dwoye dzyeczy y zoną, pothym vmarlo *yegno 
dzyeczyą, a gyego czascz odumarla na ma- 
czyerz. Pothym tha nyewyesta zla (leg. szła) za 
masz y dzyelyla szye szwem (leg. z swem) 
dzyeczyaczyem... o wszyszthko tho, czo na nye 
odumarlo od gyey dzyeczyączya OrtMac 85, 
sim. OrtBrRp 64, 2; Gyeden czlowyek umarł 
y zostawyl... dwogye dzyeczy. Gedno dzyeczyą 
vm arlo..., thedy został po thym tho vmarlym 
dzyeczyączyy geden dom OrtMac 86, sim. 
OrtBrRp 64, 4; Jdtom yą zoną (leg. z żoną) 
moya gwałt hem nye ssbil szluzebnyczky, kthora 
w mnye myeschkalą y dzeczacza nabyła 1471 
ZapWarsz nr 2953; Zacharias, oczyecz yego... 
prorokoval movyąncz:... A thy, dzyeczyą, pro- 
rokyem navysszego bądzyesz vezvan (et tu, puer, 
propheta altissimi vocaberis Luc 1, 76) EwZam 
290; Wstań y veszmy dzyeczyą y mathką yego 
(accipe puerum et matrem eius Mat 2, 13) a 
vczyecz do Egiptv,... bocz tho bądzye, ysby 
Herod szvkal dzyeczyączya kv zgvbyenyv yego 
(Herodes ąuaerat puerum ad perdendum eum 
Mat 2, 13) EwZam 295, sim. Rozm 80; Isze 
staynyą czyasna była, dzyeczyą w [s]yaslky polo- 
szyla De nativ w. 34; To dzyeczyą bądzye 
podvyschono na *svem svyączye, bo tobye 
zawsdy bądzye czyste... *Tago sza wszwaly 
dzyeczyączyy Maria, yako ye anyol Gabriel 
nayczyl Rozm 11; Tuta *nygd nye mnymay,

aby Iozeph z Marya nyesly szamy po drodze 
dzyeczyą (portantes puerum Joseph cum Ma
ria). Bo to maczye yyedzyecz, yyodl sobą (leg. 
z sobą) dwa osły: na yednym szyedzyala Maria 
z dzyeczyeczyem (in uno mater cum puero sede- 
bat), a drugy nyosl potrzeby Rozm 81; Me mylę 
dzyeczye, yspomyn na to, czosz thy przykazał 
v starem zakonye y v novem kazdemy czlo- 
vyekv, aby czczyl oycza y matka svoyą, a yakosz 
thy mnye czczysch, mylę *dzyczyą, kyedy my 
zadayasch taką zaloscz? Rozm 503; ^  Go-
spodne,... vesrzi na mo y smiluy se nade mno, 
day czesarzstwo dzeczoczi twemu (da imperium 
tuum puero tuo, Pul: day mocz synu twemu) 
y zbawona vczin syna dzewky twoiey FI 85, 15; 
Yako prziyothe ymeecz raczył yesz obyato, 
dari offyari, dzeczancza twego sprawedliwego 
Abel (accepta habere dignatus es munera pueri 
tui iusti Abel) 1424 Msza III s. 60, sim. IV. 
VI—VIII; Wyelbi dusza moia boga..., ize... 
przyal Israhel, dzieczio swe (suscepit Israel, 
puerum suum Luc 1, 54) M W  139b; ^  b. (cza
sem o zwierzętach) 'pisklę, pullus' : Od szarana 
asz do weczora dokonasz mo, yako dzeczy<ę> 
(Pul: pysklyę) *yastkolczyno, tako bodo wolacz, 
myslycz bodo yako golobycza (sicut pullus 
hirundinis sic clamabo meditabor ut columba 
Is 38, 14) FI Ez 6.

Dziecięcie cf. Dziecię
Dziecięcy fo r m y : g. sg. m. dziecięcego

Rozm 13; / .  dziecięce 1397 Leksz l nr 2508; 
dziecięcy Rozm 117; neutr. dziecięcego 1398 
StPPP VIII nr 7255; — /. sg. neutr. (w) dzie- 
cięcem Rozm 120; ^  /. pl. neutr. (w) dziecię
cych Rozm 143.

Z n a czen ia : 1. 'do dziecka należący, ąui ad 
liberos pertinet, ąui puerorum e s f : Jaco Zofka 
ne wsala nicz dzeczacze czosczi, ale czo so ye 
po pirwem moszu dostało 1397 Leksz I nr 2508; 
Jaco ma dzecza XX grziwen szcodi dzeczan- 
czego ymena 1398 StPPP VIII nr 7255; Yvsz 
czy zmarły, którzy szą schvkaly dusche dzye- 
czyączy, aby yą zabyly (defuncti sunt pueri quae- 
rentes, animam occidere yolentes) Rozm 117.

2. 'dziecku właściwy, puerilis : Kyedykolvyek 
v kolepcze albo v pyelyychach lyezala, nygdy 
szyą nye skałyala podlvg obyczaya dzyeczyą- 
czego, alye szye zawzdy czysczye chovala 
Rozm 13; Yego nadobnych obyczayow wschy- 
sczy szye kochały..., bo w dzyeczyączem stadle 
tako szye vodzyl, yschby wschytkye prze- 
schedl svym zyvotem a svoymy vyelyebnymy 
obyczaymy (nam in statu puerili se puer gessit 
ita, quod excessit universos moribus et vita) 
Rozm 120; Yego mądrosczy wschysczy szye
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dzyvovaly, dolyczayacz, yze duch boga wschech- 
mogączego v nyem yest, bo w takych *lyeczych 
dzyeczyączych (in annis puerilibus) a v takye 
mlodosczy takyem dostoyenstvem... byl osvy- 
czon Rozm 143.

Dziecinność ' wiek dziecinny, infamia \ Sermo 
Elizabeth: Tenella etate infancie, w dzeczyn- 
nosczy, antę altare volvebatur padała XV med. 
R XXV 158.

Dziecinny f o r m y : n. sg. m . dziecinny Rozm 
99; ~  g. sg. m. dziecinnego Rozm 12. 15. 136; 
/ .  dziecinnej Rozm 778; neutr. dziecinnego 
Ort Mac 62, Rozm 100; ^  ac. sg. neutr. dzie
cinne OrtBrRp 50, 4, Ort Mac 62; ^  /. sg.
new/r. (w) dziecinnym Rozm 148; dziecinnem 
Rozm 143; ^  n. pl. m. dziecinni Sul 54, XV med. 
R XXII 244; ~  g. pl. m. dziecinnych Ort
BrRp 42, 1, Ort Mac 48; f. dziecinnych XV med. 
R XXII 244; neutr. dziecinnych Ort Br VI 377, 
OrtKal 179, OrtMac 102; ^  ac. pl. m. dzie
cinne XIV ex. Pocz 232, Rozm 100;/. dziecinne 
XV p. post. PF I 204; ^  /. pl. neutr. (w) dzie
cinnych XV med. R XXV 153.

Z n a c ze n ia : 1. 'do dziecka należący, ad 
pueros pertinens, qui puerorum est': <Języ>ki 
nemych otwarza i yosziki dzecyne XIV ex. 
Pocz 232; Zalowal szye Pyothr na Yadrzeya, 
ysz gy chcze wygnacz sz domu przed czaszem, 
kthorysz nayal w opyekadlnykow dzyeczyn- 
nych sz przyszwolyenym... gych mathky Ort
Mac 48, sim. OrtBrRp 42, 1; Ktho gyesth 
prawy opyekadlnyk, szlowye przyrodzony, then 
może przyvmarle dzyeczynne gymyenye prze- 
dacz..., ale byllyby then opyekadlnyk nye- 
przyrodzony k themu opyekadlnyczthw, ten 
nye może dzyeczynnego gymyenya przedacz 
(OrtBrRp 50, 4: nye może *dzedzynne stoyacze 
gymyenye przedacz) OrtMac 62, sim. OrtBrRp 
50, 4.

2. *dziecku właściwy, odpowiedni dla dziecka, 
puerilis, puerorum proprius : Dauid prorok:... 
Pyrwey oczecz skarbu schinowy swego nye 
vkaze, alysz vzrzi po nym, eze ostał rzeczi 
dzyeczinnich, a patrzicz nyestatku XV med. 
R XXII 244; Str<z>aly dzeczynne (FI: ztrzali 
malutkich) vczynyly szye rany gich (sagittae 
parvulorum factae sunt plagae eorum) Pul 
63, 8; Igitur tegodla habuerit hos mores parvu- 
lorum, de ąuibus jam dictum est, vel has 
proprietates przyczyny *dzedzynne XV p. post. 
PF I 204; Blogoslavyone dzyeczyąthko rzatko 
kyedy by płakało albo podlvg dzyeczynnego 
obyczaya *crczyczala Rozm 12; Dzyevycza Ma- 
rya... nye była podlvg obyczaya dzyeczynnego 
nyevstavyczna albo płocha Rozm 15; Obyczay

yest dzyeczynny, yze vątpy<ą>cz yezykyem sze- 
plunya, alyes nayykna yezykyem slova movycz 
(solet enim labilis infantum cespitare lingua 
primo donec discant yerbula formare) Rozm 99; 
Myły Iesus kyedy myal dzyeszyacz lyat, tedy 
szye nygdy nye smyal any czo dzyeczynnego 
czynyl (nec risit, nec puerile quid gessit) Rozm 
100; Czokolvye... movylo mylę dzyeczyą Iesus, 
to szye kazdemv yydzyalo vzyteczne, aczkolvye 
dzyeczynne obyczaye myal (quamvis modum 
puerilem infantulus teneret) Rozm 100; Tako 
ony dzyeczy podług obyczaya dzyeczynnego 
szyadschy poczną ygracz (ac ibi modo puerili 
ludentes resederunt) Rozm 136; ^  lata, stadło 
dziecinne 'wiek nieletni, aetas puerilis': Parvuli 
quamdiu sunt infra legitimam etatem w dze- 
czynnych leczech XV med. R  XXV 153; Mozely 
*opyekaldnyk... trudne... rzeczy przewlecz... 
asz do dzyeczynnych lath Ort Br VI 377; 
Czlowyek... zostawyl po szobye małe dzyeczyą 
szszące y drugye małe nyedoroszle dzyeczyn
nych lath OrtMac 102, sim. OrtKal 179; Byl 
(sc. Jezus) yako lylya nadobny v yego stadlye 
dzyeczynnym (unde sicut lilium in statu iuvenili 
candebat), alye kyedy byl v mąstvye, nyeczo 
byl szot (pro szad) od gorączosczy sloneczney 
Rozm 148.

3. *od dzieci pochodzący, qui a pueris f i t ' : 
Movyly, by szye on krolyem czynyl... A temv 
snadz pochvat ymyely z ooney chvaly dzye- 
czynney, którą y (leg. ji) chvalyly v kvyethna 
*nądzyelyą Rozm 778.

4. 'złożony z dzieci, e pueris compositus, qui 
e pueris constat': Dzyeczyatko Iesus ostał 
v kosczyelye, a ony o tern nycz nye yyedzyely, 
mnymayącz, aby on schedl v postpolstvye dzye- 
czynnem albo s przy{j>|aczyelmy Rozm 143.

5. dziecinni *dzieci, pueri impuberes': Gdy 
czyge dzeczy abo dzeczinny przeth sprawnymy 
lathy (Dział 46: <a)czby dzeczy młode lyath 
doskonałych gescze nye myali) do sząndow 
czągnyeny bywayą (si cuiuscumque pueri im
puberes... ad iudicia trahuntur) Sul 54; Mowy 
s<więty> Paweł apostoł: Slobliwosczyą albo na 
slobliwosczy baczczye dzyeczynny, ale nye na 
smislech (nolite pueri effici sensibus, sed mali- 
tia parvuli estote I Cor 14, 20) XV med. R XXII 
244.

C f  Korzeń
Dzieciński 'dziecku właściwy, puerilis, pubes': 

Bo aczbich mogła tey to noci poczocz sini 
y porodzicz, a wi chcyele czekacz, doiod bi nye 
wirozli z dzecynskich lyat (donec crescant et 
annos pubertatis impleant), drzewyey bodzeta 
babye, nyszly swadzbi s nymy doczekacye BZ
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Ruth 1, 13; Tobyas...* kakokoly z rodu Neptaly- 
mova wszech namlodszi bil, wszako syo przeto 
nyczs dzecynskich rzeczi nye dzerszal (nihil 
tamen puerile gessit in opere) BZ  Tob 1,4.

Dzieciństwo 1. 'wiek dziecinny, infantia : 
Poiol sobye zono... y vrodzil z nyey sina, gemv 
gymyo zdzal Tobyas, gegosz z gego dzecynstwa 
boga syo vczil bacz (quem ab infantia timere 
deum docuit) BZ  Tob 1, 10; Thobias... od 
swego dzecynstwa *zawszgy syo boga bal (ab 
infantia sua semper deum timuerit) BZ Tob 
2, 13.

2. fmiejsce pochodzenia, patria, locus, quo quis 
ortus e s f : Rzeki apostoł...: Abych ya złym nye 
byl nalyezyon, w dzyeczynstvye poznacz syny 
(in patria enim apparebunt filii) a nyeprzemye- 
nyenym bądzye bog oczecz ych Rozm 276; 
Pylat... nye chczyal sądzycz tego, który svym 
vrodzenym albo dzyeczynstvem nye przysluschal 

Njc_yego panstwv Rozm 796.
1. (Dziecki) Dziecski * należący do dziecka, 

ad infantem pertinens : Z ust dzeczskich (Pul: 
z ust nyewynych) y ssocych swirzchowal ies 
chwało prze neprziiacz<ie>le twoie (ex ore in- 
fantium... perfecisti laudem propter inimicos 
tuos) FI 8, 3.

2. Dziecki, Dziecski 'woźny (egzekutor) są
dowy lub służący urzędnika wykonujący funkcje 
woźnego, praeco seu minister magistratus prae- 
conis muneribus functus': Super subditos pre- 
dictorum principum, baronum, nobilium et 
boyarorum ministeriales al. dzeczske non da- 
bimus, nisi prius a domino, cuius subditus 
fecerit iniuriam, iusticia fuerit postulata 1447 
MMAe XIV 12; Neque aliquis... habebit po- 
testatem pignorandi ipsum in bonis suis... nec 
contra ipsum ministeriales al. dzeczske culpam 
deputare debent 1452 Monlur II 145; Liberamus 
insuper omnes homines indigenasque illius op- 
pidi... ab universis ministerialibus al. dzyecz- 
kych tam nostris quam dignitariorum officia- 
liumque nostrorum, eximentes eos a iudiciis et 
penis eorum (1497) KodWil I 525.

3. (Dziecki) Dziecski *wzięty w zastaw, zajęty, 
qui in aliena possessione captus pignoris loco 
retinetuF: Gdyby nyekto popasł osyanye gyn- 
szemv konyem abo gynszym dobythkyem, 
chczem, aby szkodą temv, czyge zbosze gest, 
zaplaczyl, a od kaszdego bydlyącza dzeczskyego 
dal trzy pyenyądze Dział 32.

(Dzieckie) Dziecskie 'oplata uiszczana na 
rzecz woźnego za czynności egzekucyjne, pecunia, 
quae in usum praeconis multae annumeratur, sol- 
venda*: Libertamus... ab omnibus..! serviciis..., 
castigacionibus et penis ministerialibus vlg.
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dzeczskye (1387) KodWil I 44; Neque capita- 
neus... habebit potestatem pignorandi ipsos.. 
nec contra ipsos ministeriales culpam al« 
dzeczske deputare debent 1450 Monlur II 52.

Dziecko 'małoletni (chłopiec lub dziewczynka), 
impubes, qui nondum iustae aetatis e s f : Nico- 
laus... contumax in termino curie contra 
Thomconem de Nawoyowa, pro eo, quia sibi 
fideiussit, quod eundem Thomconem dzeczko 
debuit mittere a captiuitate libere, et eundem 
non dimisit, nec fecit 1429 StPPP II nr 2257.

Dzieckować fo rm y: inf4 dzieckować 1440 
AG Z  XIV 3, 1447 AGZ II 130, Dział 18. 19; 
~  part. praet. pass. n. sg. neutr. dzieckowano 
Dział 19; n. pl. m. dzieckowani Dział 19; ac. pl. 
dzieckowane Dział 19; ^  fut. pass. 3. sg. m. 
będzie dzieckowan 1443 AGZ XIV 84; ~  condit. 
pass. 3. sg. neutr. dzieckowano by Dział 34;
3. pl. m. -by dzieckowani Dział 62; -by byli 
dzieckowani Dział 19.

Znaczenie:  'przeprowadzać egzekucję na ru
chomym mieniu dłużnika, debitoris mobilia oc- 
cupare ac retinere pignoris loco, pignus capere, 
pignorari : Idem dominus Petrus eidem Chodor 
Horbacz debet solvere XV marcas... Si vero 
hoc adimplere non curaverit, extunc morę 
prius dieto ministerialis habebit facultatem in 
possessione Petri extrahere al. dzeczkowacz 
1440 AGZ XIV 3; Olechno... solvat... An- 
dree... tres sexagenas pro feni recepcione..., 
sin autem non solverit, extunc pignorabitur al. 
badze dzeczkowan in bonis suis 1443 AGZ 
XIV 84; Pro quibus laboribus, si et in quantum 
nobis heredibus dicti kmethones ipsos non labo- 
rarent dies seu negligerent laborare, extunc nos 
heredes ipsos kmethones in nostris neglectis 
laboribus possumus libere pignorare vlg. dzecz
kowacz 1447 AGZ II 130; Paknyalibi wsporą 
zakłady tako skazanego y wyn tako przepadlych 
nye postąpyl a za nye nye chczal dosycz vczy- 
nycz, a snad dla moczy gego sądzą nye smyalby 
go dzeczkowacz (si in dandis pignoribus... 
fuerint... rebelles ita, quod iudex forte non uf- 
ficiat propter potentiam eorundem ad punien- 
dum et impignorandum eosdem, Sul 30: karacz 
alybo cząądzacz), tedi tako czynyącz przepadnye 
nam wyna rzeczoną syedmynadzessyath Dział 
18; Sądzą tesz nye ma kazacz dzeczkowacz 
(Sul 31: czandzacz) nykogo przez vini (quod 
sine culpa... ipse iudex non praesumat nec per- 
mittat impignorare) abo alysz sądownye bądze 
zdań na dzeczskowanye. Paknyali to ktori sądzą 
gynaczey vczini, moczą albo smyalosczą swą 
kazącz kogo przez vini dzeczkowacz (quod si 
ipse iudex vel aliqui alii quayis auctoritate vel
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potius propria temeritate praesumptione impi- 
gnorare, Sul 31: cządzacz, et potius rapinas 
committere praesumpserint), a tho dla swego 
poszytkv, tedi sądzą *temo, kogo tako dzecz- 
kowano, bydło abo gynsze rzeczi tako wząte 
albo gego kmyeczowy, aczby tesz byli dzeczko
wany, powiadayączym a skarszączym, ysz nye- 
sprawyedlywie dzeczkowany (iudex domino 
villae impignoratae vel yillanis... asśferentibus 
indebite et contra iustitiam se esse impigno- 
ratos, Sul 31: myenyączym sza *nyesprawi- 
dliwe... bicz począdzany), kromye szkodi 
y obraszenya ma wroczycz... Paknyali doko- 
nayą swey nyewynnosczy, tedi sadza albo pod- 
sądek za kaszda personą albo kmyecza tako 
dzeczkowane (quotquot personae fuerint in 
dicta impignoratione, Sul 31: kylekole bandze 
person na przerzeczonem cządzanyv) panowy 
tych kmyeczy pokvpy abo przepadnye vini 
rzeczone pyacznadzesscza Dział 19; Gedno 
w tych schtvkach kmyecze yawno wszytczy 
mogą zbieszecz, tho gest...,* gdy o wyna pa- 
nyską kmyecze dzeczskowano by czastokrocz 
abo drapyeszono (si... pro excessu sive culpa 
heredis ibidem villani bonis ipsorum deprae- 
dentur, Sul 44: kędy... bilibi slypyeny, począ
dzany) Dział 34; Tesz gdyby kmyecze o panową 
winą cząsto dzeczskowany (cum ob culpam sui 
domini pignora fuerint recepta eisdem, Sul 61: 
kędy o vyną pana swego cząsza byłaby gym 
wszątha), mogą zbieszecz od takyego pana 
Dział 62.

Dzieckowanie 'branie zastawu, zajmowanie 
sądowne, debitoris mobilium occupatio pignoris 
loco, pigneratw : Dobek Zaleszky cum procura- 
torio regali astitit terminos super advocatum et 
opidanos de Cropyecz pro violencia, quia 
repercusserunt ministerialem pro dacione regali 
se protegendo vlg. dzeczkovanyv 1439 AG Z  XII 
429; O dzeczkowanyv wynach {leg. w winach, 
de impignoratione pro poenis) Dział 8; O dzecz- 
kowanyy dw {leg. dwu) wolv (de cóntumacia 
et pignoribus boum). <D>owiedzelysmy syą, 
kako gdy nyektori ziemyanyn o nyeposluszen- 
stwo zdań bądze na dzeczkowanye (quod cum 
aliqua villa pigneratur, Sul 29: ysz kedi kthorą 
wyesz cząądzayąą), tedy gdze by myano wzącz 
szescz wolow, thv wezmą trzydzessczy abo 
czterdzesczy Dział 17; To tesz chczemy, gdy 
slvszebnyk przy dzeczkowanyv nyektorego 
zemyanyna s pacholky sądzey gwałtem we 
wsy... byłby odbyth (quod si praedicto mini- 
steriali deputato per iudicem ad eandem im- 
pignorationem cum familia ipsius iudicis villa 
pignoranda, per dominum villae... non permit-

tatur impignorari, Sul 30: ysz aczbi... slvzebny- 
kowy przes sąndzą nasznamyonaneemv na thą 
tho cząązzą), tedi taky zemyanyn... przepadnye 
wyną pyathnadzescza Dział 18; O dzeczkowa- 
nyv zemyan. <A)le vbostwo czastokrocz na- 
czysk y szkody nyemale czyrpyą prze to, ysze 
nye podług sprawiedlywosczy, ale wyączey wspo- 
ri <i> swą mocz vkazvyącz, kv dzeczskowanyv 
yako na woyną gyadą (quod catervatim et in 
turbis... impignoratores accedentes),... *dra- 
pystwo czynyącz. Przeto chczemy, aby sądzą 
abo podsądek kv dzeczskowanyv (ad impignora- 
tionem faciendam, Sul 31: na cządzanye) nye 
wyączey posiał, gedno dw {leg. dwu) pacholkv 
s slvszebnykyem. Sądzą tesz nye ma kazacz 
dzeczkowacz nykogo przez vini abo alysz sądow- 
nye bądze zdań na dzeczskowanye (quod sine 
culpa... in iudicio non confessos ipse iudex non 
praesumat nec permittat impignorare, Sul 31: 
aby theesz przes wyni... w sądzę nye yisnanich 
sandza nye szmyal any przepusczil czandzacz) 
Dział 19; O dzeczkowanyv lyasa y gayv (de 
pignore gaiorum et silvarum, Sul 59: o porą- 
byenyy lassow a o cządzanyy ly<e>ssznem) 
Dział 57.

Dziecski cf. Dziecki
Dziecskie cf. Dzieckie
Dziecstwo cf. Dziectwo
Dziectwo, Dziecstwo e wiek dziecinny, infantia, 

pueritia : Si frigescit corporalis infancia, aczczy 
dzyssza zymno twoye dzeczstwo, w myloszczy 
sze grzeye twoya duscha szwyatha XV med. 
SK JY  260; Bo v yego pyątach svyątych przykre 
kamyenye rosło, któreś yrazaly yego svyąte 
nogy, a tesch od yego dzyecztwa, yako począł 
*odrascacz, nygdy na sve nogy nye obwał 
(quia nunquam calcios induere consuevit, post 
eius pueritiam postquam adoleyit) Rozm 154.

Dzieć cf. Dziać
Dziedzic fo r m y : n. sg. dziedzic 1406 Piek 

VI 291, ca 1428 P F I 495, 1436 R XXIII 276, etc; 
^  g. sg. dziedzica 1397 Leksz I nr 2515, Sul 9, 
OrtCel 5, OrtLel 234, OrtMac 107, XV e*. 
Zab 526; ^  d. sg. dziedzicu ca 1428 PF I 481, 
BZ  Lev 25, 28, 1463 R XXII 382, Pul 17 arg.; 
dziedzicowi Sul 80, Dział 17; ~  i. sg. dziedzicem 
FI i Pul 81, 8, XV med. R XXV 155, BZ  Gen 
15, 3. 4 \ ~  n. pl. dziedzicy 1399 StPPP VIII 
nr 8277, ca 1428 PF I 479, Gałka w. 48, XV 
med. SKJ I 103, XV Czrs s. XLIII; dziedzice 
ca 1428 PF I 490; ~  g. pl. dziedziców Sul 29, 
OrtCel 3 ; ~  d. pl. dziedzicom XV med. SKJ V 
263; ^  i. pl. dziedzicy XV med. AKPr I 234; 
dziedzicmi FI 36,11, Sul 29.

Z n a czen ia : 1. 9ten kto dziedziczy, spadko-
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b ie rc a , /leras1, su c c e sso r5: Dzyedzyczy spraw- 
<n>ymy successoribus legitimis XV merf. .4A7V I 
234; Quecumque audet prolem cum alio pro- 
genitam in bona sui mariti inserre et substi- 
tuere, ista furatur bona veris heredibus dze- 
dzyczom XV m e d . S K J  V 263; A tocz wschowa- 
nyecz... bodze dzedzycem mego sbosza (verna- 
culus meus heres meus erit) B Z  Gen 15,3; 
Nye bodzecz ten to twim dzedzycem (non erit 
hic heres tuus), ale genze winydze s twich 
*lyodzwy, tego bodzesz gymyecz dzedzycem 
(ipsum habebis heredem) ib . 15, 4; Dzedzicz 
(heres) w domu oczcza naszego nye bodzesz 
any moszesz bicz, bo s czvdzoloszney macyerze 
yrodzilesz syo B Z  Jud 11, 2; A posylyaiocz 
syebye bodzecye gescz dobre vzitki zemye, 
a bodo w nyey dzedzici sinowye vaszi (et 
heredes habeatis filios yestros) B Z  I Esdr 9, 12; 
Dzedzina odvmarta uel pvsczina przez dze- 
dzicza hereditas obmortua O r tC e l 5, sim . 
O r tŁ e l  234, XV e x . Z a b  526; Szesznaly dzye- 
dzycz dług szwego oczcza..., ten ma zaplaczycz 
thako daleko, yako yego dzyedzyczthwo szyąga 
O r t M a c  90; Po yey szmerczy ma tho gymyenye 
zaszyą przydz na pokolenye gynszego ymarlego 
dzyedzycza ib . 107; Dzyedzycz heres ca  1500 
E r z  16; Po smyerczy Iozephovey przyaczyelye 
pozyaly dzyeyyczą Marya o dom ... Yesus..., 
yze byl dzyedzycz, przeto myal odpoyyedacz 
za sva matką R o z m  147; Oracze vzrącz syna 
rzekły: Tenczy yest dzyedzycz (hic est heres 
Mat 21,38) R o z m  410; ~  Smerni bodo dzedzicz- 
mi zeme (hereditabunt terram) FI 36,11; Bo- 
sze, sodzi zemo, bo ty dzedziczem *bodzesz we 
wszech poganoch (ąuoniam tu hereditabis in 
omnibus gentibus) FI 81, 8, s im . P u l ; Dzedzycz 
badvczy (itaąue iam non est servus, sed filius, 
quod si filius, et heres per deum Gal 4, 7) 
1449 R  XXV 163; A po niem laici obludzeny 
fschiczci, przeedz gich dziedzici... sow  welikey 
tszczi<c>i G a łk a  w. 48; Et cupiens postea here- 
ditare bicz dzedzyczem (Esau... cupiens heredi- 
tare benedictionem Hebr 12,17) XV m e d . R  
XXV 155; Poszpolnye dzedzyczy Cristussowy 
(sumus filii dei, si autem filii, et heredes, heredes 
quidem dei, coheredes autem Christi Rom 8, 
17) XV m ed . S K J  I 103; Krystus zaloszcza yest 
czerekwye y yo z pokuszenya wyelykyego wygol 
w konyecz dzyedzyczu bożemu P u l 17 arg.

2. ew ła śc ic ie l {s z c ze g ó ln ie  z ie m i), p o s ia d a c z , 
p o s s e s s o P :  Zauissza vkupil Czasoltouicz v dze- 
dzicza 1397 L e k s z  I nr 2515; Ani czy dedziczi, 
ani Borek byli gospodarzmi dzedzinye 1399 
S tP P P  VIII nr 8277; Pechno byl weczisti dze
dzicz dzedzini 1406 P ie k  VI 291; Jan y Jęn-

drzey..., dzedzyczy Scarpy (heredes in 
Scarpa).. . ,  yczynily, vstavily... szwego... pro- 
curatora actorem sprawczą, factorem vczynczą 
y gich wsytkych potrzeb gestorem ca  1428 
P F  I 479; Zastawyamy dzedzini nassze... sla- 
chatnemu manszu, dzedzyczu heredi in S. ib . 
481; Assessores dzedzycze ib . 490; Ffeodarius 
dobrowolny dzedzycz ib . 495; Dzedzicz pos- 
sessor 1436 R  XXIII 276; Kedi w zemi nye 
dzyedzicza. Gdi nyekthori pozwani o dze- 
dzyną w sandze wspyera, yszbi *dzedicz they 
dzedzyni (coheres eiusdem hereditatis) byl 
w stronach dalyekych Sul 9; Kedi ktho vimawa 
szą przes ('bez5) dzedzyczow (in absentia here- 
dum) o dzedzyną othpowyedzecz Sul 29; Kedi 
ktho o dzedzyną poziwaan bywa,... obrzęka, 
ysz laan alybo Pyotr... ssąą spolv dzedzycz- 
my they tho dzedzyni (coheres eiusdem here
ditatis) Sul 29; Nyevszytecznego szolthiza na dze
dzinye pan ymayącz..., może gemv przykazacz 
szolthistwo swoye przedacz... Tedy on dzedzycz 
(heres) sz rzeczonym szolthiszem mayą przy- 
stąpycz... kv sądv zemskemv y wszącz... dwye 
personye..., gesz godząthnoscz takego szolthi- 
szowsthwa... na yeną svmmą oszaczowawszy, 
themv tho panv albo dzedzyczowi (domino sive 
heredi) powyedzą zaplaczycz Sul 80; Wszitko 
przedanye wrocy syo kv panv i kv dzedziczv 

s pirwszemv (omnis venditio redibit ad dominum 
et ad possessorem pristinum) B Z  Lev 25, 28; 
Compatrietarum, id est terrestrium hominum, 
id est dzedziczow w zemy O r tC e l  3; Dominus 
proprietatis pan dzedzynny uel dzedzycz gymye- 
nya zemnego i b . ; Heres feodalis sev feodarius 
dzedzycz wolnego dobra ib . 5; <G>dy nyekto 
o dzedziną byłby pozwan, a odporcza cząsto- 
krocz chytrosczą przed sądem tako odpyra, ysz 
Pyotr abo łan w gynszych stronach, a to prze 
to, aby wlosnenw dzedzyczowy dzedziną od- 
czysnąl D z ia ł 17; Maczey... gest przedal... 
łąką... y thom ... vzdal dobrovolnye przeth 
gayonym sądem... Ianoui, dzedzyczy z Ros- 
sochey 1463 R  XXII 382; Yąna, dzedzycza 
z Rosso<chej> ib .;  Jako Paweł, Jan, Voczech 
y gy przothkovye, dzedzyczy s Othwoczska,... 
nye myal wyąnczy pozythku w lągu na Na
brzeżu XV l £ z r s  s. XLIII; Dziedzicz onego 
yazv nye ma wiączei bracz od plinączego (non 
plus dabit heredi fluitans) iedno poi grziwni grosi 
pospolithey monethy 1498 M a c P r a w  VI 274.

Dziedzica *d z ie d z ic z k a , h eres  m u lie r ':  Maria, 
czista dzewicze, da nam vidzecz bosze liczę, 
*nebeszke dzedzicze XV in . R  XXV 218.

1. (Dziedzicki) Dziedzicski, Dziedziski 'o b ję ty  
p ra w e m  d z ie d z ic z e n ia , z  d z ie d z ic ze n ie m  w  p e w ie n
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sp o só b  z w ią za n y  : a. *b ę d ą c y  k im ś  n a  z a sa d z ie  a . 
z  p ra w e m  d z ie d z ic z e n ia , qu i iu s h ered ita r iu m  
h a b e f : Kaszdy woyth, bandz kupny, dzye- 
dzyczszky, yle kto nayąl, ma ku *prawo... 
przyszancz {O r tM a c  34: kaszdy woyth bąndz 
dzyedzynny albo ktho nayal, ma kv praw przy- 
szyądz) O r tK a ł  204; ^  b. *d o ty c z ą c y  d z ie d z i
c ze n ia , h ere d ita r iu s  : Ty bodzecze myecz slv- 
gami, dzedziskim prawem przewyedzecze <je> 
kv bodoczim (hos habebitis famulos et heredi- 
tario iure transmittetis ad posteros) B Z  Lev 
25, 46.

2. Dziedzicki, Dziedzicski fn a  p o d s ta w ie  p r a w  
d z ie d z ic a , iu re  h e re d ita r io , secu n du m  ius h e re d i
ta r iu m  : Jaco wyedza i sswathcza, eze czso listi 
dzersi *Staniciaw Crzanthka, ti szo pyenandze 
zaplaczili dzedziczki, czso na liscziech ma Sta
nisław 1417 M a c P a m  II 349; Kmecze sz Wecze- 
nina wysznali przede mno, sze panowye dze- 
dziczski zapowyedzeli gym, aby Micolageui 
Rosziczskemu poszw ne powyedzeli 1420 T P a w  
VII nr 1759.

Dziedzicow(y) ez d z ie d z ic e m  z w ią z a n y , q u i p o s -  
se sso r is  e s f : Gest vstawyono, aby nye wączey 
kmyeczy... s geney wszy pospolv mogło do drv- 
gey wszy vinycz, nyszly geden abo dwa..., nyszly 
w tych przythczach...: kędy o dovynyenye 
alybo vyną dzedzyczową (pro excessu sive culpa 
heredis) tam gyste wyesznycze gych gymyenya 
bilibi slvpyeny S u l 44.

Dziedzicski cf. Dziedzicki
Dziedzicstwo cf. Dziedzictwo
Dziedzictwo, Dziedzicstwo, Dziedzistwo 

f o r m y : n. sg . dziedzic(s)two FI i P u l 15, 6, 
B Z  Num 26, 62. 27, 8. 36; 8. Deut 18, 2, O r t- 
B r VI 348. VII 552, O r tZ a b  528; dziedzi
stwo 1408 P ie k  VI 367; ^  g . sg . dziedzic(s)twa 
1395 L e k s z  I nr 2059, FI Moys 20, 1407 P ie k  
VI 335, B Z  Ex 15, 17. Num 35, 8. 36, 3, e tc . e t c . ; 
dziedzistwa FI 73, 3; ^  d . sg . dziedzic(s)twu 
B Z  Lev 20, 24. Deut 3, 18; ~  a c . sg . dziedzic
t w o  FI 2, 8. 32, 12. 77, 77. 134, 12, 1403 
P ie k  VI 133, e tc . e t c . ;  dziedzistwo 1400 P ie k  
VI 21, FI 78, 1; ^  i. sg . dziedzic(s)twem FI 36, 
36. 68,41. 118, 111, B Z  Num 27, 6. 33, 54, e tc . ;  
dziedzistwem FI 82, 11; ^  /. sg . (w) dzie
d z ic tw ie  B Z  I Reg 26, 19, O r tM a c  112, 1476 
A K P r  VIII a 57; dziedzistwie 1432—7 R o c z n - 
H is t XV 245, XV p .  p r . R XXV 271; — a c. p i .  
dziedzicstwa S u l 97.

Z n a c z e n i a : 1. *m ien ie  {g łó w n ie  z ie m ia ), m ie 
nie d z ie d z ic z o n e , sp a d e k , h e re d ita s , p o sse s s io  
h ere d ita r ia  {im p r im is  a g r i)9: Wogewoda rzeki: 
Ya ne skaszuya, ale mne sza tako vidzi, bi 
kto mogl goscza sbicz lati, kto ne ma dze-

dziczstwa v szemi 1395 L e k s z  I nr 2059; Ysesmi 
przi tern bili, kedi Wancencz s yego synowiczo 
yednan o dzedzistwo y o switki vzitki 1400 
P ie k  VI 21; Derslaus Taczanowski non debet 
facere accionem super dominum Andream 
Brezinsk pro hereditario vlg. o dzedziczstwo 
1403 P ie k  VI 133; Iaco to swatczo, czso Potrasz 
kupił v Micolay<a> dzedzicztwo, tan mu yest 
wszitko zaplaczil 1404 P ie k  VI 216; Potrasz 
nye ma niczs wanczey dzedziczstwa, yedno ve 
Vlostowe 1407 P ie k  VI 335; Iaco laczek s swimi 
dzeczmi vitrzimal trzeczo czanszcz volvarcu 
w Crayeuicech mimo trzidzeszczi lath i dal za 
to ginę dzedziczstwo 1407 P ie k  VI 335; Pudli- 
szcouicze laszcowa yest praua oczczisna i gego 
praue dzedzistwo 1408 P ie k  VI 367; Iaco tho 
swatczimi, iaco tho dzedz<i>czsthwo, gdzesz pani 
Elena szedzy, cupono za ge prawe penandze 
1409 H u b e Z b  50; Yako czszom zayanl *oszay- 
dzeszanth y stho szwyny, thom zayanl na 
sszwem na prawem dzeczystwye na Przecza- 
nowo 1432—7 R o c z n H is t XV 245; Sz gych 
vbyezenya panowye nyemale szkody przy- 
mvyą, a yakoby dzedziczsthwo straczyly (c sie 
hereditatem deperderent), bo slvgy ny<e>wolna 
pan, chcze gdze, poszadzycz może, dzedzyną 
nową przes nye zakladayącz a pothnoszącz 
S u l 82; W zli obiczay ot nyektorich naschich 
poddanczow wvyedzono yest, ze oni gich pozi- 
czczam... dług... zadzirzawayancz, zastawy- 
phschi swoye gymyenye, dzyedzyczstwa w na- 
schem xyanstwye albo panystwye bąndąncza 
(obligatis suis bonis hereditariis alteri, in nostro 
ducatu seu dominio existentibus)... ,  thego istego r 
długu placzicz nye dbayąn S u l 97; Dla *dze)/ 
dziczswa propter hereditatem XV m e d . R  XXIV 
363; Y bilo iest wszitkich, czso so zliczeni, 
dwadzescza trzi tisyocze..., ktorzisz nye so 
policzeni myedzi synmi israelskimi ani gim s gi- 
nimi dano iest dzedzicztwo (nec eis cum ceteris 
data possessio est) B Z  Num 26, 62; Czlowyek, 
ktori vmrze przes syna, kv dzewcze dzedzicztwo 
iego przydze..., paklibi braczey nye myal, 
daycze dzedzicztwo braczy otcza gego (dabitis 
hereditatem fratribus patris eius) B Z  Num 27,
8—10; Bo ya dalczem wam y0 {sc . ziemię) kv 
*gymyenyo... Wszitkim, iakos los przipadnye, 
tak syo rosdzelicze dzedzicztwem (singulis, ut 
sors ceciderit, i ta tribuetur hereditas) B Z  Num 
33, 54; Wszitczi podle myari dzedzicztwa swego 
dadzo myasta slvgam cosczelnim (singuli iuxta 
mensuram hereditatis suae dabunt oppida Levi- 
tis) B Z  Num 35, 8; Gesz to gdisz ginego poko- 
lenya lvdze poymvyo sobye za zony, padnye 
s nimi gymyeney {p ro  gymyenye) gich a prze-
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nyesono bodze do gynego pokolenya z naszego 
dzedzicztwa (seąuetur possessio sua, et translata 
ad aliam tribum de nostra hereditate minuetur) 
B Z  Num 36, 3; A wszitky zony może s poko
lenya tegosz poymo aby dzedziczstwo ostało 
w czeladzach (ut hereditas permaneat in fami- 
liis) B Z  Num 36, 8; Day my wynnyczo swo... 
K temu otpowye Nabot: Smylvy syo nade mno 
pan, abich nye dal dzedzicstwa oczczow mich 
tobye (ne dem hereditatem patrum meorum 
tibi) B Z  III Reg 21,3; Zemya, w nyozescye 
weszły, abiscye wladnoly dzedziczstwem *gego, 
zemya pokalyona gest nyeczistotamy czivdzo- 
kraynow zemye (terra, in quam introistis pos- 
sidere hereditatem eius, terra polluta est coin- 
ąuinationibus alienigenarum terrae) B Z  II Esdr 
8, 84; Po takym oczczv (sc. wylegańcu) nye 
może na thakye dzyeczy dzyedzycztwo spascz 
any gego, to gesth oczczow, gymyenye O rtB r  VI 
348; Czlowyek może szwe dzedzyczstwo y gy
myenye dobrze dobythe przed prawem oddacz 
ib . 363; To dzyedzyczstwo gest geye y za geyey 
pyenyadze kupyone O r tB r  V II 552; Gyeden czlo
wyek *vmral, a ten byl kupyl szolthyszthwo..., 
szosztala po nym zona yego y dzyewka. To 
dzyeczyą vmarlo, a mathka szye przypythowala 
kv czasczy tego dzyedzyczthwa O r t M a c  74; 
Mozely ktho szwe dzyedzyczthwo y gymyenye 
po szwey szmyerczy oddacz gyedney personye? 
ib . 76; Przyszedł yeden czlowyek przed gayny 
sząd y wszdal drugyemu czlowyekowy szwe 
dzyedzyczthwo. W themze szadzye przyszedł 
gynny czlowyek y zapowyedzyal pyenyadze 
v thego, czo mu dzyedzyczthwo wszdano, cosz 
mu gye wynowath ten, czo dzyedzyczthwo 
wszdal ib .;  Yedna pany myala dzyedzycz
thwo y nyewyesczye rzeczy ib . 79; Yan... pythal 
prawa, mozely on szwem ( leg . z swem) dzye- 
dzyczthwem stoyaczym y nyestoyaczym, czo 
szwem dorobyenym szobye nabył, czynycz, czo 
chcze ib . 82; Mogaly dzyeczyą prawem przy- 
czysznacz, aby szwe dzyedzyczthwo, szlowye 
szwa oczczyszna, przedalo prze zaplaczenye 
oczczowych długów, gdy ono nye ma ych czym 
gydaczym gymyenym zaplaczycz? ib . 90; Yako 
mogą dokonacz albo *dybywacz na kym dzye
dzyczthwa, a maya sz thego pyrwey dlugy 
zaplaczycz, nyszly wyano albo zaszluzone 
mytho? ib . 91; Yako mayą długu dobycz na 
dzyeczyaczyu, czo yest w dzyedzyczthwe szwego 
oycza po yego szmyerczy? ib . 112; Fundus 
dzedzyczthwo O r tZ a b  528; Ale oczecz za szy- 
wota swego dzewkam swym na gymyenyv 
kvpionem abo od króla danem pienyadze mosze 
namyenycz, które pyęnyądze brath zaplaczywszy

| syostram, dzedzyczstwo sam otrzyma (in pe- 
j cunia sororibus dabit et solus hereditatem ob- 
I tinebit, S u l 57: a szam dzedzyną *odrzirzy) 
j D z ia ł  53; A aczby braczya strygeczna gymye

nye otrzymacz chczely, tedy panosstwo podlvg 
samnyenya dzedzyczstwo ma oschaczowacz (si 
fratres patrueles ipsas hereditates obtinere vo- 
luerint, tunc milites iuxta conscientias eorum 
praedictas hereditates taxabunt), a ... bracza 
strygeczna syostram... pyenyadze gotowe... za
placzycz mayą, a gęstły w rok zaplaczycz za- 
myeschkayą, tedy dzewky wyecznye dzyedzycz
stwo osyagną D z ia ł  66; Leta novat fortuna 
senem, senis... heres scribitur et dignas victor 
arator opes przypyszana *dzydzyczstwa 1466 
R  XXII 17; Dziedziczstwo myecz hereditare 
(et dixit, sc . creator omnium, mihi: In Jacob 
inhabita et in Israel hereditare, et in electis 
meis mitte radices Ecclus 24, 13) 1471 M P K J  V 
82; Dziedziczstwo odzierzal (w a r . lu b .: dze- 
dzycztwa dodzerzal) hereditavit (tanto melior 
angelis effectus, ąuanto differentius prae illis 
nomen hereditavit Hebr 1, 4) ib . 131; Poltory 
wloky, które myary chelmyenskyey mego dze- 
dzyczsthwa nadano mye podług kssyang 1472 
T y m P r o c  217; Jacowa nye wzyąla ssta kop po 
babye Vychnye, kthore wzyanla za czanscz 
dzyedzyczsthwa swego w Szlubovye, kthorą 
czanscz przedala slachethnemu Jernolthovy 
s Ribna 1474 Z a p W a r s z  nr 1433; Yakom ya 
Maczeya Fuszka de Nyedabyle szamopyath na 
dzedzyczthwye Nyedabylv nye szbyl gwalthem 
1476 A K P r  VIII a 57; Jako ya nye sszethl na 
dzedzyczthwo na Komorowo do sthawv za- 
mothrzecz szobye ( leg . z sobie) rownymy anym 
wylovyl ryp osczamy 1480 Z a p W a r s z  nr 1503; 
Jakom ya nye przyoral dzedzyczthwa yego 
ymyenya, Voley Jardanowskyey 1493 Z a p W a r s z  
nr 1656; Oracze vzrącz syna rzekły: Tenczy 
yest dzyeczycz, podczye, zabymy y bądzyem 
myecz dzyedzycztvo yego (hic est heres, venite, 
occidamus eum et habebimus hereditatem eius 
Mat 21,38) R o z m  410; Mystrzv, rzeczy bratu 
memv, acz rozdzyely se mną dzyedzycztwo (dic 
fratri meo, ut dividat mecum hereditatem Luc 
12, 13) R o z m  432; ^  p r ze n o śn ie  ( p r z y k ła d y
z  B ib lii): Vwrozy spadli so mne w swatlich, 
bowem dzedziczstwo moie swatlo iest mne 
(etenim hereditas mea praeclara est mihi, P u l: 
dzedzycztwo) FI 15, 6; Odcupil res (p ro  ies) 
prot dzedzistwa (P u l: dzedzycztwa) twego, góra 
Syon, na ieyszes przebywał w ney (redemisti 
virgam hereditatis tuae, mons Sion, in quo 
habitasti in eo) FI 73, 3; I wibral Dawida... 
pascz Iacoba, sługo swego, a Israhel, dze-
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dziczstwo swoie (elegit David... pascere Jacob 
servum suum et Israel hereditatem suam, Pul: 
dzedzycztwo) FI 77, 77; Bosze, prziszli S0 poga- 
ny w dzedzistwo twoie (in hereditatem tuam, 
Pul: w dzedzycztwo twoye), poneczczyly sokos- 
czol swoti twoy, poloszili S0 [s0] Ierusalem w *sa- 
dowo strosz0 FI 78, 1; Wwedzesz ge y wsczepysz 
na górze dzedzyczstwa (BZ * dzedzydz-
twa, Pul: dzedzycztwa) twego natwardszego prze- 
bytka twogego, genszesz vczynil, gospodne (in- 
troduces eos et plantabis in monte hereditatis 
tuae, firmissijjio habitaculo tuo, quod operatus 
es, dominuj FI Moys 20; Nicz ginego nye 
przymo s gimyenya braczee swee, bo sam pan 
iest dzedziczstwo gich (dominus enim ipse est 
hereditas eorum) BZ Deut 18, 2; Ale dzal bozi 
lvd gego, Iakob powrózek dzedziczstwa gego 
(Jacob funiculus hereditatis eius) BZ  Deut 32, 9; 
Zakon vkazal nam Moyzesz dzedziczstwa vyeli- 
kosczy Iakobova (legem praecepit nobis Moyses, 
hereditatem multitudinis Jacob) BZ  Deut 33, 4; 
Zlorzeczeny przed bogem, gysz myo wirzucyly 
dzisz, abich nye bidlyl w dzedziczstwye boszem 
(ut non habitem in hereditate domini) BZ I Reg 
26, 19; A opusczo zbitki dzedziczstwa mego 
(dimittam vero reliąuias hereditatis meae) a pod
dam ge w roko gich nyeprzyiacyol BZ  IV Reg 
21, 14; Gospodzyn częszcz dzedzycztwa mego 
(FI: dzedzini moiey) y czyrpyenya mego (do
minus pars hereditatis meae et calicis mei) 
Pul 15, 5; Pater noster excelsus in creacione..., 
dives in hereditate swyrchowani w stworzenu..., 
bogati w dzyedzystwe XV p. pr. R XXV 271.

2. *posiadanie (mienia) z prawem dziedzicze
nia, possessio, actus possidendi cum omni iure 
hereditarw : Poszoday ote mne y dam cy po- 
gani w dzedziczstwo (Pul: w dzedzycztwo) twoie 
y w trzimane twoie craie zemske (dabo tibi 
gentes hereditatem tuam et possessionem tuam 
terminos terrae) FI 2,8; Blogoslawoni lud, 
iegosz iest gospodzin bog iego, lud, iensze iest 
wibral w dzedziczstwo sobe (populus, quem 
elegit in hereditatem sibi, Pul: w dzedzycztwo) 
FI 32, 12; Y dal szemo gych w dzedzycztwo, 
w dzedzyczstwo Yzrahel lvdv swemv (et dedit 
terram eorum hereditatem, hereditatem Israel 
populo suo, Pul: i dal zyemye gich dzedzycztwo) 
FI 134,12; Ale wam mowyo, obsyodzecze 
zemyo gich, ktorosz ya wam dam kv dzedzicz- 
stwv (possidete terram eorum, quam dabo vobis 
in hereditatem) BZ  Lev 20, 24; Sprawyedliwye 
rzeczy proso dzewki Salfaad. Day gim gymyenye 
myedzi blisznimi otcza gich, acz gim spadnye 
dzedzicztwem (da eis possessionem... et ei in 
hereditatem succedant) BZ Num 27, 6; Pan bog
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wasz dal wam zemyo to to k dzedzicztwv (domi
nus deus vester dat vobis terram hanc in heredi
tatem) BZ  Deut 3, 18; Woythowszthwo albo 
szoltyszthwo, czo ye kupyą w dzyedzyczthwo 
OrtMac 75; Super quam ecclesiam ipse Philip 
habet iura perpetuitatis et hereditatis al. wyecz- 
nosczy’y dzedzyczstwa aprimitivis possessoribus 
eiusdem ville Osschany (1465) 1467 AGZ XV 447; 
Ten ps<alm> powyada, yze Xpus w dzedzycz
two byerze wszystek lyud od boga oycza Daui- 
dowo Pul 2 arg.; ^  coś, czegoś dziedzictwem 
dobyć, odzierżeć, osiąść, uchwacić 'odziedzi
czyć, hereditare, hereditate accipere': Czakay 
gospodna a strzeszi drogi iego y powiszi cze, 
aby dzedziczstwem ychwaczil zemo (exaltabit 
te, ut hereditate capias terram, Pul: aby w dze
dzycztwo wzyol zyemyę) FI 36, 36; Bo bog zba- 
woni vczini Syon y vsedlona bodo masta Iude, 
i bidlicz bodo tamo, y dzedziczstwem dobodo 
iego (et inhabitabunt ibi, et hereditate acquirent 
eam, Pul: w dzedzycztwo dobędo yo) FI 68, 41; 
Dzedzistwem osodzmi swotoscz (hereditate, Pul: 
dzedzycztwem, possideamus sanctuarium) FI 
82,11; Dzedzyczstwem(Pw/: dzedzycztwem) two- 
gym dobył gesm swadeczstw twoych na weky 
(hereditate acquisivi testimonia tua in aeternum), 
bo weszele syercze mogę so FI 118,111; Dzie- 
dziczstwem odzierzy hereditabit (iucunditatem 
et exultationem thesaurizabit super illum et no- 
mine aeterno hereditabit illum Ecclus 15, 6) 
1471 MPKJ V 80; ~  dziedzictwo odsądzić
f odebrać prawo dziedziczenia, hereditate vel here
ditatis iure privare5: Dzyedzyczthwo othszadzycz 
exheredare ca 1500 Er z 16.

Dziedziczka 1 . 'spadkobierczyni, heres mulier5: 
Mozely tha pany od dacz szwemu mązowy nye- 
wyeszczye... rzeczy przesz przyszwolenya... 
przyrodzonych dzyedzyczek? OrtMac 68, sim. 
OrtBrRp 55, 1; Przyszedł yeden człek szwa 
(leg. z swą) zona *pryed gayny sząd y wszdal 

( yey połowyczą szwego gymyenya stoyaczego... ,  
aby ona po yego szmyerczy yako dzyedzyczka 
sz nym, czo chcze, uczynyla ib. 118, sim. Ort
BrRp 87,2; Moy maz uczynyl mnye dzye
dzyczka po szobye... Gdyszem ya yego vczy- 
nyona y pothwerdzona dzyedzyczką... ,  przetho 
ya szprawnye foldruya połowyczą tego domu 
ib. 133, sim. OrtBrRp 97, 1.

2 .' właścicielka, posiadaczka, possessor mulier5: 
Margaretha... olim heres al. dzedzyczka existens 
molendini 1440 AGZ XIV 8; Sororibus... 
heredibus al. dzyedzyczkom de Rakowa et 
Letowyscza 1483 AGZ XIX 553.

Dziedzicznie *na podstawie prawa dziedziczenia 
I a. z prawem dziedziczenia, hereditarie, cum omni
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iure hereditario': Yegosch gymyenya... polowy- 
cza starschim albo prziyaczyolom tey istey pan- 
n i... dzyedzicznye (hereditarie), nyeodzewnye 
prziwlasczona ma bicz Sul 89; Pany... wszdala 
yemu... gymyenye po szwey szmyerczy dzye- 
dzyczne *myedzy (OrtBrRp 96,2: dzyedzycz- 
nye myecz) them obyczayem: Gdyby on pyrwey 
umarł, tedy by tho wszythko myalo szye za- 
szyą k nyey dzyedzycznye wroczycz Ort Mac 132, 
sim. OrtBrRp 96,2; Pothym wszdano yemu 
geden dom ... y po nym yego dzyeczyom wolno 
myecz y oszyescz dzyedzycznye Ort Mac 133, 
sim. OrtBr VII 574.

Dziedziczny fo r m y : n. sg. m. dziedziczny 
OrtCel 4. 7, OrtKal 204, OrtMac 56. 97, Dział 
37. 62, XV R XXV 143; — g. sg. m. dzie
dzicznego OrtMac 122; neutr. dziedzicznego 
Sul 98, 1470 AKPr VIIIa 55; — d. sg. m. dzie
dzicznemu OrtMac 75, Dział 37; ^  ac. sg. f .  
dziedziczną 1487 ZapWarsz nr 1584; neutr. 
dziedziczne 1449 Czrs s. XC, Suł 97. 98, Ort
Mac 73, 1472 ZapWarsz nr 3085, 1473 Spr- 
TNW  VIII 2,32, 1480 ZapWarsz nr 1512;
^  i. sg. m. dziedzicznym 1415 Przyb 11, Ort
Mac 37; neutr. dziedzicznym 1415 Przyb 11, 
Sul 104, 1480 ZapWarsz nr 1526; ^  /. sg. 
neutr. (na) dziedzicznem Sul 97, 1470 Zap
Warsz nr 2947; ~  n. pl. neutr. dziedziczna 
Sul 107; ~  g. pl. m. dziedzicznych 1396 Leksz I 
nr 2178; ^  ac. pl. f .  dziedziczne 1398 Leksz I 
nr. 2774; ~  i. pl. m. dziedzicznemi 1470—80 
BiblWarsz 1861 III 22.

Z n a c ze n ie : 'objęty prawem dziedziczenia, 
z dziedziczeniem w pewien sposób związany, 
hereditarius, qui ad hereditatem ąuolibet modo 
pertinef: a. (o ludziach) 'będący kimś z prawa 
dziedziczenia a. posiadania, de hominibus, ąui 
potestate ąuadam iure hereditario accepta tra- 
dendaąue funguntur9: Iudex feodatus sadza dze- 
dzyczny OrtCel 7; Ma-ly[ kupny albo dzye- 
dzyczny woyth tesz ku prawu przysząncz al<bo 
n;e>? OrtKal 204; Woyth dzyedzyczny ny- 
zadney wyny zyszkacz... nye może krom 
gaynego szad\  OrtMac 56; Et si contigerit ali- 
quando advocatum judicare, tunc non debent 
ipsum judicare, nisi jurę Theutonico Meyd- 
burgensi cum 8 scultetis hereditariis al. *dzy- 
dzycznemy 1470—80 BiblWarsz 1861 III 22; 
~  pan dziedziczny *właściciel i zwierzchnik 
terytorium, heres : Dominus fundi pan dze- 
dzyczny OrtCel 4; Gdyby kthory czlowyek rzeki 
przed dzyedzycznym paanem o rayczach, mo- 
wyącz, aby nye były prawdzywy OrtMac 37; 
Wyothowszthwo albo szoltyszthwo, czo ye 
kupyą w dzyedzyczthwo y czo sz nyego powyn-
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nye szluza krolowy albo dzyedzycznemu panu 
y leszy w maydborszkym prawye, mozely tesz 
szwano bycz lynszkem prawem? ib. 75; Kyedy 
pan dzedzyczny albo kroi... kogo... osządzy 
ku szmyerczy..., gyesth o tho odsządzony 
czlowyek thesz czo raczczam przepadł? ib. 97; 
Gdyby raczcze sz przyszyasznyky... uczynyly 
wyelkyerz, szlowye uchwalą, y then by poth- 
werdzon krolewszkym albo dzyedzycznego pana 
lystem ib. 122; Aczlyby kto na<d> to smyal 
vczynycz, yako zyfalcze, przeczywnoscz vcziny 
panv dzedzycznemv, tedy w czemkoly gy pan 
dzedzyczny o schkodą rąką swą poprzysyąsze, 
to gemy ma odloszycz z wyną pyathnadzescza 
Dział 37; <V>stawiamy, aczby od nas abo od 
naszych poddanych kmyecze w noczy zbieszą 
z dziedzini, tedy rzeczy, ktorich odbieszą 
w swych domoch, pan dzedzyczny (dominus 
yillae, Sul 61: pan wszy) ty wszytky otrzyma 
Dział 62; Iudex ordinarius pan dzedziczny, 
woyt, lantwoyt przyrodzony XV ex. R XXV 143.

b. (o przedmiotach> majątku, funkcjach) 'przy
należny z prawa dziedziczenia, hereditarius, 
hereditate acceptus tradendusąue*: *Szofszka ne 
v<zi>ola 20 *griuem dzedzicznich penondzi po 
szmerczi swego monsza 1396 Leksz I nr 2178; 
Quidquid concordayimus Gowarzewskie o gich 
sinowico, tosmi gednali o wszitky rzeczi dze- 
dziczne 1398 Leksz I nr 2774; Gdyby kthory 
czlowyek myal woythowsztwo dzyedzyczne 
w prawye myeszkym..., mozely ten woyth szyn- 
kowacz? OrtMac 73; Yakom ya dobra dze- 
dzicznego ruschąyączego y nyeruschąyączego 
po vmarley rącze po Yądrzey<u>, po synu 
Tworkowem s Gosznyeva... nye pobrał 1470 
AKPr VIIIa 55; Yako naszh yednacze z thoba 
vgednaly, yszesh nam myal zapissacz czascz 
dzedzyczna na Pyeczysskach, kthora myal 
y dzerzal oczecz nash Mykolay v oycza swego 
1487 ZapWarsz nr 1584; ^  imienie dziedziczne 
'ziemia podlegająca prawu dziedziczenia, here- 
ditas, fundus, quem quis iure hereditario accepit 
vel alteri tradere p o tesf: Jacom ya to gymyenye 
dzedziczne w Sbroschi... zadzyrszal trzy latha 
w pokoyu 1449 Czrs s. XC; Vstawyami, ze gdi 
ktori nasch poddanyecz... gymyenye swe dze- 
dzyczne zastawyph (ipsius bonis hereditariis 
obligatis)... ,  tegdi ten isti poziczcza... albo 
nyektori, komu b i... dlusznyk nyeczso bil dluzen 
na przerzeczonem gymyenyu dzyedzicznem za- 
stawyonem (in dictis bonis hereditariis obliga
tis),... na onem, kthori tho iste gymyenye 
w zastawye dzirzi, posczigacz i ziskowacz rze
czonego długu... myecz bandzye pelnąn... 
mocz Sul 97; Pakli ten isti zastawnik rzeczonym
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poziczczam doszycz vczinycz... wsgardzilbi..., 
tegdi ten isti poziczcza temu istemu dzirzawcżi 
tego gymyenya dzyedzicznego (eidem tenenti 
ipsa bona hereditaria)... zaplaczyw... dług.,., 
bandzye syąn mocz wvyanzacz... w rzeczone 
gymyenye dzyedziczne... Ktoresz tho... gymye- 
nye dzyedziczne (bona hereditaria) dlya za- 
stawyenya on poziczcza... bandzie dzirzal 
pokoynye Sul 98; Kyelkokrocz i gdikole 
która gymyenya dzyedziczna (aliqua bona 
hereditaria) przes ktorekoli zyemyani ot syostr... 
okupyoni mayąn bicz, tegdi ta tho gymyenya... 
przes prziyaczoli obu stronu mayąn bicz slo- 
zona a gothowimy pyenyąndzmy... zaplaczona 
Sul 107; Jakom ya na gym>env dzedzycznem 
Dlothowe kmyeczem paną Nynognewowym 
gąssy do obory gwalthem nye zayąl 1470 Zap
Warsz nr 2947; Jakom my przischethwschi 
na gymyenye dzedziczne Olbrachczicze w oszmy 
parszvnach luczszkych, nye zaoralyszmy pol- 
wloczka... gwałtem 1472 ZapWarsz nr 3085, 
sim. 1480 ib. nr 1512; Mycolay, przisschethw- 
schy... do ... Jandrzeya,... prawa gym, khtore 
myelina gymyenye *dzedzydzne,... vkradl 1473 
SprTNW  VIII 2, 32; Yakom ya tho syednal, ysz 
Jan sz Rybya myal vdzyelacz wyeczny roszdzyal 
ymy<e>nym dzyedzycznym, tho yesth Ribim 
y Randzynamy... sz szynowczem szwym 1480 
ZapWarsz nr 1526; ^  dubium: Alueus salis
ad Magnum Salem hereditarjus latine, dedische 
vlg. nominatus cum pecina 1254 KodPol III 59.

c. (o prawie i dokumentach prawnych) 'doty
czący dziedziczenia, hereditarius, ad res here- 
ditarias pertinens*: Ta niua, czso yey Swansek 
dobił na Gnewomirze, tey Yandrzey ma trzeczą 
czanscz dzedzicznim prawem 1415 Przyb 11; 
Tha karczma, czsosz Micolay o ną na Voczecha 
zalowal, tha so bela dostała Paskowi dzedzicz
nim dzalem weczistim ib.; Andrzich de Do- 
maszczyska recognovit se literam hereditariam 
al. dzedzyczny habere super eandem villam 
Domaszczyska 1446 AGZ XIV 203; Aczbi tha 
ista dzyewka nyyednego bratha zyvego nye 
myala, ku ktoremusz bi tho iste gymyenye 
pravem dzyedzycznim przisluschacz myalo (ad 
quem huiusmodi bona iure hereditario spectare 
debebant), tegdi... k tey dzyewcze bandzye 
przisluscheecz Sul 104.

Dziedziczyć cf. Wdziedzicować, Wydziedzi
czyć

Dziedzic *dziedziczyć, brać w posiadanie, here- 
ditare’: Ktori gest naród nye dzedzil krolew- 
stwa gego (quae gens non hereditavit regnum 
eius)? BZ  I Mach 2, 10.

Dziedzina fo rm y: n. sg. dziedzina (1224)
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Haeus 65, (1105) 1275 KodTyn 2, FI i Pul 
126, 4, 1409 Piek VI 385, etc.; ~  g. sg. dzie
dziny 1393 Leksz II nr 1545, 1398 StPPP VIII 
nr 6388, FI i Pul 15, 5. 93, 14. 104, 11, 1403 
BiblWarsz 1875 II 800, etc. etc.; ~  d. sg. dzie
dzinie 1399 StPPP VIII nr 8539, FI 27,12; 
^  ac. sg. dziedzinę 1387 HubeZb 2, 1389 
HubeZb 8, 1389 Leksz II nr 1144, FI i Pul 
15, 5, 46,4. 77, 68, 1401 KsMaz I nr 63,
etc. etc; ~  i. sg. dziedziną Pul 105, 5; ~  L sg. 
(w) dziedzinie 1398 Leksz II nr 1132, 1398 
StPPP VIII nr 6389, 1400 SKJ III 188, 1403 
KsMaz I nr 305, 1408 Piek VI 368, 1416 M PKJII 
297, etc. etc.; ~  n. du. dziedzinie Dział 1; 
~  g. du. dziedzinu Dział 1; ~  ac. du. dzie
dzinie 1418 TPaw VII nr 129; ^  i. du. dzie- 
dzinama Sul 21, Dział 7; ^  n. pl. dziedziny 
Sul 21, BZ  Num 13, 21; ~ g .p l .  dziedzin 1399 
StPPP VIII nr 8756, 1418 TPaw VII nr 129, 
Sul 15. 45. 49. 63, Dział 48; ~  d. pl. dziedzinam 
Dział 1; ~  ac. pl. dziedziny Gn 182 a. ca 1428 
P F I 481, Sul 54. 63; BZ Neh 5, 3. 11, Dział 36. 
46. 47. 48; ~  i. pl. dziedzinami Sul 21, 1458 
ZapWarsz nr 1084, Dział 1; ~  1. pl. (w) dzie
dzinach Sul 57, Dział 40; dziedziniech 1465 
ZapWarsz nr 1242.

Z n a czen ia : 1. 'coś posiadanego na wła
sność \ a. 'własność ziemska, włość, wieś, jej 
mieszkańcy, possessio, hereditas, praedium, villa, 
ager, praedii incolae : Iacom ne wegnał w Miko- 
laewo dzedzino przez yego woley 1387 Hube
Zb 2; Jaco Mała *wszen Betka v opekane 
i szastavil gy dzedzino 1389 HubeZb 8; Czszo 
mi Bogusz zastawił trzeczo czanscz dzedzini 
Wlostowe, tom trzirrala s pokoyem dotichmast 

| 1393 Leksz II nr 1545; Potszand<zi>e ne wszol 
szesczora scota na Wetrzichowe dzedzine 1398' 
Leksz II nr 1132; Żałowała Zantka... o dze
dzino Lancowice 1398 Leksz II nr 1144; Dobco 
ne bil... w trzimanu dzedzini *Dulanlanky 1398 
StPPP VIII nr 6388; Szwaczimi, esz... wczinil 
Mathias scody C grziwen w rolach, w gayach 
i w lacach, i w dzedzine Prandocze w Jurzicouicz
1398 StPPP VIII nr 6389; Bernardus... contra 
Sobeczonem... pro dzedzina 1398 StPPP VIII 
nr 7145; Jaco blizey k dzedzinye xandz Symon, 
ani (sc. Miczko et Petrus) k nyey nicz nye maya
1399 StPPP VIII nr 8539; Ta graniczą narożna... 
ne tika sya...conuenczskich dzędzin, ale yest mye- 
dzi wsyami Borcowymi 1399 StPPP VIII nr 8756; 
O przeorane dzedzyny 1399Zieli 136; Jan... dal 
na swoy dzelniczi na dzedzine Woyslauiczech 
LX-ta grziwen dlya wyana swey szenye Marga- 
rethe 1400 SKJ III 188; Thacz szo była swoga 
mastha, grody y dzedzyn[n]y, fsyczko bogad-
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stwo sprzedała Gn 182a; Sprzedagcesz wy ge, 
a vykupicze vy svoga mastha y sue dzedziny 
Gn 182a; Iacom ia dal oszm grziwen groszł 
na t0 *dzedzino 1401 KsMaz I nr 63; Iaco to 
swadczą, iaco Potrowi Sziban ne kazał mu 
precz s dzedzini 1403 BiblWcrsz 1857 II 800; 
Iacom ia ne czirszlil w Boguszowe dzedzine... 
drzewa 1403 KsMaz I nr 305; Iacom mi ne 
zarzuczili Dobka i gego braczey *glowo s na- 
szey dzedzini na gich ani o to scodi mayo 1404 
KsMaz I nr 433; M aterna... zastauil dzedzino 
1405Pz'eA:VI 276; Wsiczko zapplaczil dzedzinan 
v Banthkowicz 1405 *5X7111 195; Czsosm czinili 
w Sdzichnine dzedzine, tosmi czinili s yey volo 
1408 Piek VI 368; Peczna yest ossobna dze- 
dzina nisz Gilowecz i copczi oth Gilowcza od- 
sutha 1409 Piek VI 385; Iacub Andrzeyeui 
ranczil za widzelene poi dzedzini 1409 Piek VI 
388; Jakom ia *w0szol Grzimkowi dzyeczi 
w gayu zapowyednim w mey dzedziney 1409 
TPaw IV nr 1646; lako Boro widzerszal po- 
koyno dzedzino trzidzesczi lat y trzi lata 
1410—3 JP XXXIII 388; Jako ne zapowadal 
po sswe dzedine chodicz kmethom 1416 MPKJ 
II 297; Iacom poszlem bil oth Micolaya do 
krzandza cancleszowi dzedzyni do yego szol- 
tisza 1413—8 JP XXXIII 390; Tedi gest oczecz 
twoy ne prza sya o ty dzedzine (sc. Zakrzewiec 
i Więcławice)... y stracyl gesth ty dzedzine..., 
a na tich dzedzech (leg. dzieciech) za ti dze
dziną, kedisch pyenandze wszyanl, tedi dzeci 
zaluya tich dzedzin 1418 TPaw VII nr 129; 
Yaxon dal dzedzyną za dzedzyna hu Brzesczany 
zamaną 1421 AKPr VIII a 155; Maczey taki 
Sandkem (leg. z Sędkiem) tark ymal, esze 
kediby gemu ne dal ostatka penądzi na swanthi 
Michał, tedi straczil to, czo szadal y tho dze- 
dzino 1423 ZapWarsz nr 56; O cthoro dzedzi- 
no Dorothca na myo szalowała, tom ya kuppil 
za me penodze i dzirszo yo wiszszey trzech 
lath w *pocoyo 1427 ib. nr 2752; Nyneysimy 
listy zastawyamy dzedzini nassze albo wszy 
nassze obligamus hereditates nostras seu uillas 
nostras ca 1428 PF I 481; Wroczene w dze- 
dzyne restitucio ad possessionem ca 1428 PF I 
488; Yakosz my *szayel dwanaszczye cup 
szwyni na mego pana dzedzynye we szkodzye 
na szolandzu na Potarszyczy 1427—32 Roczn- 
Hist XV 245; Rudda nye othworzila szye na 
roly albo na dzedzinye rzeczonego woytha 1436 
SKJ III 332; Synowye po szmyerczi macze- 
rziney nye mayą sządacz od oczcza cząnsczi, 
alysz wthorą zoną poymye, nyszlibi snaacz 
dzedzyn a gymyenya byl rosproszcza (nisi here
ditates dissipafet) Sul 15; Gdi ktho pozzywaa...

o dzedzyną (pro hereditate) w pyenyądzoch 
zastawyoną... ,  thedi acz sąmpyerzs na rokv 
zawytheem nye stanye, powood zyscze mye- 
nyoney dzedzyni (nominatam hereditatem, 
Dział 7: dzedziną otrzima) Sul 21, sim. Dział 7; 
O theem, gdi rzeka alybo strvmyeen dzely 
myedzy dwyema dzedzynaama Sul 21; Alye 
ysze rzeki cząstokrocz myedzy dzedzynamy 
(Dział 7: myedzi... dzedzinama) pliną [szą] 
(alvei fhmorum... inter hereditates profluunt), 
thegodlya, acz kthore wszi alybo dzedzyny 
(villae aut hereditates, Dział 7: dwie dzedzinye) 
szą k sobye sbyegayą dzelyenym... rzeki... 
thako, ysz kaszda dzedzyna zwoy brzeeg yma 
oney rzeki, acz... obroczy swe szczee... przes 
gynsze myesczcza..., thedi pirzwe lozisko... za 
prawe granice maa bicz ymyano Sul 21; Gdze bi 
było małe gymyenye, a dzewek wyele, alybo gena 
dzedzyna (ubi vero possessiones paucae et filiae 
multae vel una hereditas),... cząscz slvszayącza 
kasdey szestrze przes bratha... gymyenyem 
posagv pyenyądzmy ma bicz zaplaczona Sul 57; 
Vykladamy thesz, ysz oczczecz... dzewkam 
swogym może gymyenye kvpyone alybo tesz 
sz krolewskey dany *odrzirzane... poleczicz, 
alye brath cząsczy pyenyądzmy szostram splaczy, 
a szam dzedzyną *odrzirzy (portiones fratres 
sororibus in pecunia assignabunt et soli heredi
tates obtinebunt, Dział 53: dzedzyczstwo sam 
otrzyma) Sul 57; Gdi bracza semrą alybo nye 
bądą, dzewky w dzedzynach... blyskosczy 
ymyecz nye mogą (filiae in hereditatibus aliąua- 
liter non succedant, Dział 54: tedy wżdy nye- 
kako dzewka dana dzerszawy nye otrzyma) 
Sul 57; Kędy szolthisz albo kmyecz sz roley 
lvbo sz dzedzyny szwey (de agro seu hereditate 
sua) przes wyny pana szwego szbyezy, tkaky... 
m a... w sządze... vpomyenyon bycz, aby na 
swą dzedzyną szą wroczyl (ut ad suam heredi
tatem redeat) Sul 80; Oroduyczye za my o przed 
Ephronem..., acz my da yaskynyo..., ges to 
yma[m] na myeszczyech dzedzyni (in extrema 
parte agri sui) BZ Gen 23, 9; Nye bodo myecz 
kaplansci slvdzi... czosczi w dzedzinye (partem 
et hereditatem) s ginim lvdem ysraelskim BZ 
Deut 18,1; Dzedzini nasze y vynnyce, y do- 
mi nasze zastauymi (agros nostros et vineas, 
et domos nostras opponamus) BZ  Neh 5, 3; 
Nawroczcyesz gym dzisz gich dzedzini y vyn- 
nyce gich (reddite eis hodie agros suos et vineas 
suas) BZ  Neh 5,11; Dzedziną odvmarta uel 
pvsczina przez dzedzicza hereditas obmortua 
(Zab 526: dzyedzyna odvmarla albo puszcza 
przes dzyedzycza) OrtCel 5, sim. OrtLel 234; 
Ma on zalowacz w szadzye przed waszym dzye-
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dzycznym woythem thamo ysthe na dzyedzynye 
w gyego woythowszthwye Ort Mac 57, sim. 
OrtKał 189; Czlowyek... stoyacze gymye- 
nye, yako dzyedzyna, nye mosze wszdacz, 
alysz szam oczwysczye handze podług pra
wa OrtVrtel 119; Yakosz thy mnye obranczil 
za Zemaka Sluzheva (leg. z Służewa) yyednanye 
o granycze myedzi Sluzhevczem hy Jemye- 
lynem, dzedzinamy Pyotrovymy hy Jakvbovymy, 
a myedzi Sluzhe<we)m Zemakovym 1458 Zap- 
Warsz nr 1084; Gdyby rzeka... gynszym bye- 
gyem syą obroczila, tedy ony brzegy, ktorimi 
pyrwey woda rzeky czekla, dzedzynam badą za 
granycze, a kmyecze z obv dzedzynv (de utra- 
que villa, Sul 21: z obv wszy) w onem geszerze 
wolno ryby mogą lowycz..., aczby tesz rzeka 
moczą człowieczą gynądy obroczona, a wsza- 
kosz pyrwsze brzegy myedzy dzedzinamy gra
niczą czynyą Dział 7; <J> an szalował na Pyotra, 
ysz na gego dzedzynye (in ipsius hereditate) 
przyszedwszy, gest ploth wyłamał y wszystky 
vszythky pobrał Dział 25, sim. Sul 36; Tedy 
Pyotr odpowyedzal, isz łan w tey ystey dze
dzynye (in eadem villa, Sul 36: w theyze wszy) 
se mną we dnye y w noczy asz do dw lath 
myeszkal mylczącz o ty yste ploty Dział 25; 
Vstawiamy, abi nye mogli wyączey smyecz 
zbyeszecz abo odydz gedno geden abo dwa do 
gynszey dzedzyny (ut non plures kmethones aut 
incolae de una villa insimul possint ad aliam 
recedere, Sul 44: s geney wszy... do drvgey 
wszy) kromye woley tego pana, pod którym 
są abo myeszkayą Dział 34; Ziemyanye czasto- 
krocz konye... straczayą y tesz dzedzyny... 
zastawyayą (qui consueverunt inebriatos... de... 
equis et quandoque hereditatibus... spoliare, 
Sul 45: gysz obykly pyane... nyegdi y s dze- 
dzyn oblvpycz) Dział 36; <A>czby nyektorzy 
zemyanye y slachczyczy... braczą, syostry abo 
wiosnę przyrodzone zabylyby nye mayącze 
plodv..., skazvgemy thym wszythkym,... gych 
synom, aby wlosney cząsczy w takych dzedzy- 
nach nye myely (ipsos et ipsorum filios pri- 
vamus omni legitima talium hereditatum por- 
tione, Sul 49: gych syny *sbyawyamy wszey 
sprawney thakych cząsczy dzedzyn) Dział 40; 
Aczby nyektore sczepye byłoby yvsz wsczepyone 
y wsadzone, aczkoleby byli czyge wiosnę 
y chczalby ge wykopacz, tedy na dzedzynye abo 
na syedlysky (in solo sive in area, Sul 49: na 
zemy lyvbo na szyedlyskv) ma gych połowiczą 
ostawycz Dział 41; <G>dy kto panną wydawa 
za masz, tedy za posag pyenyądzmy gotowymy 
tylko przed przyaczelmy gey ma namyenycz, ale 
dzedzyna abo gymyenye (bona vero hereditaria,

Sul 52: gymyenye dzedzynne) przed królem ma 
bycz namyenyono Dział 43; Przeto chczem, 
aby nygeden ryczerz any moczny pan szol- 
tystwa gynszego pana w dzedzynye (Sul 52: 
w ktorey wszy) nye kvpowal (ut nullus miles... 
emat... in aliqua villa scultetiam) kromye 
woley gego Dział 44; Przeto aby kaszdy o swey 
rzeczy abo dzedziny (super rebus et heredita
tibus, Sul 54: o rzeczy a dzedzyny) doskonale 
mogl czynycz,... vstawyamy Dział 46; Ale gdy 
my s tych zemy wygedzem, roky pospolite 
podług obyczaya o dzedziny (termini pro heredi
tatibus) mayą bycz trzymany y chowany Dział 
47, sim. Sul 63; Ale podkomorze, gdy gednego 
dnya rozgranyczy dzedzyny (Sul 63: alye kędy 
o *granyczne dzedzyn) myedzy dwiema zemya- 
nynoma, aczkolyby dwie abo trzy rozgranyczyl 
dzedzini (etiam si tres vel duas hereditates inter 
duos limitaret), ma myecz poi grzywny, ale gdy 
wiączey dny nyszli geden, tedy trzy grzywny 
ma myecz, a to aczkole dwie abo trzy y wią
czey dzedzyn (Sul 63: dwye alybo trzy dzedzyny) 
rozgranyczylby Dział 48; Gdy pan nyektori 
gwałt czynyl w dzedzynye, to gest o panye abo 
o panny (in quocunque loco suam yillanam 
oppresserit yiolenter, Sul 61: kędy pan wszy na 
kthoremkole myesczczy swoyą wyesznyanką 
ysylsthwem sgwalczy)... ,  tedy nye tylko ro
dzina takyey yczysnyoney, ale y wszystka 
wiesz... mogą wstacz Dział 62; Woyczech lowyl 
kuropatwy na dzedzynyech mogych na Thar- 
chomynye y na Byaley Lancze gwalthem 1465 
Zap Warsz nr 1242; Jeslibi ktho plinącz s traff- 
thą... na cziiey dziedzinye (in aliqua heredita
te) jaz ... wylomyl..., thakowi... dziedziczo- 
wy... piethnadziesczya... ma zaplaczycz 1498 
MacPraw VI 274; Chczeszly czso przedacz, 
nye przedaway cząnsczy dzyedzyny (partem 
hereditatis) czebye mocznyeyszemy XV p. post. 
R I s.J-XLV; ^  dziedzina lińska: Feodus wolne 
dobro dzedzini lynskyey OrtCel 4, sim. OrtLel 
233; ^  'większe terytorium, kraina, terra*:
Bo ne odpodzy gospodzin luda swego a dze
dzini swey ne zostawy (quia non repellet do- 
minus plebem suam et hereditatem suam non 
derelinquet) FI 93, 14, sim. Pul; Tobye dam 
szemyo Kanaan, powrózek dzedzyny waszyey 
(tibi dabo terram Chanaan, funiculum heredi
tatis yestrae) FI 104, 11, sim. Pul; Pomny naas, 
gospodne,... nawyedzy naas we zbaweny two- 
gem... na wesselenye w radosczy lvda twego, 
by chwalon s *dzedzyneo (Pul: z dzedzyno) 
*twoyeo (ut lauderis cum hereditate tua) FI 
105,5; Sylo dzal .swogych *yzyawy ludo<wi> 
swogemy, by dal gym dzedzyna *pogon<o)w
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(ut det illis hereditatem gentium) FI 110, 6, 
sim. Pul; Y dal *szemo gych dzedzy<n>o. Dze- 
dzyno Yzraheyl slvdze swemv (et dedit terram 
eorum hereditatem... Hereditatem Israel servo 
suo) FI 135, 22—3, sim. Pul; Dzedziny... S0li 
s lasy albo przes lassow (humus... nemorosa 
an absąue arboribus, 1471 MPKJ V 25: dzie
dzina a. ziemya humus) BZ Num 13,21; 
Dobiły (sc. synowie izraelscy) murovanich 
myast a dzedzino tuczno (ceperunt itaąue urbes 
munitas et humum pinguem) BZ  Neh 9, 25; 
—' ' mieszkańcy wsi, incolae, ińhabitantes : Gdyby 
kto zabyth, a nye wiedzano by, kto gy zabyl, 
tedy o to dzedzina nye ma bycz obwynyona 
Dział 31; W tych sztvkach nye tylko geden abo 
dwa, ale y wszytka dzedzina mosze syą ryszycz 
(non tantum tres... eiusdem villae kmethones 
aut incolae abire possint, sed et omnes inha- 
bitantes ibidem recedant, Sul 44: y wszysthczy 
tam przebywayączy) Dział 34.

b. inne: Zbawon vczin lut twoy, gospodne, 
y poszegnay ‘dzedzine twoiey (benedic heredi- 
tati tuae, Pul: dzyedzynę twoyę) FI 27, 12; 
Gospodzin... wibral iest nam dzedzino swoio, 
czudnoscz lacob, iosz miłował (elegit nobis 
hereditatem suam, speciem Jacob, quam dilexit) 
FI 46,4, sim. Pul; Y swozil w meczu lud swoy, 
y dzedzino swoio wzgardzal (et conclusit in 
gladio populum suum, et hereditatem suam 
sprevit) FI 77, 68, sim. Pul; Lud twoy, gospodne, 
ysmerzili so y dzedzino *twoio gabaly (heredi
tatem tuam vexaverunt) FI 93, 5, sim. Pul; 
Owa dzedzyna panowa synowe (ecce hereditas 
domini filii), oplata *owecz brzwcha FI 126, 4, 
sim. Pul; ^  Gospodzin czoscz dzedzini (Pul:
dzedzycztwa) moiey y kelicha mego, ty ies, 
iensze wrócisz dzedzino moio mne (dominus 
pars hereditatis meae et calicis mei: tu es, qui 
restitues hereditatem meam mihi) FI 15, 5, 
sim. Pul.

2. 'obszar ziemi o określonej powierzchni, go
spodarstwo chłopskie, miara ziemi, agricolae seu 
cmethonis praedium, terrae certa ąuaedam pars': 
In Sydina quatuor surouice et due taberne, 
et zamar de vna quaque sartagine et dedina 
(1105) 1275 KodTyn 2; Nuncium etiam Coldram 
dictum cum una czeczi<na> libera... addidi mona- 
sterio (1224) Haeus 65; Excrescenciam quan- 
dam... tres mansos magnos continentem aggro- 
rum, quos tamen tres mansos secundum consuetu- 
dinem et jus Polonicum pro^una zezyna tantum 
duximus conputandum 1368 Haeus 159; De 
tribus mansis vel una zezyna ib. 160; Domo- 
nowitz hat VIII czeczynen 1410 CodSil IV 255.

Dziedzinnie fdziedzicznie, ratione vel iure here-
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ditatis': Hereditarie dzedzynnye, na wyeky
OrtCel 5.

Dziedzinny fo rm y: n. sg. m. dziedzinny 
OrtBr VII 572, OrtCel 3, OrtMac 34, OrtZab 
528; / . dziedzinna Sul 24; neutr. dziedzinne 
Sul 17, ca' 1500 Er z 16; ~  g. sg. m. dziedzin- 
nego 1423 TPaw VII nr 2880, OrtKał 295; 
neutr. dziedzinnego 1411 AKPr VIII a 108, 1425 
KsMaz II nr 1102, Sul 49, OrtBr VII 561;
^  ac. sg. f .  dziedzinną Sul 55, Dział 11; neutr. 
dziedzinne 1411 AKPr VIIIa 107, Sul 23, BZ  ̂
Num 16, 14, OrtMac 73, 1465 ZapWarsz nr 
1241; rw i. sg. m. dziedzinnym 1420 AKPr 
VIII a 151; neutr. dziedzinnym Sul 76, BZ  
Lev 25, 31; ~  I. sg. f .  (o) dziedzinnej Sul 24, 
Dział 26; neutr. dziedzinnem Sul 49; ~  n. pl. f .  
dziedzinne 1398 HubeZb 72, Sul 78; neutr. 
dziedzinne OrtMac 94; ~  g. pl. m. dziedzin- 
nych Sul 37; / .  dziedzinnych Sul 8; ~  ac. 
pl. f .  dziedzinne Dział 11. 27. 47; —̂ /. pl. f .  
(w) dziedzinnych Sul 24. 38. 63.

Z n a czen ie : 'objęty prawem dziedziczenia, 
z dziedziczeniem w pewien sposób związany, 
hereditarius, qui ad hereditatem ąuolibet modo 
pertinef: a. (o ludziach)'będący kimś na zasadzie 
a. z prawem dziedziczenia, de hominibus, qui 
potestate quadam iure hereditario accepta traden- 
daque funguntur : Kaszdy woyth, bąndz dzye- 
dzynny, albo ktho nayal, ma kv praw przy- 
szyądz OrtMac 34; Iudex feodalis dzedzynny 
szadzya OrtZab 528; ^  dziedzinny pan ewła
ściciel ziemi, heres : Dzedzynny pan albo gynszy 
pan (OrtMac 97: pan dzedzyczny albo... gynny 
który pan) OrtBr VII 572; Dominus proprie- 
tatis pan dzedzynny uel dzedzycz gymyenya 
zemnego proprie OrtCel 3; Mayąly okolyczną 
myasta... layano albo nye layano ortel s przy- 
szwolenym gych dzedzynnego pana (OrtBr VII 
561: dzedzynnego prawa)..., az on gym odpusczy, 
az maya v nasz ortel bracz? OrtKał 295; 
^  dubium: Rownyly dzyal maya wszyacz dzye- 
dzynne dzyeczy (OrtBrRp 70, 3: dzyewczyny 
dzyeczy) bądź zenczyszna, bądź mazczyzna 
gymyenya gyego oczcza... sz parobczymy, szlo- 
wye gyey bratha dzyeczmy? OrtMac 94.

b. (o przedmiotach, majątku, funkcjach) *przy
należny z prawa dziedziczenia, stanowiący przed
miot dziedziczenia, hereditarius, hereditate ac- 
ceptus tradendusąue5: Pani Wirzchoua ne kupiła 
nyienich pczol, ale szo prawe *dzedzine 1398 
HubeZb 72; Myesczanynowy, kthory ma woy- 
thowszthwo dzyedzynne (OrtBrRp 58, 2: dzedzy- 
czne) w myesczye, nye mogą bronycz szynkowa- 
nya OrtMac 73; ^  imienie, dobro dziedzinne: 
Micolay... niczssey dziedzinnego ymena ne mai
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1425 KsMaz II nr 1102; Ymyenye dzedzynne 
w possag danee przeth krolyem ma bicz oppra- 
wyone Sul 17; Szaczy, mayącz dzyedzynne 
gymyenye (clerici bona paternalia possidentes), 
abi szły na woyną Sul 23; Nyekthorzy... bratha, 
szostrą alybo blyszego zabyayą, aby s gego 
smyrczy gymyenya dzedzinnego pozyskały (ut 
ex eius morte bona hereditaria lucrentur) Sul 49; 
Wszisthczy... braczą, szostri y blyszne przyro
dzone zabyayącz..., w dzedzynnem gymyenyv 
nygenego przystampv nye *odziczszą (in heredi
taria successione nullum accessum obtinebunt, 
Dział 40: nye otrzyma oczczysny abo cząsczy 
gych szadney) Sul 49; Dzewky prawem blysz- 
kosczy sz dobrem dzedzynnym (cum bonis 
hereditariis), w gesz po oczczoch wstąpyly, 
ymayącz, yusz dorosłe a kv vydanyv podobne 
chowayą Sul 76; Wyodlesz nasz do zemye... 
a dal iesz yo nam, gymyenye dzedzinne y win- 
nicze (dedisti nobis possessiones agrorum et 
yinearum) BZ  Num 16, 14; Yako Woyczech, 
przyechawszy sąmowthor na gymyenye dze
dzynne moye, gwalthem przes zapowyecz lowyl 
żayacze 1465 ZapWarsz nr 1241.

c. (o prawie, dokumentach i czynnościach 
prawnych) 'dotyczący posiadania dziedzicznego, 
hereditarius, ad res hereditarias pertinens : Pe- 
trica... recognouit eis super predictas heredi- 
tates Theuthunicum ius habere hereditarium al. 
dzedzinne 1411 AKPr VIIIa 107; Ius heredi
tarium... al. dzedzinnego prawa 1411 AKPr 
VIIIa 108; Jakom ya nye ranczil panu... 
prziuileya *dzedzinego vkupyonego, gedno 
ten, czsosz mu gy moy brath wrocyl 1423 
TPaw VII nr 2880; Alye dzedzinnich rzecz san- 
dzicz nye bandze mocz na dworze (heredi
tarias ąuaestiones iudicare in curia non poterit), 
alysch przed oblycznosczą krolową Sul 8; Gdi 
bandze żałoba dzedzynna (cum ąuaestio fuerit 
hereditaria, Dział 11: gdy bądze szaloba o dze- 
dziną), sandzaa... thą naam ma powyedzecz 
Sul 24; Sandzaa... pospolv s przerzeczonymy 
*riczerzymy... o ... rzeczy dzyedzynney... osan- 
dzenya mocz ymyecz mayą (de... causa heredi
taria, Dział 11: którzy taką rzecz dzedzynną... 
rozgodzą) Sul 24; Gdyby... sząndza... skazo- 
walby przecywko kthorey stronye, gynszey yą 
skazvyącz o nyekthorą rzecz dzedzynną (alteri 
parti ipsum. condemnando super hereditate) 
Sul 55; Ryczerze..., przeth gymisz rzeczy 
dzedzynne... vodzą szą (coram ąuibus causae 
hereditariae... agitantur) a rosprawyayą Sul 78; 
Iestlibi bil dom we wszi, ktorysz mvrv nye ma, 
dzedzinnim prawem przędą syo (agrorum iure 
yendetur) BZ Ley 25, 31; O rzeczy dzedzynne
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(in ąuibuslibet causis etiam hereditariis, Sul 24: 
w kaszdich rzeczach thesz dzedzynnych) daley 
trzech nyedzel rokv nye mayą dacz Dział 11; 
Tedy szeszczy abo przynamnyey cztyrzem ky 
sadzy y podsadkowy poleczymy, którzy taką 
rzecz dzedzynną... rozgodzą (de eadem quaes- 
tione seu causa hereditaria... diffiniendi habeant 
facultatem, Sul 24: o thakych skardze... alybo 
rzeczy dzyedzynney... osandzenya mocz ymyecz 
mayą) Dział 11; O dawnosczy dzedzynney (de 
praescriptione hereditaria, Sul 37: o dawnosczy 
nyedoplaczenya pyenyądzy dzyedzynnych) Dział 
26; Vstawyamy, aby o rzeczy dzedzynne (in 
causis hereditariis, Sul 38: w rzeczach dzedzyn
nych) abo nyedzedzynne... sądzą... wząl czty- 
rzy grosze Dział 27; Sadza... m a... syescz na 
sadze a poznacz o wszythky rzeczy dzedzynne 
(de omnibus causis hereditariis etiam, Sul 63: 
o wszysthkych rzeczach tesz dzedzynnych) 
Dział 47; ~  Tha dzedzina w Rogowe... gych 
oczczu wekugistoscz {leg. w wiekuistość) ne 
gest podana, ale w sastawa... lystem dzedzin- 
nym 1420 AKPr VIII a 151; Wroczenye dzye
dzynne restitucio ad possessionem ca 1500 
Er z 16.

Dziedziski cf. 1. Dziedzicki
Dziedzistwo cf. Dziedzictwo
Dziedziszcze cf. Dziedziczny
Dziedźnie ( ?)'dziedzicznie, ratione hereditatis, 

continuo’ : A me gy lystha thecho dopusczamy 
a pothwirczamy vyeczne a dzyecznye 1498 SKJ 
III 335.

Dziedźny ( ?) 'przynależny z prawa dziedzicze
nia, hereditarius, qui iure hereditario ad aliąuem 
pertinef: Dzedzne gimene hereditorium XV 
p. post. PF V 6.

Dziegić cf. Dziegieć
(Dziegieć) Dziegić fdziegieć, rodzaj smoły, 

produkt suchej destylacji drzewa, pix liąuida' : 
<D)zegicz storax liąuida 1472 Rost nr 81; 
<D>segicz storax liąuida ib. nr 82.

Dziejąc cf. Dziać
Dzieje fo rm y: n. pl. dzieje Sul 6. 78, XV 

med. R XXIV 365; — g. pl. dziej Sul 78; dzie
jów XV med. SKJ I 94, Rozm 769; — d. pl. 
dziejam Sul 20.

Z n a czen ia : 1. *czynności, uczynki, postępki, 
opera, facta, negotia, res gestae : Nye ma 
ganyebnee any dzywne mnymano bicz, acz 
podług myenyenya czassow obiczage a dzege 
lyyczke szą odmyenyayo (si secundum tempo- 
rum varietatem consuetudines et facta humana 
yarientur) Sul 6; Gd[z]ysz wszystki wstawyenya 
y statuta wkladayą <prawo> rzeczaam a dzeyaam 
przydączym, nye przemynąlym (cum omnes
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constitutiones et statuta legem imponant rebus 
et negotiis futuris et non praeteritis), chceemi, 
abi nasza wstawyenya wszystka nynye... w Wy- 
slycy vczynyona nye patrzyli przemynąlich, 
alye thylko nynyeyszich a przydanczych rzeczi 
Sul 20; Ale ysze sz popysow dzey przerzeczo- 
nych y sze ksząk nyekthorzy lystow myecz 
y wyczągnącz czasv podobnego ządayą (et quia 
ex actis praedictis et libro nonnulli literas ha- 
bere et extrahere tempore debito cupiunt) Sul 78; 
Dzyege opera (cum audisset... opera Christi 
Mat 11, 2) XV med. R XXIV 365; — dziejów 
wypowiedacz, mistrz dziejów 'kronikarz, hi
storyk, rerum scriptor : Nam ut ait cirografus 
(pro chronographus), dzeyow wypowyedacz, vti 
habetur in Speculo hystoriali...: Vilhelmus puer 
in Anglia crucifigitur a ludeis XV med. SK J I 94; 
Movy mystrz dzyeyov, yze schatari, który byl 
davno Iudascha oszyągl,... odstąpyl od nyego 
na chvylą, yze mogl zalovacz tego Iudasch, 
czo vczynyl Rozm 769.

2. *akta (sądowe), acta : Chczemy, aby prze- 
rzeczone kszągy wyelkego wyecza y dzeye poth 
zamkem trzech klvczow oththychmyasth cho
wany (yolumus, quod praefatus liber colloquii 
generalis, sive acta, sub clausura trium clayium 
amodo conservetur) Sul 78.

Dziekan 1. *dziekan, tytuł w hierarchii kościel
nej, decanus' : Czsso na myą szalował Wyernek 
o kaptur y o dwye czapcze, thó mnye dal 
dzecan Nicolaus in Clucowo za moyą slusz- 
bą 1436 KsMaz III nr 2320; Z kąnonykyem 
Bodząthą dzekan posszedl do Rzymą XV ex. 
MacDod 139.

2. 'dziesiętnik, przełożony nad dziesięcioma 
ludźmi, ąui decem ąuibusdam hominibus praeesf: 
Dziekan (war. lub.: dzesząthnyk) decanus (pro- 
vide autem de omni plebe viros potentes... et 
coitstitue ex eis tribunos et centuriones, et 
quinquagenarios, et decanos, qui iudicent po- 
pulum Ex 18, 21) 1471 MPKJ V 16.

Dzieła 'dla, ze względu na, gratia, propter : 
Twego dzela krzcziczela, boszicze, vslisz głosi, 
naplen (pro napeln) misli czlowecze Bogur 
A—F. ~  Cf. Dla.

Dzielca fo rm y: n. sg. dzielca 1457 PF V 14, 
1485 ZapWarsz nr 1579; ^  i. sg. dzielcą 1400 
Leksz II nr 979, UlOPiek V I402, 1415 Przyb 11, 
1496 ZapWarsz nr 1667; ^  n. pl. dzielce 1445 
ZapWarsz nr 756, 1449 Czrs s. LXXIV, 1482 
ZapWarsz nr 1539, 1487 ZapWarsz nr 1617; 
^  ac. pl. dzielce 1416 KsMaz I nr 2690, 1495 
ZapWarsz nr 1664, 1499 ZapWarsz nr 1831; 
^  i. pl. dzielcami 1421 Przyb 15.

Znaczenie:  fpośrednik, rozjemca przy po

dziale majątku, ąui rem hereditariam dmdit vel 
dmsionis arbiter e s f : Jacob ne bil *dzelczo 
medzi Walpurgo a medzi gey pasirbi 1400 
Leksz II nr 979; lakom dzelczo byl tey 
roley, czso syo dostała Thome prawym dzalem, 
czso woyznym wkaszal 1410 Piek VI 402; Jako 
bil prawim dzelczo medzi Ottho, Trachem et 
Gunczerzem, bratem yego, y roszdzelil ye pra
wim dzalem wszitkim sbozim, cżsogokoly tedy 
mely 1415 Przyb 11; Habeo super hoc tres 
divisores vlg. dzelcze, qui mecum Woyslao 
diyiserunt 1416 KsMaz I nr 2690; Yakosmy 
biły dzelczamy myedzy Jacusszem a Bartlo- 
myeyem y rosdzelilismy go wyecugim dzalem 
1421 Przyb 15; Kądy dzelcze Sczepana sz Fal- 
kem roszdzelili, tandy Sczepan graniczę sy
pał wząw woźnego... sządu 1445 ZapWarsz 
nr 756; Mi tho byerzemy[emi] ku duschi y ku 
stareyg przisząndze, ze dzyelcze thu dwu wolu, 
liszego y yelonka, y konya wałacha byalego 
widzielily na rolya pana 1449 Czrs s. LXXIV; 
Dzelcza dividuus 1457 PF V 14; Jakom szna 
(pro szya) gya ygyadnala... y roszdzely<l>a, 
ysze kmecz Yan Sowa, kthory szyedzy na 
wlocze y Chlebowye, ten my sza dostał wyenye 
(leg. w wienie) pod szakladem, yako dzye<l)cze 
wysznayy 1482 ZapWarsz nr 1539; Jako ya 
tho wyem, yze Mychalowy, tham gdze wydzenye 
było, wyecznym ssha dzyalem dosthalo prze- 
czyw Jacubowy, mazowy Doroczynemy... y the- 
gom dzyelcza byl, a Dorothy Mychal w s$ye- 
dlyszku, w wdowyem stholczy nye poruschyl 
1485 ZapWarsz nr 1579; Jako shya Allexemy 
dosthalo dzalem XII eque y thegosmy dzelcze 
były 1487 ZapWarsz nr 1617; Jako masch 
moy... rosdzelyl sya ymyenym rvschayaczim 
*prez dzelcze, tho yest Pyotra Loya y Stany- 
slava Rocha s brathem s rodzonem... bydłem,~ 
dobythkyem y zythem 1495 ZapWarsz nr 1664; 
Jakom ya sedzyal na occzisnye swey Wyerzv- 
chovye (leg. w Wierzuchowie) thego czasy, 
kyedym byl dzelczą myedzi Sczepanem y Micha
łem 1496 ZapWarsz nr 1667; Jakom ya szya 
yyethnala y rosdzyelyla yyeczmen (pro yyecznem) 
rosdzalem Malem Zaborovyem syethlisky, ro- 
lamy, lassmy, bormy, lakamy... przess yethnacze 
y dzyelcze 1499 ZapWarsz nr 1831; ^  dubium: 
Dziel<ca> discretor, dimidiator 1444 R XXIII 
306.

Dzieleń cf. Dzielny
Dzielenie fo rm y: n. sg. dzielenie Sul 67; 

^  g• sg. dzielenia Sul 53; i. sg. dzielenim 
Sul 21; ~  I. sg. (o) dzieleniu Sul 52. 66. 74.

Znaczenia: 1. fpodział, rozdzielenie (ma
jątku przypadającego w spadku), dmsio (bono-
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rum, rei hereditariae)’ : O dzelenyy przeth
przyaczolmy (de divisione facta coram amicis) 
a gego dawnosczy Sul 52; Obykly szą przetho 
wyela lvdzy szycz a stacz w wlosthnych domyech, 
*odszdzelonych sz [s]cząsczy gymyenya abo 
dzedzyn, gesz gych szą dothykayą, vczynyvszy 
roszdzelenye myedzy szobą..., aczkakole kv 
ksąndzw snaymoscz thego dzelenya (Dział 45: 
dzalv) nye bądze przywyedzona Sul 53; O dze
lenyy (Dział 54: dzale) oczcza (de diyisione 
bonorum) Sul 66; Any bracza ostała w zywocże, 
any synowye bratha gych ymarlego mayą 
smyecz wsdrvszycz... then tho dzal, aczkakole 
gych dzelenye (Dział 54: dzal) any przes nasz, 
any przes naszego starostą było poczwyrdzono 
(quamvis eorum divisio nec per nos, neque per 
nostrum capitaneum fuerit conłirmata) Sul 67; 
O dzelenyy maczerze sz dzeczmy po smyrczy 
mąza (divisio viduae cum pueris mortuo ma- 
rito) Sul 74.

2. *pełnienie funkcji granicy, finium dmsw  : 
Acz kthore wszi alybo dzedzyny szą k sobye 
sbyegayą dzelyenym nyekthorey rzeki (si quae 
villae aut hereditates invicem conyeniunt aliquo 
fluvio... mediante)... thako, ysz kaszda dze- 
dzyna zwoy brzeeg yma oney rzeki, [acz 
opvsczywszi pirzwe lozisko obroczy swe... 
plynyenyee..., thedi pirzwe lozisko,... za prawe 
granice maa bicz ymyano Sul 21.

Dzielić fo r m y : praes. ind. 2. sg. dzielisz 
M W  32b; 3. sg. dzieli 1440 StPPP II nr 2817, 
Sul 21.47, BZ Gen 2,10, 1471 MPKJ V 29. 71. 
137, Rozm 278; 3. pl. dzielą Sul 22, Dział 9; 
^  part. praes. act. adv. dzieląc 1444 R XXIII 
308, Sul 22, 1453 R XXIII 298; — inf. dzielić 
FI i Pul 67, 13, 1402 JA VI 207, 1405 HubeZb 
119, 1407 HubeZb 89, etc.; — fut. 3. sg. f  będzie 
dzielić Naw 181; ^  praet. 1. sg. m. -m dzielił 
1400 KsMaz I nr 7, 1461 ZapWarsz nr 1097; 
ja dzielił 1450 ZapWarsz nr 916; 3. sg. m. 
dzielił 1401 SKJ III 193, 1445 ZapWarsz 
nr 756, BZ Deut 32, 8 ;/. dzieliła OrtBrRp 64, 2, 
Ort Mac 85; 1. pl. m. my dzielili 1482 Zap
Warsz nr 1539; 3. pl. m. dzielili BZ Neh 6, 16; 

/ .  dzieliły 1448 ZapWarsz nr 806; neutr. dzieliły 
1499 Czrs s. LXXXVII; — condit. 3. sg. m. 
(-)by dzielił BZ Num 26, 55, OrtBrRp 69, 4. 
70, 1, Ort Mac 93; 3. pl. m. -by dzielili BZ  II 
Par 31, 15; ^  part. praet. pass. n. sg. m. dzie
lony 1399 HubeZb 108; ~  praes. pass. 1. sg. m. 
-m dzielon 1450 ZapWarsz nr 916; 3. sg. m. 
jest dzielon 1408 Piek VI 369; / .  jest dzielona 
1408 Piek VI 342; 3. pl. f. są dzielony 1457 
AKPr VIIIa 51.

Z n a czen ia : 1. 'dzielić na części, dividere, in

partes distrahere, disterminare, scindere, distri- 
buere*: Iacom ia to dzelil, eze czi ne mayo do 
Yacuszowey czosczi niczsz 1400 KsMaz I nr 7; 
Crol czcy miły, myły, a crasi domu dzelicz plo
ny (speciei domus diyidere spolia, Pul: dzelycz 
lup) FI 67,13; Miczko dzelyl y dodzelal dze- 
dzino v Koszmicz, yedno esz ss nechczenym 
Jaschcowim nye dodzelyl y tho gotow dodzelicz 
1401 SKJ III 193; Szwaczco, ysze Bogusz de 
Tandow pocol dzelicz *Sulczynaye czoszci, y 
ne widzel<ił> 1402 JA VI 207; Vichna slubila 
Stanislaovi *trecz0 czoscz *czeczini y poczola 
*czelicz, i ne *doczelila do concza 1405 HubeZb 
119; Swathczimi, esz ta pusczina, iasz padła na 
Katherzino i na Symuna po strygu, to yest 
Symun poczow dzelicz y ne dodzelil 1408 
HubeZb 122; Czso Woczech zalowal na Gnewo- 
mira o lanka, ta ne yest dzelona 1408 Piek VI 
342; Rzandziancz y dzielancz determinans 1444 
R XXIII 308; Kandy Falek dzelyl, mya dzelcze 
roszdzelili, tądym ya graniczę sypał 1445 Zap
Warsz nr 756; Obykli szą łakomy sandzee..., 
ysze gdysz za wyni w sąndze przepadle nye- 
kthore wboghee... cząndzayą, na them myescze 
lup dzelyą (statim spolia dividunt) Sul 22, 
sim. Dział 9; Cząnzza konymy, bidlem alybo 
gynszym gymyenym thako wząntha, nye prze- 
dayącz any dzeląncz gey (Dział 9: nye mayą 
rozstargacz any dzelicz myedzy sobą),... czala 
przes czązzebnyka... ma bicz chowana (pigno- 
ra ..., non distrahendo vel dividendo,.. .  illi- 
bata debent per recipientem conservari) Sul 22; 
Jako ja thako dzelil, Jan myal ssyancz chycze 
do roka 1450 ZapWarsz nr 916; Iakos to so 
nynye policzeni, dano bodze gymyenye. Ale 
wszak tako, aby losz dzelil zemyo pokolenyv 
y czeladzam (ut sors terram tribubus dividat 
et familiis) BZ  Num 26, 55; Gdysz dzelil 
nawyssze (pro nawysszy) narodi (quando divi- 
debat altissimus gentes), gdysz rosloczal syny 
Adamovi, vstavil gest myedze podle liczby 
synów israhelskych BZ Deut 32, 8; A pod gego 
moczo Eden a Benyamyn... w myescyech ka
płańskich, abi wyernye dzelyly dzali myedzi 
sw0 bracy0, mnyeyszim y wyoczsym (ut fideliter 
distribuerent fratribus suis partes, minoribus 
atque maioribus) BZ II Par 31,15; Dzyeczy 
mogą oczczyszną albo przyvmarle gymyenye 
rowno myedzy szobą dzyelycz Ort Mac 104, 
sim. OrtBrRp 77, 3; Gdy czasczy Mycolayowa, 
łanowa y moya przes myernyka podle xanc 
są dzeloni y myerzoni, tedi thi przyschetw nye 
dalesz dzelicz y myerzicz 1457 AKPr VIII a 51; 
Yakom ya thako dzelyl, hesh sza Pawiovi them 
(pro then) yas dosthal 1461 ZapWarsz nr 1097;
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Dziely na dwogyą scindit (animal, quod in duas 
partesj findit ungulam et ruminat, comedetis 
Deut 14, 6) 1471 M P K J  V 29; Jako my tho 
dzyelyly, ysze then kmecz doszthal sa wyenye 
{leg . w wienie) 1482 Z a p W a r s z  nr 1539; Zrzodzi- 
czelu moczny y prawdziwi boże, ien dzelisz 
{rze]rzeczi wszitkich czaszi, swiatlos<c>zio slu- 
neczno zzaranie oswieczasz, a gorączosczia po
łudnie M W  32 b; ^  dzielić się *r o zp a d a ć  s ię , 
f in d i , d m d i  in p a r te s  : A rzeka *wichadzayocz0 
z myasta roskoszy ku wilewanyu rayskyemu, 
ktorasz szo ottod we cztyrzi promyenye dzely 
(qui inde dividitur in quatuor capita) B Z  
Gen 2, 10; ^ .dzielić się w sobie eu p a d a ć  na  
du ch u , an im o  co n c id ere , tr is te m  f ie r i  : Y stało 
syo, gdi vsliszely wszitci nyep<rz)yiacyele naszi 
y lyokly syo wszelcy narodowye, gisz biły 
v okolę naszem, a dzelyly syo samy w sobye 
(et conciderent intra semetipsos), wyedzocz, 
ysze panem bogem take dzalo vczinyono B Z  
Neh 6, 16.

2. dzielić (ludzi) 'p r z e p r o w a d z a ć  p o d z ia ł  m a 
ją tk o w y  {m ię d z y  lu d ź m i), rem  fa m ilia r e m  in ter  
p ro p in ą u o s  d iv id e re*: Eze Bartek swim {leg . 
z swym) bratem Januszem, dzeloni swim {leg . 
z swym) oczczem na dwadzescza lath, ani gego 
role y lank vszitka ma 1399 H u b e Z b  108; łan 
s Marczinem ne yesth pelnim dzalem dzelon, 
bo yeszcze mayo ginę dzedziczstwo dzelicz 
1408 P ie k  VI 369; Jakom ya thako dzelon, eze 
Jan myal syancz chycze do roka pod dzessyącą 
kop zacladu s mego ssyedliska 1450 Z a p W a r s z  
nr 916: Dzelącz szya dividendo se 1453 R  XXIII 
298; Pothym tha nyewyesta zla {leg . szła) za 
masz y dzyelyla szye szwem {leg . z swem) 
dzyeczyaczyem y sz gyego opyekadlnykyem 
o wszyszthko tho, czo na nye odumarlo Qd 
gyey dzyeczyączya O r tM a c  85, s im . O r tB r R p  
64,2; Gdyby dwa czlowyeky poszpolu... mayą 
gymyenye stoyacze..., mozely yeden drugyego 
przyczysznacz, aby szwą czascz przedal albo 
by szye sz nym dzyelyl ? O r tM a c  93, s im . O r t
B rR p  69,4; Gdzye dwa czlowyeky... maya 
yeden dom albo... gynne gymyenye stoyacze, 
może yeden drugyego przyczysznacz, aby szye 
sz nym dzyelyl podług prawa? O r tM a c  93, 
s im . O r tB r R p  70,1; Hezhe ssza mnye then 
yas dostał, gdym sza dzelyl z Yanem 1461 Z a p 
W a rsz  nr 1097.

3. *o d łą c z a ć  o d  c z e g o ś , sę p a ra re , se iu n g ere  : 
Gdy szye moya dvscha badzye dzyelycz szs 
czyalem mogym, angyol thedy... nyechay 
sthanye przy mnye N a w  181; Svyathy Lucasch 
movy albo przy kładą wszedny {sc . chleb), 
*ktoresz szye vyklada podrozny, telko to yest

o bozem czyelye, bo szye thym mamy przy- 
pravyacz na vyeczny {sc . żywot), kyedy szye 
duscha s czyalem dzyely R o zm  278.

4. *o d g ra n ic z a ć , r o zg ra n ic za ć , v ic in a  d isiun- 
g e r e , d ir im e re5: Johannes... unam particulam 
prati al. cawalecz,... quam particulam prati 
rzeczisszco mediat al. dzely,... vendidit 1440 
S tP P P  II nr 2817; Jacub ne roszoral dwu 
granyczu, czso Pyotra dzelyly sz Micolayem 
y sz Scepanem, o które gy Pyotr zaschedl 1448 
Z a p W a r s z  nr 806; O theem, gdi rzeka alybo 
strvmyeen dzely myedzy dwyema dzedzynaama 
S u l 21; Jakom ya nye *porobyl pyączorga 
drzewa sossnowego s czosny w *ymyenye 
w Tarnowye gwalthem, które dzelyly Usscze- 
nyecz y Tarnowo 1499 C z r s  s. LXXXVII.

5. ' r o z k ła d a ć  {na e le m e n ty  s k ła d o w e ), sep a -  
r a r e , se p a ra tu m  tr a c ta r e 5: Ruschy, dziely solvit, 
qui deum et hominem non credit (in hoc 
cognoscitur spiritus dei: Omnis spiritus, qui 
confitetur Jesum Christum in carne venisse, ex 
deo est, et omnis spiritus, qui solvit Jesum, ex 
deo non est I Jo 4, 3) 1471 M P K J  V 137.

6. 'm ie ć  u d z ia ł, o tr z y m y w a ć  sw o ją  c z ę ś ć , p a r -  
t lr  i, p a r t ic ip a r e  : Gysz... slodzeye a szbyegy 
chowa a dzely s nymy podropyenye a szle 
nabithe rzeczy (partitur cum eis rapta et małe 
conquisita) S u l 47.

7. 'w sp ó ln ie  p o s ia d a ć , rem  fa m ilia r e m  in com -  
m u n i usu h a b e re , cum  a lią u o  c o m m u n ic a re5: Czso 
dzerszi Katherzina, w tern gey łaszek ne wadzi, 
ale gyney czansczi ne chcze Sz nym dzelicz 
1407 H u b e Z b  89.

8. 'ró ż n ić  s ię , d iffe rre  \ Dziely differt (vidi, 
quod tantum praecederet sapientia stultitiam, 
quantum differt lux a tenebris Eccles 2, 13)
1471 M P K J  V 71.

9. d u b iu m : Woczecha Starogrodzkego sina oj? 
ne uposzwano podług prawa, kedisz szo prawo 
dzelilo o diuk osminacze krziwen 1401 P ie k
VI 44.

C f. Dodzielić, Nadzielić, Oddzielić, Rozdzielić, 
Udzielić, Wydzielić, Zdzielić, Dodzielać, 
Nadzielać, Oddzielać, Przedzielać, Rozdzie
lać, Udzielać, Zdzielać się

Dzielne 'o p la ta  p r z y  p o d z ia le  m a ją tk u  lub te ż  
e k w iw a le n t p ie n ię ż n y  z a  ro b o c izn ę  p a ń s z c z y 
źn ia n ą , p e c u n ia , qu ae p r o  h e re d ita tis  d m s io n e  
so lv e b a tu r , seu  p e c u n ia , ąu am  k m e th o  do m in o  
s o h e b a t , q u i, ąu am  e i d e b u it, o p era m  n e g le x i ć : 
Habraam et Thomas de Grąpczewo per unum 
dzelne in duabus septimanis solvere debent 
1435 K s M a z  III nr 1193; Nyemyerze, Falk et 
soror eorum Pyotrowa de Dlugaląnka tenentur 
per unum dzelne omnes tres in duabus septi-
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manis solvere debent ib . nr 1194; Iohannes de 
Sarbyewo cum fratribus et sororibus suis de
bet ponere dzelne in duabus septimanis ib . 
nr 1195; Badko, Iosip, Andrei marcam dzel- 
nego tenentur 1438 A G  Z  X I  143; Laboriosus 
Jacobus... ponebat pecuniam fideiussori... ,  
videlicet medium octavum grossum dzyelnego 
et pro sex diebus sex grossos 1452 T y m P ro c  309.

Dzielni cf. Dzielny
Dzielnica f o r m y : n. sg . dzielnica 1399 S t-  

P P P  VIII nr 9418, 1402 S tP P P  II nr 842, 1410 
J A  VI 210, 1419 A K P r  VIIIa 147, e tc .;  ~  g . sg . 
dzielnice 1392 H u b e Z b  65, 1400 S tP P P  VIII 
nr 9659, 1403 P ie k  VI 151, e tc .;  ~  d. sg . dziel
nicy 1402 J A  VI 203, 1410 J A  VI 209, 1471 
A G Z  XV 114; ~  a c . sg . dzielnicę 1393 L e h s z  II 
nr 1550, 1397 L e h s z  II nr 2008, 1399 H u b e Z b  75, 
1400 P ie k  VI 28, 1402 J A  VI 203, 1403 J A  VI 
208, 1409 P ie k  VI 374, e tc .;  ~  l. sg . (na) 
dzielnicy 1400 S K J  III 188, 1421 P r z y b  15; 
^  g .  pl. dzielnic 1461 A G Z  XV 422; ^  a c. pi. 
dzielnice 1476 A G Z  XIX 176, 1490 A G Z  XIX 
82, 1491 A G Z  XIX 88, 1493 A G Z  XIX 98.

Z n a c z e n i a :  1. 'o d z ie d z ic zo n a  lub n a b y ta  
c z ę ś ć  m a ją tk u , s zc ze g ó ln ie  z ie m i , h e re d ita tis ,  a g r i  
h e re d ita r ii  p a r s ' :  Iaco praue Maczek bil dzelen 
swim ( leg . z swym) oczczem, nisz Marczin 
dobił na gego oczczu dzelnicze 1392 H u b e Z b  65; 
Buthka roszdzelila s Yanno... dzelniczo, ocz- 
czisn<ę> i uczinila zaplaczene przed Yanem 
1393 L e k s z  II nr 1550; Oszyaszce Dobeslaw 
saplacil poszagem gege dzelnicza 1397 L e k s z  II 
nr 2008; Msczignew medzi swimi dzeczmi dzel
nicze sobe wiyal 1398 H u b e Z b  72; Staszek dal 
Potraszewi na *dzilniczo v Kozanek pocz- 
dzeszonth grziwen groszow 1399 H u b e Z b  75; 
Dobco... *recongnouit se a patre suo XIX mar- 
cas vltimas et residuas racione sortis hereditatis 
vlg. dzelnycza recepisse 1399 S tP P P  VIII nr 
9418; Micolay bil dzelen swim ( leg . z swym) 
bratem Iacubem y trzimal to dzelnico 1400 
P ie k  VI 28; Jan ... dal na swoy dzelniczi na 
dzedzine Woyslauiczech ( leg . w Wojsławicech) 
LX-ta grziwen dlya wyana swey szenye Marga- 
rethe 1400 S K J  III 188; Pany Miczkowa ,nye 
wikupowala swimi penandzmi Potraschowi dzel
nicze z zastawi 1400 S tP P P  VIII nr 9659; 
Machna... cum Budcone... terminum curie 
habent... pro parte hereditatis... vlg. dzelnicza 
ib . nr 10876; Woyczech dal to dzelniczo sza 
oszm... grziwen 1402 J A  VI 203; Swatczo, eze 
pany Gwatkow<s>czy k Lenartowe dzelnicy 
w Cholme cu polowici so *blisczi, nisz Lenarth 
ib .; Andrzey... w Radiczinach y we mline 
yma v swich striyow dzelnico ib .;  Ta dzelnycza

dzedziny w Ledniczy bila naszego oczcza, yest 
prawa nasza i list dzalu oprawny bil na no 
1402 S tP P P  II nr 842; Wychna to dzelniczo, 
czszo na no Szyman szalował, dzirzy daley 
panczynaczcze lat 1403 J A  VI 208; Swantho- 
slaw ne trzima gego oczcza dzelnicze ani se 
w no wrzuczil, ale to *dzelnicze trzima, czso 
m v... yidzelono 1403 P ie k  VI 151; Zophia dala 
trzidzesczi grziwen na dzelniczo Iesziyaszewi na 
dzedzine Loscuna 1409 P ie k  VI 374; *Odrzey 
Derszkowi w gymene swo dzelniczo zostawił 
\Ą \0 J A  VI 209; Pyrwe Sulislaw rączil k Yanowe 
dzelniczy, niszli Pyotr pyenądze dal ib .;  Ta 
dzelnicza... yest yego wyekugystha othe dwu- 
dzesthu lath ib . 210; Miczek dzerszi tho dzel
niczo oth Yana we trzech grziwnach 1412 J A  
VI 213; Jako to dzelnicza, o yosz żałował 
Swema, Jasszek y Jaszchkow oczecz, dzirsze 
daley panczinaczcze lath w pokoyu 1413 J A  VI 
215; Ta dzelnicza yest mi blisza crwo, nisze 
łanowy 1419 A K P r  VIII a 147; Kzandza Mico- 
laiowa macz kupiła nywą <nie> Dziuissowi 
dzelnicze, strya Doroczyna, ale dzelnicze Doro- 
czyny 1420 A K P r  VIIIa 151; Johanni, seniori 
fratri, cessit divisio al. dzelnicza, area inter 
aream matris ipsius et aream Stanislai, patrui 
ipsius, cum omni agro et aliis pertinenciis ad 
prefatam aream 1421 C z r s  256; Yakosmy biły 
dzelczamy myedzy Jacusszem a Bartlomyeyem 
y rosdzelilismy go wyecugim dzalem, a thy 
trzi doby porobyone a czwarthy obrobyony bili 
w dzelnyczy Bartlomyeyewey, czso wosny oglo- 
dawal 1421 P r z y b  15; Janusz, Clemens ac 
etiam Petrus et Vitus fecerunt inter se divisionem 
perpetualem in hereditate dicta Laszky, quia 
area seu dzelnicza prima cessit Petro sub tilia 
circa agrum Corczakowszkey cum kmethonibus 
et cum agris, et cum pratis ac etiam omnibus 
pertinentiis... Quarta area seu dzelnicza cessit 
Vito advocacia, ubi sedet Olen, cum agro et 
pertinentiis 1423 C z rs  289; Yze dwanaczcze 
lath przed targem vmarl strigek gego, nisli ta 
pany gemu przedala dzelniczo v Boczkouicz 
1427 A K P r  VIII a 168; Ja sem poswal Orlow- 
zkeho syna y gego *dyelnyczen 1440 O św  nr 4; 
Eciam pro eo cita<t> te, pro divisione al. 
dzelnicza eius patrimony in Skomrochi valoris 
ąuadraginta marcarum 1446 Ą G Z  XII 151; 
Jakom ia nye vzyal wyanczey dzelnicze macze- 
rziny, yeno volu 1449 C z r s  s. XLIX; Iohannes... 
vendidit sortem in Polahicze villa..., prout 
dicta sors al. dzelnicza est distincta in suis 
metis 1451 A G Z  XII 207; Marcisius... posuit 
quinque marcas fratri suo... pro ipsius patri- 
monio et porcione, et hoc iuxta convencionem,
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dzelnyczą, iuxta inscripcionem 1455 StPPP IX 
nr 527; Yakom ja samoczvarth Philipowy nye 
zakopał jego lanky in ipsius dzelnyczą za mye- 
d^m y violenter 1459 ZapWarsz nr 1011; 
Oluchna..., Katherina..., Hedvigis..., con- 
sortes... recognoverunt, quia partibus suis al. 
dzelnycz swych in bonis Clekothow... domine 
Iachne, matri ipsarum, ad mortem ipsius uti- 
frui admittunt 1461 AGZ XV 422; Cum quo 
ministeriali iudex Petrus potens erit inequitare 
in sortem al. w *czelnicza ipsius Nicolai... et 
eandem tenere 1466 AGZ XIII 493; Totam 
suam bonorum partem al. dzelnyczą 1468 
AGZ XV 97; Iwanko ibi sibi Hryczko nullam 
yiolenciam fecit, quia quecunque ibi recepit, 
de sua divisione al. swey {leg. z swej) dzelnycze, 
que sibi cessit post avum Ilko et matrem An- 
nam, et avunculum Vasko 1468 AGZ XIX 511; 
Quia tu vadium minime curans de campis ad 
partem al. kv dzyelnyczy pertinentibus ipsius 
Nyemyerze ibidem in Borschow eXpulisti vio- 
lenter homines ipsius Nyemyerza 1471 AGZ XV 
114; Yako mnye rosdzyelono ss Yanem, 
s synem moyhm, do zywotha moyego y then 
kmyecz Paweł Czyok dosthal ssyą w dzyelnyczą 
moyą 1472 ZapWarsz nr 1344; Ad quam medie- 
tatem divisionis al. dzelnycze idem Mathias 
habens propinquitatem super dictam divisionem 
est ita propinquus post patrem et fratrem sicut 
tu 1474 AGZ XIX 18; Coram nobis... recogno- 
verunt, quia totam ipsorum sortem al. gych 
wschythką dzelnyczą in Podusszow villa... 
yendiderunt 1475 AGZ II 213; Lazor et Syenko, 
fratres germani de Laczkye, recognoverunt se 
teneri duas sexagenas... domino I wąsko..., in 
quibus sibi tres areas sortis sue al. dzelnycze 
gych in Laczkye obligayerunt 1476 AGZ  XIX 
176.

2. 'ogrodzony kawał ziemi, może też samo 
ogrodzenie, agri pars sep ta, fortasse sepes i psa' : 
Quia ipsa sepes divisas al. dzelnycze sepire 
noluisset, que ab antiquo ibi septe sunt, que 
ita longe sepiri debent ab ortulano Onaczko 
usque ad sepem alterius ortulani Onuszko 1490 
AGZ XIX 82; Item sepsiones al. dzelnycze 
omnes kmethones tam Stanislai quam lohannis 
debent sepire, prout ex a'ntiquo sepiebant 1491 
AGZ XIX 88; Omnes sepes, quecunque sunt, 
tam in possessionatis kmethonibus, tam eciam 
in desertis, al. dzelnycze, que sunt sub domino 
Prądotha, isti debent sepere al. grodzycz 1493 
AGZ XIX 98.

3. * gałąź szlacheckiego rodu związana blis
kim pokrewieństwem, nobilium gentis propago 
Climonth yest nasz brath stryini, naszey krwe,

D Z IE L N IC A

yedney dzelnicze, *noszego cleynotha y zawo
łana 1408 MiesHer XIV 114; Dobroslaus est 
cum Iacussio unius sortis al. dzelnicze et patres 
ipsorum sunt de patruelibus germanis fratribus 
1414 HerbSier 389; Cum Johannes... yituperium 
Swanthoslao... intulisset, tandem... Swantho- 
slaus dixit, se esse de una progenije Velislai 
advocati de Suchodol vlg. yednego gnasda, qui 
Velislaus recognouit, quia non sit ipse Swanto- 
slaus sic sibi propinquus, quod esset vlg. 
gnesdnik vel yedne dzelnicze et sic Johannes 
dictus liberatus est 1415 Czrs 61; Domini, iste 
Mathias cum fratribus ipsius sunt fratres nostri 
elenodiales, sed non unius divisionis vlg. ale 
ne gedney dzelnycze 1431 ZapMaz 2; Marti- 
nus... dixit: Domini, ecce inducit testes suos 
proximos, qui sunt de armis eisdem et sunt 
sibi affines al. s gedney dzyelnicze, et isto volo 
lucrari. Et Mirek dixit: Sunt michi fratres 
cle[o]nodiales, sed a remotis, possemus inter 
se matrimonia contrahere 1490 ZapMaz 149.

4. fpodział, dmsio’ : Isti duo fratres... fecerunt 
inter se beniuole perpetuam diuisionem in 
predicta scultecia in Niewskurzow al. wie
kuista dzielnicza (1441) MMAe XVII 380.

Dzielnik fo r m y : n. sg. dzielnik 1437 Wisi 
nr 228, s. 85, BZ  Ex 38, 23; ~  g. sg. dzielnika 
MPKJ V 85; ~  g. p l  dzielników BZ  Neh 4, 
18; ~ d . p l .  dzielnikom BZ IV Reg 22, 5. 9. 
Neh 4, 5; ~  i. pl. dzielniki BZ II Par 34, 10. 12.

Z n a czen ia : 1. ?robotnik, rękodzielnik, opera- 
rius, artifex : Tycz soo nastroge stanowe szwya- 
dzeczstwa,... które Beseleel... wipelnyl przyyow 
k sobye towarzysza Oolyaba,... który bil s<am> 
rzemyeszlnyk z drzewya... y dzelnyk barwamy 
pyora ptassego (artifex lignorum egregius 
fuit et polymitarius atque plumarius) BZ Ex 
38, 23; Gydzi ku Elchiaszowy..., acz zgro
madzi pyenyodze..., które sebraly wrotny ko- 
scyelny od lyvda, a dadzo ge dzelnykom..., to 
gest teszarzom a murarzom (deturque fabris..., 
tignariis yidelicet et caementariis) BZ  IV Reg 
22, 5; Zgromadziły slugy twe pyenyodze... 
y dały ge, abi rozdawani bili dzelnykom (ut 
distribueretur fabris) ib. 22, 9; Gysz przi- 
szedszy ku Elchiaszowy... a wzowszi *pye- 
nyodze od nyego,... dały w roce tym, gisz 
wladnoly dzelnyki domv bożego (qui praeerant 
operariis in domo domini) BZ  II Par 34, 10; 
Y biły włodarze nad dzelnyki (erant autem 
praepositi operantium) Iobat a Abdias ib. 34, 
12; Nye przikriway zloscy gich a grzechów gich 
przed twim oblyczim nye zagladzay, ysze syo 
posmyewaly dzelnykom (quia irriserunt aedi- 
ficantes) BZ Neh 4, 5; Bo kaszdi z dzelnykow
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bil swe byodri myeczem opasał (aedificantium 
enim unusquisque gladio erat accinctus renes) 
ib . 4, 18; Dzyelnika (w a r. k a l .:  robothnyczy) 
operarii (vita sibi sufficientis operarii condulca- 
bitur et in ea invenies thesaurum Ecclus 40, 18) 
M P K J  V 85.

2. 'd z ia ła c z , sp ra w c a , a c to r 9 : Dzyelnik actor 
1437 W is i nr 228, s. 85.

Dzielny, Dzielni f o r m y : n. sg . m . dzieleń 
1388 H u b e Z b  4, 1392 H u b e Z b  6 5, 1394 H u b e Z b  
70, 1398 H u b e Z b  94, 1399 H u b e Z b  97, 1400 
P ie k  YI 28, 1401 H u b e Z b  116, 1427 Z a b  538; 

f  dzielna 1399 T P a w  III nr 6370, 1417 M a c - 
P a m  II 344, S u l 12, XV R o c z n H is t IV b 111; 
dzielnia 1463 S tP P P  XI 688; n eu tr . dzielne 1420 
A K P r  VIII a 154; ~  g % sg . m . dzielnego 1409 
P ie k  VI 388; ^  /. sg . m . (po) dzielnym 1415 
P r z y b  11;/. dzielniej 1420—30 B ib lW a r s z  1861 
III 25; ~  l. p i .  f .  (w) dzielnych O r tB r R p  64, 2, 
O r t M a c  85.

Z n a c z e n i a :  1. 'ta k i ,  k tó r y  z  ro d z in ą  n ie  ż y je  
j u ż  w e  w sp ó ln o c ie  m a ją tk o w e j, k tó re m u  w y d z ie 
lon o  c z ę ś ć  z e  w sp ó ln eg o  m a ją tk u , cu ius re s  f a - 
m ilia r is  iam  non e s t  co m m u n is cu m  c e te r is  f a m i-  
lia e  m e m b r is , qu i d rn sa  re  f a m i l ia r i  p a r te m  
su a m  a c c e p it ,  o b t i n u i f : Iaco Swenthoslaw ne 
dzelen bil ten czasz swym ( leg . z swym) oczczem, 
kedi mu kone pocradzoni 1388 H u b e Z b  4; Iaco 
praue Maczek bil dzelen swim ( leg . z swym) 
oczczem, nisz Marczin dobił na gego oczczu 
dzelnicze 1392 H u b e Z b  65; Swatczimi, esze 
Tomas kupił ten srzeb v Wogrzina, yeszcze 
s nimi ne bil dzelen 1394 H u b e Z b  70; Czso 
Pakosz nakładał, to nakładał s pospólstwa, a ne 
bodo s nami dzelen naszimi penoczmi y swimi 
1398 H u b e Z b  94; Iaco praue Jasek, bodo 
*czelen s oczem, wsedl w Tomassow w dom 
gwałtem y uczinil *czesocz grziwen scody 1399 
H u b e Z b  97; Sicut Grzimka non est dzelna cum 
suo filio Climkem 1399 T P a w  III nr 6370; 
Swatczimi, ysze Micolay bil dzelen swim ( leg .  
z swym) bratem Iacubem y trzimal to dzelnico 
1400 P ie k  VI 28; Yaco praue Maczek *czelen 
s Marczinem y swim oczem 1401 H u b e Z b  116; 
Margorzatha posslala Zawiszo Gaczskim pye- 
nyandze, a bili szo tako dobrze Maczkowy jako 
gey, ne ssancz s nim dzelna, a to zastawo 
u Woythkowicza na Naslawiczach wycupila 
1417 M a c P a m  II 344; Mycolay ne byl dzelen 
ss Yanem, bratem swim, tedy, kędy wzyskal 
Petr de Ysszycze 1427 Z a b  538; Braczaa dzelna 
bandancz(fratres divisi existentes), acz nyekthori 
rzecz straczi skazanym sandzynym, drughi 
thego szlomycz nye bandze mocz any rzecz 
wsznowycz S u l 12.

2. 'p o d le g a ją c y  k ie d y k o lw ie k  p o d z ia ło w i , qui 
su b  re i fa m il ia r is  s ive  h e r e d ita tis  d m s io n e m  
c a d i f : Iacusszic, gdze cupil, tu rambyel, a to 
nikdy ne bilo dzelne 1420 A K P r  VIIIa 154; 
Tha nyewyesta zla ( leg . szła) za masz y dzyelyla 
szye szwem ( leg . z swem) dzyeczyaczyem... 
W thych dzyelnych rzeczach byl yeden szrebrny 
korczak y oszym szrzebrnych lyzek, y gyeden 
szrzebrny kubek O rt M a c  85, s im . O r tB r R p  64,2.

3. list dzielny fp ise m n y  a k t  p o d z ia łu  (m a 
ją tk u ) ,  d o cu m en tu m , l i t te r a e , ą u ibu s r e i  h e re d i- 
ta r ia e  ve l fa m il ia r is  d m s io  c o n sc r ip ta  e s t*: Czso 
mai Micosz listi *dzelney, ty szo sgorzaly 1389 
L e k s z  I nr 535; lacub Andrzeyeui ranczil za 
widzelene poi dzedzini, to mu chczal yidzelicz 
i wrzeszicz podług listu dzelnego, a on ne 
chczal wsocz 1409 P ie k  VI 388; Karczma... 
so bela dostała Paskowi dzedzicznim dzalem 
weczistim, a nigdi Miroslavovi po liscze dzelnim 
dostała szo 1415 P r z y b  11.

i .  dzieln(i)a owca 'o w c a  d a w a n a  ty tu łe m  z a 
tw ie rd ze n ia  p o d z ia łu  m a ją tk u  c h ło p sk ie g o , ovis, 
qu ae tr ib u ti lo co  d a b a tu r  p r o  d iv is io n e  re i f a m i
lia r is  f a c ta  : Jaco cz[o]ssom czandzala Rathe- 
rziną, kmothowną moyą, tąm czandzala w mem 
czinszu, ysz my go nye zaplaczyla, y w dzelnyey 
ofczy, ysz my gey nye dala 1420—30 B ib l
W a rsz  1861 III 25; Recognicio divisionis Mathie 
et Petri, fratrum germanorum, in Sczodro- 
chowo... coram nobis (sc . abbate) et coram 
iudicio bannito in Sczodrochowo hereditate 
nostri monasterii Lubinensis celebrato... Dicti 
fratres germani iam divisi venientes ad honora- 
bilem et religiosum fratrem Albertum dictum 
Mroso clavigerum nostri monasterii... recogno- 
verunt predictam divisionem omnium bonorum 
ipsorum... factam e t..., ut talis ipsorum divisio 
esset ratificata testimonio digno, ambo fratres 
memorati ipsi fratri clavigero ovem divisionis 
al. dzyelnya offcza... dederunt 1463 S tP P P  XI 
688; Dzyelna owcza XV R o c z n H is t IVb 111.

Dziełać c f  Działać
Dziełanie cf. Działanie
(Dzieło) Działo f o r m y :  n. sg. działo FI i P u l  

108, 19, B Z  Ex 37, 19. Is 49, 4, XV m e d . R  XXV 
154, P u l Hab 28, XV e x . M a c D o d  138; — g . sg . 
działa B Z  Gen 2, 2. Deut 24, 15, R o z m  248; 
— d . sg . działu B Z  Neh 7, 70. II Esdr 8, 19, 
R o z m  17. 43; — a c. sg . działo FI i P u l 89, 19. 
103, 24, XV m e d . R  XXII 242, B Z  Neh 5, 10, 
D e  m o r te  w. 3. 75. 163, R o z m  17. 40. 132. 133. 
137; — i. sg . działem XV m e d . R  XXIII 279, 
B Z  Ex 35, 35. Judith 5, 10, 1471 M P K J  V 19. 
20. 104, R o z m  141; ~  /. sg . (w) dziele P u l  
91, 4; dziale O r tM a c  78; działu O r tB r  VII
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548; — n. p l. działa FI i Pul 32, 4. 134, 15, 
R o z m  584; ^  g .  p i . dział FI i Pul 103, 14. 105, 
14, BZ  II Par 34, 17, 1471 MPKJ V 78; ~  d. pi. 
działom FI 76, 11, FI i Pul 105, 34; ^  ac. pl. 
działa (1365) 1498 MMAe X 191, FI i Pul 
32,15. 44,1. 89,19. 94,9. 106,23, BZ  II Par 
26, 15, 1471 MPKJ V 5, etc.; ~  i. pl. działy 
BZ  IV Reg 24, 10.1 Par 9, 19; ~  /. pl. (w) dzie- 
lech FI i Pul 76, 12. 142, 5. 144, 14, Pul 91, 4. 
105, 37, Naw 63; działoch FI 105, 37, Pul 
103 arg.

Z n a c ze n ia : 1. 'czynność, wykonywanie cze
goś, uczynek, praca, aclws perficiendi opus, opera, 
Zafor, : Prawe iest słowo gospodnowo
y wszitka dzala iego w werze (et omnia opera 
eius in fide) F/ 32, 4, sim. Pw/; Iensze iest sloszil 
oblaszcze sercza gich, iensze rozume wszitka 
dzala gich (qui intelligit om iia opera eorum) 
FI 32, 15, sim. Pul; *Wirzignolo iest sercze 
moie słowo dobre, powadam ia dzala moia 
krolowi (di:o ego opera mea regi) FI 44, 1, 
sim. Pul; Pamoczen iesm bil dzalom gospod- 
nowim (memor fui operum domini, Pul: po- 
mnyal yesm dzala boża), bo pamoczen bo- 
do od poczotka dziwom twogim FI 76, 11; 
I mislicz bodo we wszech dzelech twogich (et 
meditabor in omnibus operibus tuis), y w na- 
lezenach twogich skuszo se FI 16, 12, sim. Pul; 
Y  bodz sywatloscz gospodna boga naszego 
nad nami, a dzala rok naszich spraw nad nami, 
a dzalo rok naszich spraw (et opera manuum 
nostrarum dirige super nos, et opus manuum 
nostrarum dirige) FI 89, 19, sim. Pul; Bo cochal 
me ies, gospodne, w uczinenu (Pul: w dzyele) 
twoiem y w dzala<ch> (Pul: w dzelyech) roku 
twoyu *bodo se weselicz (quia delectasti me, 
domine, in factura tua et in operibus manuum 
tuarum exultabo) FI 91,4; Gdzesz kusili so 
mne oczczowe waszi, zkusili so y widzeli so 
dzala moia (et yiderunt opera mea) FI 94, 9, 
sim. Pul, M W  117a; Z owocza dzyal twogych 
nasyczena bodze szemya (de fructu operum 
tuorum satiabitur terra) FI 103, 14, sim. Pul; 
Wynydze czlowyek na dzyalo swe (exibit homo 
ad opus suum), a kv dzyalanyv swemu az do 
weczora FI 103, 24, sim. Pul; Rychło vczynyly 
so, zapomnyely so skutkuow albo dzal yego 
(obliti Sunt operum eius), ne chowały seo rady 
yego FI 105, 14, sim. Pul; Y  smyeszali so se 
medzy pogany, y nawykły so dzalom gich (et 
didicerunt opera eorum), y sluszyly so rytym 
bałwanom gich FI 105, 34, sim. Pul; Y  pobyta 
yest szemya gich we k[i]rwyech, y pokalena 
yest w dzaloch (Pul: w dzelyech) gich (et con- 
taminata est in operibus eorum) FI 105,37; To

dzalo (Pul: *dyalo) gych, gysz wwloczo mne 
v gospodna (hoc opus eorum, qui detrahunt 
mihi apud dominum) y gysz molwo zlee prze- 
czywo dvszy moyey FI 108, 19; Pan oplaczy 
za mo. Pan<ie>, myloserdze twoge na weky, 
dzala rokv twoyv ne gardzy (opera manuum 
tuarum non despicias) FI 137, 9, sim. Pul; 
Pomnal gesm dny stare, myslyl gesm we wszech 
dzelech twogych (meditatus sum in omnibus 
operibus tuis) FI 142, 5, sim. Pul; *Weyrny 
gospodzyn we wszech slowech swogych y swoty 
we wszech dzelech swogych (et sanctus in 
omnibus operibus suis) FI 144, 14, sim. Pul; 
Y  dokonał bog w szodmi dzen dzala, y od- 
poczynol w szyodmi dzen ode wszego dzala, 
czszosz bil vdzalal (complevitque deus die 
septimo opus suum, quod fecerat, et requievit 
die septimo ab universo opere, quod patrarat) 
BZ Gen 2, 2; Nye zaprzysz zaplati nyedosta- 
tecznego y vbogyego brata twego... ,  ale tegosz 
dnya wroczysz gemv nagem gego dzala przed 
slvnecznim zachodem (sed eadem die reddes 
ei pretium laboris sui antę solis occasum) BZ 
Deut 24, 15; Cy to so Chorite nad dzali slu- 
zebnimy (super opera ministerii), strosze syeny 
koscyelney swyadzeczstwa BZ  I Par 9, 19; Bo 
ia y bracya moy, y panosze poziczilysmi wyelyv 
pyenyodzi y zbosza, nye polyczaiocz w pospo- 
lyte telko dzalo pyenyodzi czudzich posziczami, 
gymisz nam dluszny bodo nawrocycz (non 
repetamus, in commune istud aes alienum con- 
cedamus, quod debetur nobis) BZ Neh 5, 10; 
A wyele s ksyoszot czelyadnich dały nakład 
ku dzalu bozemv (dederunt in opus) ib. 7, 70; 
Marnye sylo mo gesm strawyl, przeto sod moy 
s panem, a dzalo me z bogem mim (opus meum 
cum deo meo) BZ  Is 49, 4; Przyszyazely 
kto kv przyszyaszthw bes wyrzeczonego cza- 
szu, ten nye może szam szyescz (leg. zsieść) 
sz przyszyasthwa prze szwe obeyszczye, bo 
przyszyasznyk może do czasu czyagnacz w *dru- 
dze strony po szwym obeszczyv albo dzyale 
(OrtBr VII 548: po szwem dzyalu) OrtMac 78; 
Mow sze mnv, bocz mam dzalo, gdycz szya 
sze mnv movycz chczalo De mor te w. 75; 
Morza na wszchoth, na polvdnye, a vmyem 
tho dzalo czuthnye ib. w. 163; Glos zborny 
chwalyoczy boga w dzaloch yego o glembokych 
tayemnycz baczenyu Pul 103 arg.; *Vczym 
mye... czystha wdvszy y wczyelye, vsthawyczna 
w dobrych dzyelyech Naw 63; Pamyathay, czosz 
na chrzczę szlvbowala, gdysz szya dyablą oth- 
rzekala, gyego pychy, yego *dzalo (Skarga- 
Wroc w. 58: zle robothi, złego *dzela), thosz 
wszythko przestapovala SkargaPloc w. 59;
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W Sządomyrzą czo szą thesz sthalo przesz 
Thatary placzlywe dzalo XV ex. MacDod 139; 
Maria bądącz s temy dostoynymy dzyevyczamy 
ve wschem dobrem zgadzała szyą z nymy, yze 
wschystkym tern dzyevyczam była myła a na- 
vykla wschystko dzyalo od nych, ktoresch przy- 
szlvcha kv nyevyesczyemv dzyałv Rozm 17; 
Ynschy popysnyczy dzyvow... svoyem pysmem 
tesch my k temv dzyalv pomogły (ad hoc opus 
nobis affuerunt), bo czy vydzyely pysmo, 
ktoresch pysano, kyedy myły Iesvs był na 
tern svyeczye Rozm 43; Vydzymy, yzecz yego 
vschytky vczynky y iego vszytky dzyala nye ssą 
złe, alye barzo vzyteczne y vyelmy vdzyączna 
pospolstw Rozm 584; ~  czynić, robić, ko
nać działo * działać, robić, agere, opus suum 
perficere : Gyszto stopayo na morse w lodzach, 
czynocz dzala *elbo skvtky w wodach welykych 
(facientes operationem in aąuis multis) FI 106, 
23, sim. Pul; Spocoynicz są, gisch... czinyą 
dzyalo a sluszbą, rozłączone sslaczayącz, a rosd- 
rwane gednayącz XV med. Rf XXII 242; Marya 
yemv rzekła: Synkv myły, gdzyesz to był, 
takyesch (pro kakyesch) dzyalo zydowskyemy 
(leg. z żydowskiemi) dzyeczmy czynył (quid 
operis cum pueris Hebraeis habuisti)? Rozm 
132; Iesus k temv nycz nye odpovyedzyal, alye 
swe dzyalo on pocznye robycz przedszye (sed 
opus, quod inceperat, hoc perficiebat) Rozm 
137; ~  Dzyevycza M arya... bogv naboznye 
slvzyla postem, czvczym, modlytvą, czczyenym 
psalmów z nabozenystvem albo o krolestvye 
nyebyeskyem myslyączy, albo *nyektorą dzyalo 
robyączy (vel manuum laboribus haec operaba- 
tur) Rozm 40; Moya karmya yest, abych pelnyl 
volyą tego, który mye posiał, abych takyego 
dzyala skonał (ut perficiam opus eius Jo 4, 34) 
Rozm 248; ~  A gyne r<z>eczi, ktorekoly bodo 
tobye pomoczni ku dzalu koscyola boga twego 
(ad opera templi dei tui), dasz s krolyovi komori 
B Z II Esdr 8, 19; A gdisz ge nodzil kroi egypski, 
dzalem swich myast biotu poddał ge (atque in 
aedificationibus urbium suarum in luto et latere 
subiugasset eos) BZ  Judith 5, 10.

2. * rzecz wykonana, dzieło, res, quae agitur, 
efficitur, quod factum est, opus*: Salwany (pro 
bałwany) poganow srzebro a złoto, dzala rokv 
ludzkych (opera manuum hominum) FI 134, 15, 
sim. Pul; Srzebro, gesz nalezono w domv bozem, 
zgromadzono a dano włodarzom rzemyoslny- 
kowim, a <k> rozlycznich dzal kowanyv (et 
diversa opera fabricantium) BZ II Par 34, 17; 
Gospodzynye wszechmogączy, nade wszythko 
sthworzenye vyaczszy, pomoszy my tho dzalo 
szloszycz De morte w. 3; Zle dzala vilia (war.

lub.\ łączna dzela vilia opuscula; caeteri, qui 
variam supellectilem et vilia opuscula fabricant 
Prol) 1471 MPKJ V 5; Vyelikich dzywow
a. dział magnalia (dilectio dei honorabilis sa- 
pientia. Quibus autem apparuerit in visu, dili- 
gunt eam in visione et in agnitione magnalium 
suorum Ecclus 1, 15) ib. 78; Mystrowna działa 
subtilia (confundentur, qui operabuntur linum 
pectentes et texentes subtilia Is 19, 9) ib. 90; 
Mystrownym działem subtilibus (et vestivi te 
discoloribus, et calceavi te ianthino, et cinxi te 
bysso, et indui te subtilibus Ezech 16, 10) 
ib. 104; A wschakoszmy thwogye stworzenye, 
thwogye dząlo y thwe odkupyenye XV ex. Mac
Dod 138; Vczynyl vyelye złego przeczyv mnye, 
bo dzyalo, ktorem vczynyl, gvaltem rozlomyl 
(nam opus hoc, quod feceram, violenter fregit) 
Rozm 133; ^  Fyk wem nye zakwczye y nye 
będze płodu w wyennyczach. Selze dzyalo 
olywne (mentietur opus olivae Hab 3, 17) 
y polya nye przynyoso karmyey Pul Hab 28.

3. 'sposób, sposób wykonania, sztuka, modus 
efficiendi rem, ars*: Procedemus quadripartito 
opere czworakim dzalem: primo agentes contra 
imprudentiam, secundo adversus superbiam, 
demum contra auariciam, ffinaliter contra in- 
temperanciam XV med. R XXIII 279; Dzalo ars 
XV med. R XXV 154; Obu nauczył modroszczy, 
abi dzyalaly dzalem czyeszelskym a dzyalem 
przemyennym y poszywanym barwamy pyora 
ptaszego (ut faciant opera abietarii, polymitarii 
ac plumarii) BZ Ex 35, 35; Równe bilo dzyalo 
szeszczy czewy (aequum erat opus sex calamo- 
rum), które pochodzyly s poszrzodka szwye- 
czydlnyka BZ  Ex 37, 19; Działem roszlycznym 
podług barwy opere polimito (rationale quoque 
iudicii facies opere polymito iuxta texturam 
superhumeralis ex auro, hyacintho et purpura 
Ex 28, 15) 1471 MPKJ V 19; Działem tkanym 
opere textili (fecerunt et tunicas byssinas opere 
textili Aaron et filiis eius Ex 39, 25) ib. 20; 
Działem drogyego kamyenya opere gemmario 
(fecerunt et laminam sacrae venerationis de 
auro purissimo, scripseruntque in ea opere 
gemmario Ex 39, 29) ib.; Marya Iesuszovy 
vczynyla szvknyą tkanem dzyalem (mater Jesu 
fęcerat opere textili tunicam) Rozm 141.

4. 'machina do wyrzucania pocisków, kata- 
pulta, machina iaculis emittendis apta, tormentum, 
catapulta*: Tego czasv przigely sludzi Nabucho- 
donozor, krolya babylonskego, do Ierusalema 
y obiegły myasto z dzali rozmai ty my (circum- 
data est urbs munitionibus) BZ IV Reg 24, 10; 
A wzdzalal w Jerusalem rozlyczna dzala (et 
fecit in Jerusalem diversi generis machinas) ku
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obronye myesczskey, iasz vstauil na wyeszach 
a na woglech murnich, abi z nych mogły strzc- 
lyacz BZ II Par 26, 15.

5. eokreślonej wielkości działka robocza w ko
palni soli, salisfodinae certa ąuaedam pars vel 
locus designatus, quo sal effoderetur*: Circa 
sachtas et salifodinas nostras... in Wieliczka 
ne per aliąuam negligenciam destruantur ipsas 
per labores fornatorum augmentando et operas 
al. działa laboratorum in laboribus ipsorum 
regendo (1365) 1498 MMAe X 191; Remissus 
est de judicio regali... Nicolaus, prepositus 
hospitalis Wyeliczensis, ad jus montanum... 
iuxta cittacionem pro opere montano al. dzalo 
in Srothka... Ita bonum opus, sicut sexaginta 
marce 1467 StPPP II nr 3893; Casimirus rex... 
altaristae... in ecclesia parrochiali Bochnensi duo 
opera montana al. dzyala in montibus Bochnen- 
sibus consistentia de manibus providorum Ma- 
zaneck et Franeck stolnykorum... eximere ad- 
mittit 1487 Matr I nr 1855.

Dzienia fo r m y : n. sg. dzienia 1457 PF V 14. 
15, 1472 Rost nr 1007; ^  g. sg. dzieniej 1404 
AKPr VIII a 88, XV in. R XXIV 63; ~  d. sg. 
dzieni MPKJ V 121; —̂ ac. pi. dzienie Sul 33. 34, 
De morte w. 378; ^  i. pi. dzieniami ca 1455 
JA XIV 493, 1460 PF V 38; ~  /. pl. (w) dzie- 
niach Sul 11.
' Z n a c ze n ia : 1. 'bąrć, pień drzewa zawierający 
barć, aharium in arbore sihestri, arbor sil- 
vestris cum ahario3 : In silva modicum mellis 
sz dzeney (de alveario) decurrentis gustavit 
XV in. R XXIV 63; Obwynyoni o slodzeystwo 
pczool alybo myodv w dzenyach (accusatus de 
furto apium vel mellificiorum)..., wlosthną przy- 
szangą szą może oczysczycz Sul 11; S pusczamy, 
s chrosty, s dąbnyky, sz barczyami, z dzyenyami, 
szosznyami (leg. z Sośniami) ca 1455 JA XIV 
493; Dzenya mellifluum 1457 PF V 15; Dzye- 
namy mellificiis 1460 PF V 38; Za kvnamy 
łasza w dzenye, lupyesze dam na odzenye De 
morte w. 378; ~  Si aliąuis ipsorum extirpando 
peruenerit ad pinum aliąuem vlg. do dzeniey 
seu ad ąuercum, tunc sedecim cupidibus (pro 
cubitibus) ex omnibus partibus eiusdem arboris 
mellificati non debent extirpare 1404 AKPr 
VIII a 88; Martinus... contra Iohannem..., quia 
citans Iohannem pro ąuibusdam roboribus al. 
o dzeuye (pro dzenye) solus non paruit 1437 
KsMaz III nr 2590; ~  dubium: Dzena namacha 
1472 Rost nr 1007; ■■—• 'barć, ul lub plaster 
(miodu), aharium seu favus3: Pyotr przyczągnąl 
lana kv sząndv rzeknącz, aby psczoly alybo 
dzenye (Dział 22: pczoly abo dzenya) gego 
czasv nocznego szlodzeyske do swego domy

yinosil (quod apes vel mellificia ipsius Petri... 
ad domum suam deportasset)... Zathim Pyotr... 
spytany, moklliby przes thi, czso yydzelibi 
psczoli alybo dzenye (Dział 22: myod) Pyo- 
trowy przes lana wsząnthe bicz (per eos, qui 
yidissent apes seu mellificia ipsius Petri per 
Johannem recipi) y do domy gego donyeszone, 
ymysl swoy doswyathczicz Sul 33—4.

2. 'podkowa, gamba5: *Dzeyna gamba 1457 
PF V 14.

3. dubium 'folwark, praedium : Wolwark a. 
ku dzeny (pro dzedzinye ?) maley predium (et 
yeniunt in praedium, cui nomen Gethsemani 
Marc 14, 32) MPKJ V 121.

Dzienica cf. Dzianica
Dzienie fo rm y: n. sg. dzienie 1437 Wisi 

nr 228, s. 89, Dział 58, XV p. post. PF V 11, 
XV ex. Zab 526; ~  g. sg. dzienia Dział 58; ~  
n. pl. dzienia 1437 Wisi nr 228, s. 88; ~  ac. 
pl. dzienia 1403 Piek VI 180, Dział 22.

Znaczenia:  1. 'barć, pień drzewa zawiera
jący barć, aharium in arbore sihestri, arbor 
sihestris cum ahario*: Dzyenya mellifica 1437 
Wisi nr 228, s. 88; Acz kto drzewo s pczolamy 
porąby, temv, czyge gest dzenye, za kaszde 
grzywną, a sadowy drugą grzywna. Ale gdy 
sosnyą kromye dzenya porąby (qui vero śine 
apibus succiderit arborem, Sul 59: przes psczol 
drzewo porąby dzane), tedy poi grzywny, a sa
dowy druge poi Dział 58; Rex... Alberto... 
advocatiam haereditariam in villa noua Yezo- 
wo... donat,... cum censibus, laboribus, apum 
alyariis al. *dzyamny, stagnis et eorum demis- 
sionibus al. spusky 1493 Matr II nr 110; ^ I a -  
rochna... vczinila dw<a>dzeszcza grziwen scodi 
Zacharzewi, poszegwszi domi y dzena 1403 
Piek VI 180pO *ctoro dzene na mo Dzirsek 
zalowal, bich mu ye ya czirchlil, tom ya czirchlil 
*szwo 1405 KsMaz I nr 513a; ~  'barć, ul lub 
plaster (miodu), aharium seu favus3 : <P)yotr sza
lował na lana przed sądem, kako pczoly abo 
dzenya (Sul 33: psczoly alybo dzenye) gego nocz- 
ną rzeczą kradmye wzawszy, do swego domy 
donyosl (quod apes vel mellificia ipsius Petri... 
furtim ad domum suam deportasset) Dział 22.

2. 'schowek w ścianie, locus secretus et in 
pariete occultus, riscus3: Dzyenye ristus (pro 
riscus) XV p. post. PF V 11.

3. parciane dzienie 'płócienne odzienie, vesti- 
menta lintea : Parczyane dzyenye linea vesti- 
menta XV ex. Zab 526.

4. 'wyobrażenie czegoś, phantasia3: Dzenye 
fantasia 1437 Wisi nr 228, s. 89.

Dzieniec 'drzewo z wyrobioną w nim barcią, 
arbor cum ahario’ : Eundo directe per rywlum

Cl 'Vvu>v ' r  C V . to
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ibidem decurrentem usque ad congeriem lapidum 
in exitu silue existentium, usque ad quercum 
apisterii vlg. do dzencza 1429 Monlur VI 12.

Dziennica ‘jutrzenka, planeta Wenus, Aurora, 
Lucifer : Dziennycza luciferum (numquid pro- 
ducis Luciferum in tempore suo et Veśper\im 
super filios terrae consurgere facis? Job 38, 32) 
1471 MPKJ V 62.

Dzienny 1. 'za dnia będący, dzienny, qui per 
diem fit , diurnus' : Marcin *dzeno y noczno 
rzeczo vczinil mi szcodi, iaco trzi krziwni swim 
dobitkem 1407 Piek VI 327; Swatlosczi dzien- 
ney lucis diurne 1444 R  XXIII 308; W dzyen- 
nych *pyeczolowanyv in diurnis curis 1466 
R XXII 11; Boga prószmy, nabożni, abi 
w dziennich vczynkoch nas zachował od grze
chów M W  lb.

2. *obliczany według dni, dniówkowy, secun- 
dum dierum numerum sohendus, diurnus5: Pakli 
na roboczye roczney dzenney syedzyal (si 
autem in labore dierum annuali sederit), za 
koliszdi dzyen po yednemu groschu zaplaczycz 
bandzye obvyanzan Sul 108; Ex denario diurno 
dzennego (conventione autem facta cum ope- 
rariis ex denario diurno, misit eos in vineam 
suam Mat 20, 2) XV med. R XXIV 366.

Dzień fo r m y : n. sg. dzień FI i Pul 18,2. 73, 
17. 89,4, XV in. JA XXVII 266, etc. etc.; 
~  g. sg. dnia Gn lb . 4a. 5b. 14a. 171 b, FI 70, 
26, FI i Pul 36, 27. 60, 8, etc. etc.; ~  d. sg. 
dniu BZ II Par 21, 19, Rozm 431. 441; dniewi 
1467 StPPP IX nr 627; dniowi F/iFw /18, 2. 
135, 8; — ac. sg. dzień 1394 HubeZb 70, 1399 
Leksz I nr 3001, Gn 2a. 5a. 14a. 177a. gl.l04b, 
etc. etc.; ~  v. sg. dniu BZ Gen 27, 41; ^  i. sg. 
dniem BZ  Gen 1, 5. 31, 5. Tob 8, 14. Is 48, 7, 
1471 MPKJ V 12. 35. 66. 95; ~  /. sg. (we) 
dnie 1393 TPaw IV nr 85, FI i Pul 31, A. 41, 11. 
118, 164, Sul 36, BZ  Lev 8, 35, Dział 25. 
41, De mor te w. 161. 354, M W  99 a, Naw 
183, XV p. post. Zab 539, EwZam 295, XV 
e*. Zab 444; dniu 1449 R XXV 165, 1449 
SrFFP IX nr 471, BZ Num 3, 1. Jos 8, 10. 
Jud 21, 4, OrtMac 105, 1471 MPKJ V 37, 1497 
ZapWarsz nr 1791, Rozm 477. 485; ^  g. du. 
dniu 1428 ZapWarsz nr 2808; ^  I. du. (po)dniu 
BZ  Lev 19, 7, Rozm 250; ^  n. pl. dni Gn 176 a, 
FI 143, 5, 1471 MPKJ V 23, Pul 101, 4, Ew- 
Zam 288, Rozm 300. 744; dnie OrtMac 92; 
dniowie Fł 36, 13. 101, 4, FI i Pul 72, 10. 89, 10. 
101, 12, BZ  Gen 6, 3. Lev 23, 2. Deut 33, 25. 
34, 8. Tob 2, 6, etc.; ~  g. pl. dni Kśw cv 41, Gn 
14a. 183a, 1429 ZapWarsz nr 308, 1430 Czrs 
s. LXXXI, Sul 22, BZ  Gen 7,4, Pul 38, 6; dniow 
F/ 20, 4. 22, 8. 38, 6, F/ i Fw/ 92, 7. 127, 6. Ez 1,

Dek III 13, Sul 25, etc. etc.; ~  d. pl. dniom 
Gn gl. 156a, FI i Pul 13, 9, BZ Gen 1, 14; ^  ac. 
pl. dni Gn 14a. 175a. 177a, FI 41, 15. 89, 17, 
FI i Pul 76, 5. 88, 44. 144, 2, Dek I. II 3. III 13, 
1426 Msza IV s. 314, etc. etc.; dnie 1413—4 
Msza I s. 261, sim. VIII, XV med. SKJ V 272, 
XV p. post R XXV 265; — /. pl. (we) dniech 
XV med. SKJ V 257, BZ Gen 4, 3. Ex 20, 11. 
I [Par 5, 10, MPKJ V 35; dnioch FI i Pul 
43, 2. 71, 7. 89, 16. 114, 2, Sul 22, PZ Gen 7,
4. 10. 8, 10. 49, 1. Lev 8, 33. Deut 19, 17. 26, 3. 
Jud 11, 4. 21, 24. Ruth 1, 1. III Reg 17, 7. 
18, 1. Tob 1, 24. I Mach 2, 1, OrtBrRp 69, 2; 
OrtMac 92, 1484 Reg 720, Pul 89, 17, Naw 159, 
Rozm 14. 76. 171; dniach OrtBr VII 567, 
EwZam 287. 288. 304, Rozm 14.

U kład znaczeń
1. 'dzień, przeciąg czasu od wschodu do

zachodu słońca, d i e s ........................ ... . 294
2. 'doba, dies, temporis spatium, ąuod inde

a media nocte usąue ad proximam me- 
diam noctem extendituF . . . ............... 296

3. *termin (sądowy), iudicii terminus5 . . . .  300
4. 'czas, chwila, tempus, temporis momentum 301
5. 'długość jednego marszu dziennego, dies,

mensurae loco adhibita, qua viae lon- 
gitudo indicatuF ..................................... 302

6. noc i dzień, noc a dzień, po nocy dzień: 
bot.'pszeniec, MelampyrumnemorosumL.' 302 

Znaczenia'. 1. 'dzień, przeciąg czasu od
wschodu do zachodu słońca, dies’ : Jaco u tego 
cloueka ne brał noczno noczo (pro rzeczo), ale 
we dne 1393 TPaw IV nr 85; Nasz Xpt miły 
gestcy szo on f ten tho czasz byl narodził, 
gdisczy dna przybiua, a noczy vbiua Gn lb ; 
Dzen dnowi wirziga słowo (dies diei eructat 
verbum), a nocz nocy vkazuge nauko FI 18, 2, 
sim. Pul; We dne (in die) kazał gospodzin milo- 
serdze swoie, a w noczi pene*iego FI 41, 11, sim. 
Pul; Twoy iest dzen (dies) y twoia iest nocz, 
ty vcowal ies zorze y sluncze FI 73, 17, sim. Pul; 
Przes dzen *slvncza ne bodze szecz czo (per 
diem sol non uret te) any mesocz przez nocz 
FI 120, 6, sim. Pul; Chwalcze pana..., gen 
vczynyl... slvncza w pomoczy dnowy (solem 
in potestatem diei), meszodzcz y gwyazdy na 
pomocz noczy FI 135, 8, sim. Pul; W tern szye 
nicz na ('nie’) snagem, bichom tho uczinili ten 
gwałt [i], bośmy bili tego dnya w Pacoszy czali 
dzen, ot slunczą wschodu do sluncza zachodą, 
na gyne dzedzynye 1427 BiblWarsz 1861 III 40; 
Czyrpely czanskoscz wsego dnya y gorączosczy 
(pondus diei et aestus Mat 20, 12) ca 1450 
PF IV 569; Et inclinata est iam dies schodzy
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dzen, nyedostanecz dnya (Luc 24, 29) ib. 573; 
Roszdzelyl szwyatloszcz ode czmi y nazwał 
gest szwyatloszcz dnyem (appellavitque lucem 
diem), a czmi noczo BZ Gen 1, 5; Bo po syedmy 
dnyoch ya spuszczo deszcz leyoczi na zemyo 
za cztyrdzeszczy dny (ąuadraginta diebus) a za 
cztyrdzeszczy noczi BZ  Gen 7, 4; Sztha[l]nyely 
szye kthora nyerzadna rzecz,... a bądzyely tho 
za dnya, szlowye przed noczą, szalowanye, 
thedy mogą thego zlomczą myerv obzalowacz 
nazayutrz Ort Mac 85; Y tesz za kopą gedną 
zbosza ktoregokole nasyenya, gdy yą kto 
wezmye we dnye (in die recepta), wyny sądowy 
schescz grzywyen... ma dacz Dział 41; W dzień 
byaly gorączy, w sąuarny ferventi die] (filii 
Remmon... ingressi sunt fervente die domum 
Isboseth II Reg 4, 5) 1471 MPKJ V 39; W gya- 
schny dzień clara luce (cumąue surrexissem 
manę, ut darem lac filio meo, apparuit mortuus, 
quem diligentius intuens clara luce, depre- 
hendi non esse meum, quem genueram III Reg 
3, 21) ib. 42; Dokand nye myeny schią dzień 
donec aspiret dies (dilectus meus mihi, et ego 
illi, qui pascitur inter lilia, donec aspiret dies, 
et inclinentur umbrae Cant 2, 17) ib. 72; Sczedl, 
sklonyl sza dzień inclinata dies (Luc 24, 29) 
ib. 124; Thaki onegoz tho dnya w vyeczor (die 
ipso in sero) ma rozmyslyczi, czo vdzyelal, 
a czego sye dopusczyl 1484 Reg 717; Pravdzy- 
vych droga yako svyatloscz svyączącza po- 
chodzy y mnoży szye vzytek kv dokonanyv 
dnya (iustorum... semita quasi lux splendens 
procedit et crescit usque ad perfectam diem 
Prov 4, 18) Rozm 631; ~  (pierwsza) godzina 
na dzień '(pierwsza) godzina dnia, diei hora 
(prima)’ : Na dzen trzeczey godzini Zydowe... 
volali, by crizowan pirwy y pośledni... Na 
dzen sostey godzini na krisz wedzon z masta 
ca 1420 R XXV 229; Kthorysz nocz mąky 
thwey w gorkosczi wyelykyey czyrpyal, godzyny 
pyrwey na dzyen poszromoczony na ... sząd 
przed Pylatha wyedzyon..., day nam szadzya... 
laszkawe wyszluchanye M W  72a; Na dzyen 
pyrwey godzyny *wyeczyon przeth Pylata XV 
p. post. AKPr II s. XXIV; ^  we dnie i w nocy: 
Bo we dne y w noczi vczoszila se iest nade mno 
roka twoia (quoniam die ac nocte gravata est 
super me manus tua) FI 31, 4, sim. Pul; Grze
gorz odpowyedzaal, ysz then tho Franczysszek 
w theyze wszy we dnye y w noczi (die ac nocte) 
gest y byl pospolv z Grzegorzem przes dwye 
lyecze Sul 36, sim. Dział 25; We dnye y w noczi 
(die ac nocte) ostanyeczye w stanye BZ  Lev 
8, 35; Szth<w>orzyczyel wszego szthworzenya 
poszyczyl my takyey moczy, bych morzyła ve

*thnye y w noczy De mor te w. 161, sim. ib. 
w. 354; Badz yey stróżem w noczy y we dnye, 
nyechay ona vsznye w thobye M W  99a; Boże, 
bandz mylosczyw mnye grzeschney, a sthrzezy 
mye we dnye y w noczy do skonyczenya zy- 
wotha mego (sis mecum omnibus diebus et 
noctibus vitae meae) Naw 183; My przyszan- 
gamy bogu y *takeysz naszym panom radczam 
posłuszny bycz w dne y w noczy XV p. post. 
Zab 539; A tha wdova była asz do lyath oszm- 
dzyesszyanth y szthyrzech,chtora nye vychodzyla 
z kosczyola, posthamy y modlythvamy szlv- 
sząncz w noczy y ve dnye (nocte ac die Luc 
2, 37) EwZam 295; Wszelky czasch w noczy 
y v[y]e dnye slvsbą moya vstavyczna thwey 
mylosczy, panno slyczna XV ex. Zab 444; 
^  Nocz y dzyen nocte ac die (nocte et die in 
profundo maris fui II Cor 11, 25) M W  gl. 
65; ^  do (białego) dnia 'do rana, usąue ad
primam diei lucern : A tako vocz on od srothnocy 
asze do balego dna gestcy gim on bil kaszal 
Gn 181 b; Vschytką nocz dały yemv stacz 
vbyczovanemv aze do dnya Rozm 733; Thy slova 
y rozmayte dzyevycza Mary a placzączy narze
kała, aze do dnya nye przestayączy Rozm 741; 
^  na dniu 'o świcie, diluculo’: Jozve noczy... 
oney ostał posrod lvda, a wstaw na dnyv 
(diluculo) zliczil towarzysze BZ  Jos 8, 10; 
Drugego dnya na dnyv (diluculo) wstawszi 
vdzalaly ołtarz BZ  Jud 21, 4; ~  przed(e)
dniem 'przed świtem, antę diłuculum, antę luci- 
ferum : Posly gedno z dzewek swich, acz wzvye, 
vmarlly Thobyas, abich gy przede dnyem po
chował (ut sepeliam eum, antequam illucescat 
dies) BZ Tob 8, 14; Przede dnyem (war. lub.: 
przet dnem) antę luciferum (ex utero antę luci- 
ferum genui te Psal 109, 3) 1471 MPKJ V 66; 
^  'dzień pracy, dniówka robocza, certum 
ąuoddam temporis spatium, quo operae in die ex 
composito laborabant*: Pany Staskowy dna ro- 
both Woły Byechowsky nigdy nye zastawała 
1421 AKPrV  I lia  155; Jakom yaothan krziwdan 
oth Jacuba wstał, esz my caszal dwa dny w nye- 
dzely robicz 1429 ZapWarsz nr 266; Jako mne 
Pyoti* vinowath poldzew<ię>tha grosscha y pancz 
dny robothi ib. nr 308; Jaco ia o tha *krywda 
oth pyskupa *wstol, esz my kaszal wyszey 
szecz dny robie, nysze bil wynowath y robiłem 
ge 1430 Czrs s. LXXXI; Jakom ya Elzbyethy, 
kmyothowny z Rokithk, nye othegnal gwal- 
them oth robothi poltrzeczya dnya 1477 Zap
Warsz nr 1202; Gdy dzyen panv robycz mayą, 
cząsthokrocz odpoczyvaya Satyra w. 3; Wprza- 
gaya chory dobythek, chczącz zlechmanycz then 
dzyen wsithek ib. w. 12; Podkomorze, gdy
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gednego dnya (una die) rozgranyczy dzedzyny 
myedzy dwiema zemyanynoma..., ma myecz 
poi grzywny, ale gdy wiączey dny nyszli geden, 
tedy trzy grzywny ma myecz (tres tollat marcas 
a diebus pluribus, Sul 63: bądzely wyączey dny 
granyczne, trzy grzywny węszmy) Dział 48.

2. 'doba, dies, temporis spatium, quod inde a me
dia nocte usąue ad proximam mediam noctem ex- 
tenditur : Ziawon vczin mne, gospodne, konecz 
moy i czislo dnow (Pul: dny) mogich (numerum 
dierum meorum), które iest, bich wedzal, czso 
nedostaie mne FI 38, 6; Vmneyszil ies dni czasa 
iego (dies temporis eius, sc. Izraela), oblał ies 
gi *syromoto FI 88, 44, sim. Ful; Radowali 
iesmi se za dny (laetati sumus pro diebus, 
Ful: w dnyoch), gimisz ies nas vsmerzil, lyati, 
gimisz widzely iesmi zle FI 89, 17; Sedemkrocz 
we dne (septies in die) chawlo (pro chwało) 
molwyl gesm tobe FI 118, 164, sim. Pul; Ma
czek... nye odbiyal czosze ani bil tego dnya... 
w the szwadze, kedi mu rani dani Mikolayewi 
1411 JA VI 212; Gdi zaprawdą starschi dnya 
albo czassu gwałtu (die temporeąue violen- 
tiae)... thego tho gwaltownyka... moglibi 
yancz, tegdi tako yantego ku wzyanczyu w nyem 
pomstha xanzączyu postawicz gy bandąn vin- 
ny Sul 89; Bodzczye na rozeznanye czasom 
y dnyom, y latom (sint in signa et tempora, 
et dies, et annos), abi szwyeczyly nad stwo- 
rzenym nyebeszkym BZ  Gen 1, 14; Przydzy, 
zalostni dnyu, memu oczczu (yenient dies luctus * 
patris mei), zecz ya zabyyo lacoba, brata mego 
ib. 27,41; A gdisz vznamyonal dzeyn szmyer- 
czy (diem mortis suae) przybliszayocz sze, zawo
łał syna swego Josepha ib. 47, 29; <T)ocz so 
narodowye Aaronovi a Moyzeszovi we dnyv 
(in die), w nyemze to mowil iest pan kv Moyze- 
szovi na górze Synay BZ  Num 3, 1; Tako vcini- 
cze na kasdi dzen s sedmi dnyow (per singulos 
dies septem dierum) kv podnyeczenyy ognyo- 
vemv ib. 28, 24; Yaczy dnyowye młodości 
twey (sicut dies iuventutis tuae), taczy y starości 
twey BZ Deut 33, 25; A gdisz dzen ku dnyv 
(MPKJW  50: dzień za dzień) przichodzil (cum- 
que diei succederet dies)..., a dwye lecye syo 
popelnyle swim byegem..., vmarl gest BZ  II 
Par 21, 19; Y starzał syo Ioyada, pełen socz 
dnyow (plenus dierum), y vmarl, gdisz bil we 
stu a we XXX lecyech ib. 24, 15; Jakom ya 
thego tho czassv y dnya ne gonyl swyerzepicz 
1479 ZapWarsz nr 1216; lako wiele iest dnyow 
sługi twego (quot sunt dies servi tui Psal 118, 
84)? M W  33b; Kto chcze przes teszknosczi 
vczczicz bożą matką, przesz ti dny może nyssze 
modlitwi mowicz M W 44b; Ale gynszych dnyow

(aliis autem diebus), których tez ludzie nye 
posczą, yayecz, syra y mleczna pozyvacz mogą 
1484 Reg 711; Od nyedzyelye myąssopusthney 
az do Vyelkyey Noczy na kolzdy dzyeny mayą 
sye posczyczi (diebus singulis... ieiunare pro- 
curent) ib. 712; Gynsze syosthry... m<ogą 
jeść) trzy razy przez dzyeny (ter in die... licite 
sumere cibum possunt) ib. ; Ty chwalyebna 
krolyewno nyebyeska, czyebye proschą... ,  yzby 
była mnye nadznyczy na pomocz w dzyen 
szkonanya mego Naw 26; Yelye dny do roką 
bywa, thele lath Szandomyrz odpustów myewa 
XV ex. MacDod 139; ^  dwa, trzy... dni:
Za trinadesce dny ot narodena Kśw cv 41; 
Strogcze vy pokutho trzydescy dny Gn 183a; 
On... nye chcyal... krowi wroczicz, ale yo chował 
dwe nyedzeli przes dw (leg. dwu) dnv 1428 
Zap Warsz nr 2808; Łezal trzi dni f grobye XV 
p.pr. R XXII 334, sim. ib. 335; Sed sies mascu- 
linus conceptus, primo post XL dies, et si femella, 
post LXXX dies dnyech XV med. SKJ V 257; 
Quoniam filium suum per triduum, przes trzy 
dny, amiserat ib. 275; A gdisz bilo po szyedmy 
dnyoch (cumque transissent septem dies), wodi 
szo rozwodnyli po wszey semy BZ  Gen 7, 10; 
Bo w szyeszczy dnyech (sex enim diebus) 
uczynyl bog nyebo y szemyo BZ Ex 20, 11; 
Bocz w syedmy dnyoch (septem enim diebus) 
dokona syo szwyoczenye, yakosz y nynye BZ 
Lev 8, 33; Tego dnya (eo die), któreś obyato- 
wana bodze, bodzecze yo gescz y drygyego 
dnya (et die altero). A czoszkoli bi zostało do 
trzeczego dnya (in diem tertium), w ognyv ze- 
szecze. A ktoś po dwv dnyv (post biduum) 
iadlbi yo, viopczowan bodze ib. 19, 6—7; 
Y płakały so gego synowye israelsczi w polv 
Moabskem trzydzesczi dny (triginta diebus), 
y napełnili syo dnyowye (dies) narzekanya pla- 
czoczych Moyzesza BZ Deut 34, 8; Potem po 
pyocy a po czterdzescy dnyoch (post dies vero 
quadraginta quinque) zabyly krolya gego wlostny 
sinowye BZ Tob 1, 24; Wyaszane cząszy szą 
wszytky nyedzele y pyathky, krzyszową nye- 
dzelą, pyathky y adwenth przed Gody, y szyedm- 
dzeszanth dny przed Wyelkanoczą, w thych 
dnyoch nye mayą szye szandzycz, ale w gynych 
dnyoch. Gdy szye mayą szandzycz albo prawo- 
wacz, tedy woyth ma szebracz sand y gaycz 
podług prawa OrtBrRp 69, 2, sim. Ort Mac 92; 
<Po śmierci) w osym dnyoch nathychmy(ast) 
(praeterea infra octo dies sepulti obitum im- 
mediate sequentes) kolzdy brath y syostra 
mayą <się> modłycz za duszą yego 1484 Reg 
720; *Roszdyelczye koszczyol then, a w thrzech 
dnyach wsbvdzą gy (in tribus diebus excitabo
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illud Jo 2, 19) EwZam 304; Tey rzeczy ya mam 
dacz svyadecztwo moyą smyerczyą, bo po trzech- 
dzyeszyad y po trzech dnyoch mam vmrzecz. 
Tegodlya po trzechdzyestoch dnyach vmarlo 
przepovyedzyawschy vyelye rzeczy, czo szye 
myaly dzyacz Rozm 74; Po trzechnasczye 
dnyoch ova krolovye trze od wschody sloncza 
przyschły za gyyazdą do Ierusalem Rozm 76; 
Po tych czterdzyesczy dnyoch (post hos ąuadra- 
ginta dies), synkv myły, czo bądzyesch dzyalal? 
Rozm 171; Po dw {leg. dwu) dnyv (post 
duos autem dies Jo 4, 43) yyschedwschy odtąd 
y schedl do Galyle<e> Rozm 250; ^  osiem
dni etydzień, septimana, septem \el octo dierum 
spatium : Cząnzza konymy... wząntha..., ban- 
dzely lethnego czassv, dwye nyedzeli, paknyaly 
zymye, thedi oszm dny (octo diebus, Dział 9: 
za tydzen)... ma bicz chowana... A gdi po thich 
dnyoch... nye bandze onym, kthorzi cząndzaly, 
doszicz yczynyono... ,  thedi slvszno bąncz 
cząnszebnykoom oną czązzą rosdacz y rosdze- 
lycz Sul 22; Obyesznyayąącz, abi rzeczeny wo- 
lowye czązzebny lyecze dwye nyedzely, a zymye 
oszm dny (in aestate duabus septimanis, in 
hieme vero octo diebus, Dział 18: thydzen) 
przes wszego skazenya dobrze przes sąndzee 
biły chowany Sul 30; Potem po ósmy dnyoch 
lepak (exspectatis autem ultra septem diebus) 
*golobek wislan s korabya BZ Gen 8, 10; 
^  (nie)ki(e)lko, niektóre, mało, niemałe, niema
ło, wiele dni: Po kylko dny (post aliąuot dies) 
then tho Maczey... zaplaczil thy pyenyądze, yako 
wynowathbyl Sul 51; Et hec processerat in die
bus multis, w wyele dnyow, processerat non tamen 
de tempore vno in aliud XV med. SKJ V 263; 
Y stało szo gest potem po <nie>malich dnyech 
(post multos dies), ze obyetowal Kaym se zboza 
zytnego se wszego szemskyego dari bogu BZ 
Gen 4, 3; Tedi po nyektorich dnyoch (post 
dies) wisechl potok, bo nye padał descz na 
zemyo BZ  III Reg 17, 7; Tedi po nyemalo 
dnyoch (post dies multos) słowo bosze sstalo 
syo ku Helyaszowy w trzecyem lecye ib. 18, 1; 
Po nyekyelko dnyech {war. kal.\ dny) post 
circulum (et factum est post circulum dierum, 
concepit Anna, et peperit filium I Reg 1, 20) 
MPKJ V 35; Po thym stapyl do Caphar- 
navm on y mathka yego, y braczya yego, 
y zvolyenyczy yego, a thamo myaszkaly przes 
mało dny (ibi manserunt non multis diebus 
Jo 2, 12) EwZam 304; Stało szye po kelko 
dny, starschy zebravschy yschytko ymyenye 
y poszedł v dalyekye strony Rozm 386; ~  pirwy, 
drugi, trzeci... dzień: Trzeczegocz dna gest on 
smarthfyfstal Gn 171 b; A cdiszcy vocz trzecego

dna gesth bilo, tedy vocz barszo velike gromy 
szo oni były thamo vderzyly Gn 174b; Kmo- 
towna ne podzocowala panu łowczemu ny 
pirzwi, ny wtori, ny trzecy, ny czwarti, ny poti 
dzen po Godzech 1401 Piek VI 39; Pirwego 
dna po sobocze una sabatorum (et valde manę 
una sabbatorum veniunt ad monumentum orto 
iam sole Marc 16, 2) XV in. R XXIV 72; Yze 
*obslul Adama trzeczy dzen po Godzech Mico- 
lay, aby >wząl wązane we srzebe podług zapyssu 
1425 MPKJ II 303; Nyegdy yako wczora y trze
czy dzyen przethim {leg. przed tym) ingressa 
est aliąuando sicut heri et nudius tercius cum 
duabus puellis (Dan 13,15) XV p. pr. SKJ I 
302; A drugego dnya (alia vero die) kazał gy 
prze<d> syo przywyeescz Błaż 320; Jakom ia 
nye lowil ani brał rib ... jednego dnya sam, 
a drugego dnya samowtor gwałtem 1452 Zap- 
Warsz nr 965; Acz kto czso szlvby albo dobro- 
wolnye obyetowalbi obyeto, tasz tego dnya 
sznyedzyona bodzye (eadem similiter edetur 
die). A ostanyely czso asz do yutra, sznyedzyena 
ma bicz. A czsokoly trzeczy dzyeyn naydzye 
(tertius invenerit dies), to ogyen seszze. A gestlybi 
kto myosso obyeti pokoyne trzeczy dzyeyn (die 
tertio) yadl, nye bodzye wdzoczna gego offyera 
BZ  Lev 7, 16—8; Paklibi trzeci dzen (die 
tertio) nye bil pokropyon, sodmego nye może 
cyst biicz BZ  Num 19,12; Czedl gym w ksyo- 
gach zakona bożego na kazdi dzen ode dnya 
pyrwego az do dnya poslednyego (per dies sin- 
gulos, a die primo usąue ad diem novissimum) 
BZ  Neh 8,18; Od trzecziego dnya nudius tercius 
(eąuidem, si de mulieribus agitur, continuimus 
nos ab heri et nudius tertius, ąuando egredie- 
bamur I Reg 21, 5) 1471 MPKJ V 37; Przed 
trzeczym dnyem nudius tercius ib. 95; Bandzely 
zyw do drugego dnya albo trzeczego (uno die 
vel duobus Ex 21,21), tedy nye pokupy, bo tho 
gesth gego pyenadze XV p. post. Kałużn 283; 
Stało szyą yest, po trzech *dnyow (post 
triduum Luc 2, 46) nalyeszly yego w koszczyelye 
EwZam 297; Thim obyczayem przyda, yzby 
thysz thy trzecziego dnya v mnye wyeczerzal 
veniam hac lege, ut tu postridie hujus diei 
apud me coenes XV ex. PF III 178; ~  naj
bliżej naśladujące, napośledniejsze, poślednie 
dni: Chczeemi, aby... dnyow naablyszzey
naslyadvyących (diebus proxime seąuentibus)... 
wszistczy prawvyączi szą... odprawyeny biły 
Sul 25; Szydzyczye sze, acz wam wswyestvyo, 
czso ma wam przydz w naposzlednyeszych 
dnyoch (in diebus novissimis) BZ Gen 49, 1; 
W poślednich {war. lub.: w posletne) dny in 
novissimo dierum (et pavebunt ad dominum et
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ad bonum eius in novissimo dierum Os 3, 5) 
1471 MPKJ V 110; Są albo bąda onego czlo- 
vyeka gorsze ̂ dny poslyedny, nysz pyrve Rozm 
300; ~  dzień dzisiejszy: * Patrzymy tego do
brze, isbichom ten tho dzen dzyszegszy veszelu 
{leg. w wiesielu) i f naboszegstwe gy skroczyly 
Gn 14a; Innocencius... nasz dzysza naucza, 
abichom szo dzyszegszego dna vocze veszelyly, 
nisly ginszich dny ib.; Ten tho dzen dysegszy 
gestcy gy byl sam mili Xpc vczinil Gn 177a; 
A pres to kakoczkoly nasz Xpus miły gestcy 
on byl ginse dny stvworzyl, allecz oszobno 
gestcy on byl ten tho dzen dysegsy svoty vcynil 
ib.; Ten to dzen disegsy mamy gy svocycz 
festum istud agimus Gn gl. 104b; Przetosz 
dostało syo to myasto krolyom szidowskim asz 
do dzisyego dnya (in diem hanc) BZ I Reg 
27, 6; Yzeby v sodomskym myesczye [były] 
thy vczynky były vczynyone, które są v tobye 
vczynyone, azasby aze do dzyscheyschego dnya 
było zostało (Mat 11, 23) Rozm 318; ^  (za)- 
jutrzejszy dzień: A gdyby tego dnya (primo die) 
wszytkych rzeczy nye dokonali, tedy kr omy e 
vcząszenya stron *yvstrzeyszego dnya (diebus 
proxime seąuentibus) do teysze godziny mayą 
pozywane rosprawycz Dział 12; Po zayvtrzey- 
sem dnyv parendine {war. kal.: po zagyątrz- 
nyeyschiem dnyą, si investigavero sententiam 
patris mei crastino vel perendie I Reg 20, 12) 
MPKJ V 37; A przeto nye bądzczye pyecza- 
lvyączye na yvtro, bocz yvtrzeyschy dzyen ssam
0 ssobye bądzye py<e>czą myecz (crastinus 
enim dies sollicitus erit sibi ipsi Mat 6, 34) 
Rozm 282; ^  dzień wczorajszy, przedwczoraj
szy: Bo tisocz lat przed oczima twogima, iaco 
dzen wczorayszi (tamąuam dies hesterna), 
iensze pominol FI 89, 4, sim. Pul; Wydzo nynye, 
ysze gesm oskarszon do waszego oczcza, yako 
wczora a przed wczorayszym dnyem (sicut heri 
et nudius tertius) BZ  Gen 31,5; Przed wczo- 
rayssem dnyem nudius tercius (animadvertit 
quoque faciem Laban, quod non esset erga se 
sicut heri et nudius tertius Gen 31, 2) 1471 
MPKJ V 12; Przed wczorayssim dnyem nudius 
tercius (vae nobis, non enim fuit tanta exulta- 
tio heri et nudius tertius TReg 4, 8) ib. 35; ^  rok
1 dzień: Toczyem dzyerszal zwą zoną y myal 
spokogem wyaczey, nyszly rok y dzen OrtBr VI 
356, sim. OrtMac 51; Sz thych tho trzech 
szyosztr yedney maz przyszedł przed gayny 
szad y odwołań {pro odwołał) tho darowanye 
dla thych tho nyewyeszczych rzeczy, szlowye 
gerade, do rokv y dnya, szlowye nyszly dawnoscz 
wyszła OrtMac 68; Gdyby kthory czlowyek 
w dalekych czudzych szyemyach byl, a przy-

szyedlby daleko po rocze y po dnyv... y przy- 
powyedzyal szye k themu gymyenyv, *muszyly- 
by yescze yego gyemu odstąpycz ib. 105; Gdyby 
geden czlowyek zatwyerdzon w naszem prawye 
rok y dzyen o głową albo o rany... mosze- 
ly yego zoną albo przyrodzony oszyecz ('osiąść5) 
albo przedacz yego stoyacze gymyenye? Ort- 
Vrtel 119; ^  dni żywota: Miloserdze twe
bodze nasladowacz me wszelikych dnow {Pul: 
dny) sziwota mego (omnibus diebus vitae 
meae) FI 22, 8; Błogosław cebe gospodzyn 
z Syon y wydz dobra Yeruzalem s wszech 
dnow szywota twego (omnibus diebus vitae 
tuae) FI 127, 6, sim. Pul; Vwyelbyona yest nad 
wschystky dnye schiwota mego magnificata est 
anima pre omnibus diebus vite mee XV med. 
SKJ V 272; Poscyla syo po wsze dny ziwota 
swego (ieiunabat omnibus diebus vitae suae) 
kromye dnyow sobotnich a dnyow novego 
myesyocza, a swyotkow domv israhelskego BZ 
Judith 8,6; Vwye<l>byona yest nad wsithky 
dnye ziuotha mego XV p. post. R XXV 265; 
Vmarly, kaza tobye..., by wstał z marthvych* 
aby ożył a zdrów popelnyl dny tvego svyata 
{pro syvota) Rozm 135; Vschytky dny tvoyego 
zyvota nye mogą doszycz vczynycz yego svyatey 
yedney kropy krvye Rozm 823; ~  wszytek
dzień *przez cały dzień, tota die': A iozik moy 
pomnecz bodze prawdo twoio, wszistek dzen 
(tota die) chwało twoio FI 34, 32, sim. Pul; 
Wszego dna (tota die, Pul: czalego dnya) 
smiluie se y poszicza a plemo iego w <b)logo- 
slawenu bodze FI 36, 27; Ale y iozik moy 
mislicz bodze wszego dna (tota die, Pul: wszy
tek dzyen) sprawedlnoscz twoio FI 70, 26; 
Kako mylowal gesm zakon twoy, pane, wszytek 
dzen (tota die) myslene mogę gest FI 118,97, 
sim. Pul; ~  ote dnia do dnia, ote dnia 
w dzień 'dzień po dniu, dzień za dniem, in 
diem, inde ab hoc usque ad alterum diem : Taco 
psalm mowicz bodo ymenu twemu na weki 
wekom, bych wroczil obetnicze moie ote dna 
do dna (de die in diem, M W 9 b : ze dnya w dzen) 
FI 60, 8, sim. Pul; Poycze gospodnu y blogo- 
slawcze ymenu iego, ziawcze ote dna w dzen 
(de die in diem) zbawene iego FI 95, 2, sim. 
Pul; ~  dzień pole dnia, na każdy dzień, (po) 
wszytki dni, po wsze dni 'codziennie, omni die, 
cotidie : Gdi molwo mne po wszitky dny (per 
singulos dies, Pul: na kaszdy dzyen): Gdze iest 
bog twoy? FI 41,15; Przeze swytky dny (per 
singulos dies) blogoslawycz czo bodo y chwa- 
lycz ymo twoge na weky FI 144, 2, sim. Pul; 
Tho wschitko bilo błogo obłudne..., yako 
snacz na onim *bogaczczu, gen po tern blodze,
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gesch myal dzen pole dnya goduyącz, po tim 
krople wodi ządal v żebraka XV med. R XXII 
234; Ale y po wsze dny (per singulos dies) 
przichad<z>aly ku Dauidowy ku pomoci gemv 
BZ I Par 12. 22; Kyedykolvye przestały robycz, 
tako na 'tem myesczye szły y modlyly szya 
bogv wschechmogaczemv, takosch na każdy 
dzyeny w slvzbye boże szą tamo bydlyly, asch 
do tego czaszy, kyedy podobne były yvsz ky 
malzenystw (leg. małżeństwu) Rozm 16; Na 
każdy dzyen była (sc. Maria) na modlytyye 
moyyączy z bogyem albo syyątymy anyolmy, 
od anyola na każdy dzyen karmyenye brała, 
ktoresch v polvdnye przynaschano Rozm 55; 
Czyalo na każdy dzyen vodą vmyly Rozm 182; 
Yam na każdy dzyen (ąuotidie Mat 26, 55) 
v vass v kosczyele szyedzyal nayczayącz, a nye 
yąlysczye myą Rozm 649; ^  jednego dnia
'aliąuando5: Stało szyą yednego dnya, yze 
dzyeyycza Marya sla z Nazareth svoymy (leg. 
ż swoimi) tovarzyskamy Rozm 40, sim. ib. 48; 
Przygodzylo szye yednego dnya, Iozeph, ydacz 
z robothy, vezval gosczye sobą (leg. z sobą) 
na yyeczerza Rozm 101; Iednego dnya dzye- 
cfzye myły' Iesus yysschedl na polye Rozm 125, 
sim. ib. 130; ^  jedną dnia 'raz na dzień, semel 
in die’: Trzecec gest on Xt ye straue tako 
vbodzy był, iszecz on gedno dna trocho mleka 
ysziual gest byl Gn 5b.

Stałe połączenia: dzień targowy: <P)yotr sza
lował na lana, ysze w dzen targowy (die forensi) 
na dobrowolney drodze gwaltownye s toboły 
wzal gemv ósmy skoth pyenyądzy Dział 43, 
sim. Suł 52; ^  sądny dzień: Ve fthore nedzely 
gescze vy biły slyszely, kakocz on f dzen 
szodny na szod przydze Gn 2a; Gemuzz nie 
rownego mistrza..., ani bądze wiączschego asz 
do dnia sodnego Gałka w. 10; Gdy przydze 
dzyen szathny,... vszrza mądrzy thego szwyatha, 
ysz dobra boszką othplathą De mor te w. 425; 
Szwyąthy Mychalye archangyelye, obron mye 
w skodzye, bych nye zgynala w dzyeny szadny 
(ut non peream in tremendo iudicio) Naw 184; 
Yako my bog pomoszy y gego sprawedliwoszcz, 
ktorasz y w sądny dzen nade mnv y nad 
wszythkym swathem dzeyacz sze ma XV p. post. 
Zab 539; Thu szye poczyna o sądnym dnyv 
y o pomsczye mylego Iesucrista Rozm Ali; 
Przykład rozmayty o sądnym dnyv Rozm 485; 
~  dzień cny, naroczy(s)ty, niedzielny, świą
teczny, świątków, święcenia, święty, świadome 
dni *święto, dies solemnis, festus, celebris, 
feriae' : Vstawcze dzen czstny (diem solemnem) 
w gosczach asz do rogv altarza FI 117, 26, 
sim. Pul; Naroczyszthy dzyen solemnis dies XV

ex. Zab 526; Naroczythi dzen celebris dies XV 
in.JA XXVII 266; Celebris dies, id est solemnis 
al. naroczithy dzen OrtCel 2, sim. OrtLel 233; 
W nyedzela abo w naroczyty dzen, abo czas in 
feriato die uel tempore ib. 7; Gdiscy gest było 
sroth noczy dna nedzelnego, tedy vocz Maria 
gest bila suego sinka porodila Gn 4a; Dnyowye 
vaszich swyotkow (dies festi vestri) obroczo 
syo w zalostnii plącz a we lkanye BZ Tob 2, 6; 
Trobicze w godno trobo we znameniti dzen 
swoczena waszego (in insigni die solemnitatis 
vestrae, Pul: w znamyenyty dzyen god wasszych) 
FI 80,3; Megcze vy tho f svem serczu na pa- 
moczy, abiscze vy *nedzolo y svothe dny 
svocyly i tesze ge ve czcy mely Gn 175a; Vide- 
runt eam hostes et deriserunt sabbata nasmeuali 
so swantim dnom Gn gl. 156a; Pamyathay 
swyeczycz dny swyathe Dek I. II 3. III 13.; 
Swoczicz pamyotay dna swotego Dek IV; Pa- 
mantay, aby czczyl dzen szwanthi (Dek VII 2: 
dzen swanteczni, VII 3: dzen nyedzelny) Dek 
VII 1; Rzecli S0 na swem serczu rodzina gich 
pospołu: Przestacz kaszimi wszem dnom swo- 
tim boszim od zeme (omnes dies festos dei 
a terra) FI 73, 9, sim. Pul; Bo mislene czlowecze 
spowadacz se bodze tobe, a ostatkowe mislena 
dzen swoti (diem festum) bodocz czinicz FI 75, 
10, sim. Pul; Nalomene, zlomene swotego dna 
yiolacio dierum solemnium XV med. R XXII 
322; Tocz so dnyowye pana, gesz to naziwacz 
bodzecze swyoti (hae sunt feriae domini, quas 
yocabitis sanctas) BZ  Ley 23, 2; Tegodlya 
ydzczye vy k temv szvyątemv dnyv (ad diem 
festum hunc Jo 7, 8) Rozm 431, sim. ib. 441; 
Swyadome dny ferie (Lev 23, 2) 1471 MPKJ V 
23; ~  sobotni dzień 'szabat, sabbatum, Saturni 
dies5: Vstaw<ili> przecyw gym boy w so- 
b<otni> dzen (in die sabbatorum) BZ  I Mach 
2, 32; Byl yest tedy dzyen soboty (dies erat 
sabbati) Rozm 136; Od boga tako dzyen (so
botni) chovaly (adeo sabbatum observabant), 
yze tego dnya any czyala ymyyaly Rozm 183; 
Schescz dny ssą, v które mamy robycz, a v ty 
przychodzyczye, abysczye vzdrovyeny, a nye 
v dzyen sobotny (non in die sabbati Luc 13, 
14) Rozm 376, sim. ib. 379; Czczyenye o tem, 
yako myły lesus nasz zbayyczyel yschedschy 
y dom yednego kxyazączya y dzyen sobothny 
yzyyacz y yzdroyyl tamo czlovyeka opvchlego 
Rozm 379; Czerny yego nye pomayyaly o prze- 
stąmpyenyy szyyathą dnya sobothnego? Rozm 
721; ^  suche dni: Duch, krzyz, Lucia, po
popelczy srzoda pyrwa, kaszda parochia syche 
dny wyedzecz yma XV p.pr. JA XIV 506; Duch. 
krzysz, Lucia, po popyelczu szroda pyrwa, suche
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dny tak kosczyol trzyma XV med. Zab 518; 
Schvche dny posczy 1471 CyzKlob 444; Poszczy 
Lucia dny szchvche ib. 445; ^  Szczodry Dzień, 
^zień Świeczek 'święto Trzech Króli, Epiphania : 
Nicolaus... tres marcas pecunie communis... 
iudeo... ad diem Epiphanie domini al. ad 
Sczodry Dzen obligavit se soluturum 1398 
StPPP VIII nr 7968; Przetosch były nyektorzy 
kaczerze, którzy movyly, yschby szye my ano 
krzczycz... v dzyen Svyczek (die Epiphaniae) 
Rozm 191; Przeczyy tym yest obyczay cerekvye, 
ktorasz to *mynye, by szye stało to ystne czvdo 
na E<p>yphanya, to yest na Svyeczky[e] albo 
na Sczodry Dzyen Rozm 203; ^  dzień Bożego 
Narodzenia i p . : Tedycz vocz ona kroleua 
barszo *moczno f dzen Boszego Narodzena 
gestcy ona bila k nemv przygachala Gn 5a; 
Dokonali sza syąn kszangi praw... w Szo- 
botąn Wyelkan, dzyen swantego Ambroszego 
Sul 113; O temczy ta to gest ewangelia swyąta, 
yąsz przeto na dzyen Wschech Swyątich poło
żona, eze kaszdi ss nych tako bidlil, yako tuta 
wilozil pan Ihus Xpus XV med. R XXII 233; 
We trzych wylkych sandzech, gdy bywayą, 
gyeden na szwyathego lana y Pawia dzyen, 
drugy oszmy dzyen po szwyathem Maczeyv, 
trzeczy na dzyen szwyathey Agathy..., gyest 
wyna osszmdzyeszath szelągów drobnych pyą- 
nyądzy OrtKal 200, sim. Ort Mac 33; Chodzyly 
rodzyczevye yego na kaszdy rok do Ieru- 
salem dny a szwyathego vyelkonocznego (in 
die solemni Paschae Luc 2, 41) EwZam 296; 
A gdysch yest byl dzyen yyelykonoczny, tlvscza 
wschytka począla zapovyedacz byskvpv po- 
svyączanye Rozm 112; Przetosch „ten dzyen 
v starych xyagach rozmayte dzyen VE'phyfanye, 
czvs dzyen rozmaytego osvyeczenya Iesucristu- 
sovego, bo Epyffanya nnyey (pro myeny) sza 
osvyeczenye (unde et in antiąuioribus libris 
dies Epiphaniorum, id est plurium illustratio- 
num Christi. Epiphania enim illustrationem 
sonat) Rozm 204; Przyblyzal szye dzyen svyąthy 
yyelykonoczny (erat autem proximum Pascha, 
dies festus Judaeorum Jo 6, 4) Rozm 348, sim. 
ib. 211; Przyschedschy do Pylata, nye vesly 
yytnyczą (leg. w wietnicę).. . ,  yze były dny 
yyelykonoczne, kyedy myely vzyvacz baranka 
yyelykonocznego k vyeczorv Rozm 748.

3. ' termin sądowy; iudicii t er minus’ : laco so 
przi tem bili, *cze Stasek Vocechowy dal dzen 
pirwi, drugi, trzeczy cu rosdzelenu tey dzedzini, 
a on k temu ne bil 1399 Leksz I nr 3001; Jakom 
ya w ponedzalek przed swantha Margorzata 
ne szmawyal dnya s Bernarthem przes posli 
o wszdanye, o poi mlina nemogewskego 1419

TPaw VII nr 1195; Gdy czlowyek zaluye na 
kogo szwathky a proste odpowyadą odpowya- 
dacz, tedy then, czo zaluye, ma nany dokonacz 
szamotrzecz przyszyagszy, a k thym szwyathkom 
może myecz dzyen trzy dwe nyedzyely, wyyawszy 
o dzyedzyczthwo y o goracze rzeczy, w thych 
dalszego roku nye ma Ort Mac 120, sim. Ort Br 
VII 572; Themu ozalouanemu czlowyeku vdzya- 
lano dzei\ do zayvtrza ib. 123; Aczlyby tego 
nye mogl myecz, yzzby mv dano dzen ky 
oczysczenyy, tedy starosta... tego zbiega gleyto- 
wacz swą moczą y przewiescz asz na granycze 
zemye Dział 61; Jacom ya nye ranczyl pospolita 
*raku..., anym dnya cu postawyeniu they tho 
Dorotky przyyal 1473 Czrs s. LXXXVIII; Jako 
Szkorypka wthenczasch yoythem nye byl, kye- 
di szelcze (leg. selce 'posłańcy5) v mne były 
o szdanye dna 1479 ZapWarsz nr 1477; ^  po
łożony, przerzeczony, rzeczony, omowiony, wy
rzeczony, zdany dzień 'oznaczony termin, tempus 
constitutum, terminus : Gdy przydze dzen prawu 
prawy, wyłożony, która godzyna a kako długo 
przyszasznyczy powynny sza szyedzecz?... Gdy 
przydze położony dzen prawu, tedy... ma na 
stolecz szyescz woyth s przyszasznyky na la- 
wyczy OrtKal 308; *Gyestlhy powynyen przy- 
szyąsznyk, czo kv praw przyszyagal, przydz kv 
sządu na poloszony dzyen albo kv gynnemu 
gorączemu szadowy, gdy mv przykażą? Ort- 
Mac 62, sim. OrtBr Rp"50, 4; Ge[g]no yaz tedy 
nye było w położony dzyen sządowy y yawno 
przed przyszyasznyky thako wyszwolono, yszby 
to myano wywolacz y położony dzyen szadowy 
przed gaynym szadem, a gdysz szam nye mogl 
bycz, polyećzyl tho przed szadem szwemu 
opyekadlnykowy OrtMac 83, sim. OrtBr VII 
548; Gdy przydzye położony czasz albo dzyen 
szadu albo praw (OrtKal 308: położony dzen 
prawu), tedy podług Naburszka (OrtKal 309: 
Maydborszka) ma na sztholyecz szyescz woyth 
OrtMac 117; Doliwa... poddał so tim gistim 
rocoymam pirvey movonim. *Gdibo gich ne 
*voziwal na ten czen przerzeczoni, *tedo so 
podawa pod wsitko swe hymene XV in. Maik 
117; laco Falibog ne chczal k temu jednanu na 
ten dzen urno woni 1394 HubeZb 70; Then maz 
dan na rąkoyemszthwo, aby go poszthawyono 
na wyrzeczony dzyen (OrtBr VII 570: na rze
czony dzen) OrtMac 42; Jacom ya byl na sdany 
dzen, a Sczepan mi ne czinil prawa s mym slo- 
dzeyem 1446 ZapWarsz nr 772; Jako my były 
zandzyamy (leg. sędziami) v proboscza swya- 
thoyurskyego y dzyen sdaly *Mykologyawy 
Mylanczskyemv, a on na dnyv szdanym nycz 
nye dzyalal 1497 ZapWarsz nr 1791; ^  dalszy,
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dłuższy dzień' termin sześciotygodniowy, a specjal
nie ostatni dzień tego terminu, dicitur a iuris peri- 
tis de sex hebdomadum termino, imprimis de po- 
stremo huius termini die5: Actor... obligatus est 
al. zobowyazal sze gest ponere priuilegium et 
non posuit na dalszem dnyv infra sex septi- 
manis 1449 StPPP IX nr 471; Terminus sex 
septimanarum al. dlusschy dzen fluxit 1450 
Przem II nr 748; Hodie est vltima dies r sex 
septimanarum al. dlusschi dzen ib. nr 758; 
Gdysz opawszkyemu sz prawa dano na dlusszy 
y pewny dzyen przynyescz vkazanye thakye, 
kthorem szye nye mogą ostacz, przetho ony 
szwa rzecz straczyly y *ny mogą dalszego dnya 
myecz albo drugyego Vkazanya przynyescz 
Ort Mac 60, sim. Ort Br VII 552; Thedy pythal, 
czo zalowal, może themu myecz dluszy dzyen. 
Thedy szkazano, ysz nye może, ale ysz ma 
tho natychmyasth... vczynycz ib. 81, sim. Ort- 
BrRp 62, 2; Mogaly czy rąkoymye myecz dalszy 
dzyen, szlowye ozalowanego postawycz ku 
praw (leg. prawu) na drugy albo na trzeczy 
sząd? Ort Mac 130; In quo ąuidem iudicio 
constitutus nobilis Nicolaus... aduersus acto- 
rem, satisfecit dyey longiori al. dny[ny]ewy dal-- 
schemv 1467 StPPP IX nr 627; ~  otworzone dni 
'dni sądowe, dies fasti, dies legałeś, ąuibus lege 
agi fas e ra f; wiązane, zawieszone dni 'dni nie- 
sądowe, dies nefasti, ligali, iustitium : Goracze 
rzeczy, czo szye poczną w szadzacze (leg. są
dzące 'sądowe5) dny (OrtBr VII 567: wothc- 
wych dnyach), nye maya szadzony bycz w sza- 
wyeszone dny (OrtBr VII 567: w zawyeszo- 
nych dnyach), thego nye bronya zawyeszone 
dny (O rtB rVII 567: tego nye konayą *zwa- 
wyeszonych dny) podług prawa Ort Mac 77; 
Nye bądzyely zlomcza myery (pro myerv) w sza- 
wyeszone dny sza goracza vchwaczon,... nad 
tho gy mayą... zalowacz w trzech szadzyech 
ib. 78; Gdyby skazanye przyszyągy szye przy- 
godzylo w wyązany czasz czynycz, ma-ly thedy 
przyszyadz, czyly mayą go odlozycz na othwo- 
rzony czasz, a yako wyelye yesth thych wyaza- 
nych dny do roka? ib. 92, sim. OrtBr VII 553; 
Kthore szą wązane czaszy y dnye ib.; Nye 
mayaly rąkoyemszthwa, thych ma woyth, szlc- 
wye poszpolny poszel, szchowacz asz do szadu 
poloszonego odworzonych dny, asz ony muszą 
przyszyągy czyrpyecz y czynycz ib. 116, sim. 
OrtBrRp 86, 2; ^  dzień roczny 'dzień roków
sądowych, terminorum iudicialium dies, dies cele- 
brandi terminos iudiciales5: Thes thak chczemi 
miecz, abi zadni ziemyanyn dnia rocznego 
w onem miesczie, kądi roki sządzą, nye smyal 
w zbroy chodzicz (quod nullus nobilium arma-

tus incedat in oppido aut civitate die et tempore 
terminorum celebrandorum) 1498 MacPraw VI 
273; ^  dzień zawity'ostateczny termin, terminus 
peremptorius, ultra quem causa differi non 
po tu if: Petrus... obozal so czinicz praw swimi 
ludźmi na dzen zauiti, a ne uczinil 1415 AKPr 
VIII a 130.

4. 'czas, chwila, tempus, temporis momentum9: 
A cdiszcy szo vocz gest tho bilo stało, yszecz 
szo iusz thy tho dny szo ony były popełniły..., 
tedy vocz ona gest była svego szinka miłego 
porodzyla Gn 176a; Ale gospodzin nasmewacz 
se bodze iemu, bo przesrzal, isze przido dnowe 
iego (quod veniet dies eius, Pul: bo patrzy, by 
przyszedł dzyen yego) FI 36, 13; Przeto obroczi 
se lud moy tu y dnowć pełny (dies pleni) naleze- 
ni bodo v nich FI 72, 10, sim. Pul; Domu 
twemu slusza swotoscz, gospodne, w dlugoscz 
dnow (in longitudinem dierum) FI 92,7, sim. 
Pul; Ludzye dny wyessyole y ludzi wyelbyą 
a blogoslawyą XV med. R XXII 236; Gdy 
napelnyly szyą są dny vrządv yego (dies of- 
ficii eius Luc 1,23), szed do domv szvego 
EwZam 288; A po tych dnyach (post hos 
autem dies Luc 1, 24) począla Elszbyetha, szona 
yego i kryla szyą pyancz myesszyacy, movyancz, 
isze tak vdzyalal mnye pan dnyow (in diebus 
Luc 1, 25), chtorych yeyrzal oddalyacz szromo- 
thą moyą myedzy lyydzmy ib.; ~  Wisluszay 
cze gospodzin w dzen zamotlęa (in d!e tribula- 
tionis) FI 19,1, sim. Pul; Blogoslawoni, iensze 
rozume na potrzebuioczego y ybogego, we zli 
dzen (in die mała) wiwoli gi gospodzin FI 40, 1, 
sim. Pul; W ktoricoli dzen (in quacumqua die) 
wzowo cze, owa poznał iesm, bo bog moy ies 
FI 55,10, sim. Pul; Sinowe Effrem dospewaiocz 
y spuszczaiocz locziszco, obrocyli se so w dzen 
boia (in die belli) FI 77,12, sim. Pul; W[y]e 
dnyv in die (tempore accepto exaudivi te, et 
in die salutis adiuvi te II Cor 6, 2) 1449 R XXV 
165; Nynye stworzo<ne s)o, a nye od oney 
chwyle pr<zed d)nyem (antę diem), any slisza- 
lesz gich BZ  Is 48,7; Blyzu yest dzyen zatra- 
czenya (iuxta est dies perditionis Deut 32, 35), 
y bycz kwapyo czassowye Pul Deut 50; ~  stare, 
dawne dni: Dzalo, iesz yczinil ies we dnoch 
gich (Pul: w gych dny) y we dnoch starich (in 
diebus eorum et in diebus antiquis) FI 43,2, 
sim. Pul; Mislil iesm dni stare (dies antiquos), 
a lyata wekuia w misli iesm ymal FI 76, 5, 

'sim. Pul; Zalysz nye sliszal, czsom czinyl ot 
poczotka? Ot starich dny (ex diebus antiquis) 
stworzilem ge, a nynyem prziwyodl BZ IV 
Reg 19, 25; Pamyętay dny dawne (dierum anti- 
quorum Deut 32,7), myszly pokolyenya wsze-
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łyka Pul Deut 8; ^  w tych dnioch, tych dni 
'wtedy, tum, eo (illo) tempore’ : Stany eta oba, 
gichze to prza iest przed panem widzenyy (leg. 
w widzeniu) kaplanskem y sodovem, ges to 
w tich dnyoch so (qui fuerint in diebus illis) 
BZ  Deut 19, 17, sim. ib. 26, 3; W tich dnyoch 
(in illis diebus) walczily sinowye Amonowy 
przecyw Israhelu BZ  Jud 11, 4; W tich dnyoch 
(in diebus illis) nye bilo krolya w Israhelu 
ib. 21, 24; W tich dnyoch (in diebus illis) 
powstał Mathatias, sin Johanne BZ I Mach 
2, 1; Herod... zyyedzyaw, yze Antypater o yego 
szmyerczy myslyl, odezval to, czo y byl po 
sobye krolyem namyenyl,... a kyedysch syna 
pocznye v thym pomayyacz, ysch y chczyal 
otrucz, przed Naronem, szyerenyskyem królem, 
yen thych dny przyal byl do Ierusalem Rozm 107; 
^  dni *okres życia, vitae dies, vitae te npus, aetas’ : 
A tenczy gest swe fszythky dniy drapesczo byl 
Gn 14a; Sziwota prosił iest od czebe y dal ies 
iemu dlugoscz dnow (longitudinem dierum, 
Pul: dny) na weky FI 20, 4; Lyata nasza iaco 
paiok pomyslona bod0, dnowe lyat naszich 
(dies annorum nostrorum) syedmdzesot lyat 
FI 89, 10, sim. Pul; Weselili iesmi se y cochali 
iesmi se we wszech dnoch naszich (omnibus 
diebus nostris) FI 89, 16, sim. Pul; Bo seszli so 
iaco dim dnowe (Pul: dny) mogi (dies mei), 
a koscy moie iaco zkwarczek zeschły so FI 
101, 4; Dnowe mogi (dies mei) iaco czyen 
otchilily se, a ia iaco syano zwodl iesm FI 101, 
12, sim. Pul; Bo naklonyl vcho swoge mne et 
we dnoch moych (in diebus meis) wzywacz 
bodo FI 114, 2, sim. Pul: Czlowek prozposcy 
podoben wczynon gest, dny gego (dies eius, 
Pul: dnyowye yego) yako czen myyayo FI 
143, 5; Ya rzeki gesm: Wesrzod dnow mo- 
gych (dierum meorum Is 38, 10) poydo do wrót 
pkelnych. Szvkal gesm ostatka lat mogych 
FI Ez 1, sim. Pul; Kczeszly myecz łaszka moya 
y themu dnyow przedluzenye, thczysz oczcza 
y matka thwoya Dek III 13; <Day mylos- 
czyvy pokoy) w kaszdych *dynow (Msza III: 
w czaszyech, VI. VII: w czaszy) naszych (in 
diebus nostris) 1413—4 Msza I s. 263, sim. 
VIII; Dny nasche (diesąue nostros, Msza I. 
VIII: dnye tesz nasze, VI: myeszkanya albo 
czaszy nasze, VII: myeszkanye nasze, VIII: 
dnye thesz nasze, czasy nasche) w thwem po- 
koyu roszlosch, rospraw 1426 Msza IV s. 314, 
sim. V; Y bodo dnyowye gego (dies illius) 
dwadzeszczya a sto lat BZ  Gen 6, 3; Milvy 
pana boga twego..., bocz on gest ziwot twoy 
a przedlvzenye dnyow twich (longitudo dierum 
tuorum) BZ Deut 30, 20; Day pokoy, myli

panie, dnyow naszich, bocz nye iest gynszi, 
ktori bi walczil za namy, jedno ti, boże nas 
M W  43a; Panye,... oszwyecz szercze moye, 
yzbych czye poznała w dnyoch mogych Naw 159 ;
A ne byl gym szyn themv, ysze Elszbyetha była 
nyeplodna a oba poszły ve dnyach swoych 
(ambo processissent in diebus suis Luc 1, 7) 
EwZam 287; Przeto, yzesch myą vypravyl 
a pravdąss povyedzyal, kaza tobye, abysz 
smarthvychvstal y byl zyv a popelnyl dny svoye 
ve zdrovy Rozm 127; Ten yest byl przy mem 
narodzenyv y vchovanyv, yvsz yydzyal moye 
dny asz dotychmyast Rozm 145; Poydzy s namy 
k sądovy, poydzy słuchacz ossądzenya na czye 
ssmyertnego, dzysz czy szye skonayą tvoye dny 
Rozm 744; ~  Wznidze we dnoch iego (in
diebus eius) sprawedlnoscz y oplwytoscz pocoia, 
alisz odneson bodze mesocz FI 71,7, sim. Pul; 
We dnyoch sodzey genego (in diebus unius 
iudicis), tedi gdisz sodza nad lyvdem bil, sstal 
syo glod w ze my BZ Ruth 1,1; A gyny vczin- 
kowye Abyaszowi a wszitko, csosz czinyl, po- 
pysany w ksyogach skutków dnyow krolyow 
Iuda (in libro verborum dierum regum Juda) 
BZ III Reg 15,7; We dnyech Saulowich (in 
diebus autem Saul) boiowaly przecyw Agaren- 
skim y zbyły oni BZ I Par 5, 10; Y offyerowaly 
obyati swe w bozem domv vstawnye po wszitki 
dny Ioyadi (cunctis diebus Joiadae) BZ  II 
Par 24, 14; Nye bilo równe temv prziscyv 
w Israhelu ode dnyow Samuela proroka (a die
bus Samuelis prophetae) ib. 35,18; A grzechi 
nasze wzrośli az do nyeba ode dnyow oczczow 
naszich (a diebus patrum nostrorum) BZ  I Esdr 
9,7; Byl dnyov Heroda ̂  in diebus Herodis Y 
Luc 1, 5)... kapłan nyechtory, gymyenyem 
Zachariasz EwZam 286, sim. ib. 293.

5, 'długośćjednego marszu dziennego, dies, men- 
surae loco adhibita, qua viae longitudo indicatuF: 
Drogoo trzech dny (viam trium dierum) mami 
gidz na puszczyoo, a tu offyerowacz bodzemy 
panu bogu naszemu BZ  Ex 8, 27; A mnymayą- 
czy go (sc. Jezusa) bycz w pospolsthvye, vszly 
drogą dnya (venerunt iter diei Luc 2, 44) y 
szvkaly go myedzy przyrodzonymy y znayo- 
mymy EwZam 297.

6. noc i dzień, noc a dzień, po nocy dzień: 
bot. 'pszeniec, Melampyrum nemorosum L.’ : 
Nocz y dzen paritaria, herba humularis, herba 
vitraria, vitreola 1437 Rost nr 2720; Nocz 
a *dzey paritoria ca 1465 Rost nr 4490; Nocz 
y dzen paritaria 1472 Rost nr 825; Nocz y 
dzyen paritaria 1484 Rost nr 6234; Nocz a 
dzen paritaria ib. nr 6235; Nocz y dzen pa
ritaria XV p. post. R LIII 68, sim. ib. 60;
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Dzen y nocz paritaria ib.; Po noczy dzen pol- 
litaria ib.

(Dzieńga) Denka ?drobna moneta ruska, równa 
czwartej części grosza, Ruthenorum nummus qui- 

. _ dam minutus, qui quartam grossi partem yaluif:
' Quitavit... judicem et exactorem terre Came- 

necensis de octingentis ąuadraginta ąuatuor... 
M JkM , marcis in moneta denky et tredecim florenis in 
)(\7i v̂ r auro 1485 TPaw II 50; Item a ąuolibet curru 

mercanciarum, de Camyenyecz in Leopolim 
transeunti, quomodocunque sit oneratus, per 
quatuor denkas, sed de civibus Camenecensibus 
a curribus ipsorum per duas denkas, alii omnes 
per quatuor denkas 1494 Podoi 7; Villa Byela 
habet in se quatuor areas possessionatas, de 
qualibet seorsum solverunt... per septem gros- 
sos in dencis, et quilibet grossus valet quatuor 
denkas, et denka quatuor denarios ib. 17; Villa 
Łyczków habet in se areas possessionatas octo 
cum vataman, quilibet ipsorum seorsum solvit 
per septem grossos in dencis ib.

Dzierca *łupieżca, exactor : Dziercza gwal- 
thownik exactor (circumdabo domum meam 
ex his, qui militant m ihi..., et non transibit 
super eos ultra exactor Zach 9, 8) 1471 MPKJ V 
116.

Dziergać cf. Rozdziergnąć, Zadzierzgnąć, Za- 
dzierzglić

(Dzierlatka) Dzirlatka, Dziurlatka zool. ' Ga
ler ita cristata Boieć: Dzyrlathka ca 1455 JA XIV 
490; Dzirlatka anoda 1472 Rost nr 1327; 
Dzyvrlathką aneda ca 1500 Er z 17; Barificus 
dzyvrlathką, aneda idem ib.

Dzierżadło, Dzirżadło fo r m y : n. sg. dzier- 
żadło 1471 MPKJ V 18; ~  ac. sg. dzierżadło 
BZ Ex 36, 11; ^  n. pL dzierżadła BZ Ex,36, 12; 
~  g. pl. dzierżadł BZ  Ex 36, 17. 38, 5; ^  ac. 
pi. dzirżadła 1471 MPKJ W 19; dzierżadła BZ 
Ex 36, 13.

Z n a c ze n ie : *pętla, ansula, auris, per quam 
cortina iungi vel suspendi solebat: Uczynyl gest 
dzerszadlo (1471 MPKJ W 19: dzirzadla) mo- 
drey barwi na krayu oponi gedney,... a na 
krayu oponi drugey takyesz, abi sze społu 
sesla dzyerszadla (fecit et ansas hyacinthinas 
in ora cortinae unius... et in ora cortinae 
alterius similiter, ut contra se invicem venirent 
ansae) a pospołu spogyona była BZ  Ex 36, 
11—2; Pyoczdzyeszyot sial *grogow zlotich, 
które bi dzerszaly opon dzerszadla (qui morde- 
rent cortinarum ansas), abi bil geden stan BZ 
Ex 36, 13; *Uczyny0 dzerszadl pyoczdzeszyoot 
(fecitque ansas quinquaginta) na krayu dzya- 
nycze gedney, abi szyo pospołu mogły sgycz 
BZ Ex 36, 17; Dzierzadlo ansula (ansulas
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hyacinthinas in lateribus ac summitatibus fa- 
cies cortinarum Ex 26, 4) 1471 MPKJ V 18; 
~  Vczynyl... ołtarzyk, vlyaw cztyrzy pyersz- 
czyenye myedzyane przes telesz dzerszadl wy- 
rzchow (fusis quatuor annulis per totidem 
retiaculi summitates) ku przewleczyenyu szer- 
dzy a k noszenyu BZ-Ex  38, 5.

Dzierżawa, Dzirżawa, Dzirżewa fo r m y : n. 
sg. dzierżawa 1437 Wisi nr 228, s. 85; dzierżawa 
Dział 20; ~  g. sg. dzirżawy 1403 KsMaz I 
nr 366; dzierżawy Dział 54; dzirżewy 1453 
Czrs s. LXXXIII; ~  d. sg. dzirżawie Sul 90; 
^  ac. sg. dzirżawę 1418 TPaw VII nr 244; 
dzierżawę 1498 ZapWarsz nr 1808; ~  /. sg. 
(w) dzirżawie 1423 ZapWarsz nr 64, 1425 
TymProc 237, 1426 ZapWarsz nr 179, etc.; ~  n. 
pl. dzierżawy 1466 R XXII 26; ^  ac. pl. dzier
żawy Dział 53.

Z n a c ze n ia : 1. 'majątek ziemski, posiadłość, 
possessio, bona alicuius propria : Iacom ya ne 
szegnal Boguslawowich ludzi szamowtor s *ygo 
dzirszawi 1403 KsMaz I nr 366; Jurand, przi- 
yachaw gwałtem na Dobkowa *drzirszawa,... 
list królewski zadzirszal 1418 TPaw VII nr 244; 
Jakom ya ne rambil ani kopal Wszeborowe 
(leg. w Wszeborowie) dzedzine w yego dzirzawe 
1423 ZapWarsz nr 64; Jakom ya ne pobrał 
chlewów y plothow na Pothrowe szedliszku 
w mey dzirszawe 1425 TymProc 237; <Ja>kom 
ya ne lowyl w jezerze w Okrze<szy)nye w Bo- 
Łsczinye dzirzawye 1426 ZapWarsz nr 179; 
Dzyrszawa beneflcium 1437 Wisi nr 228, s. 85; 
Jakom ya nye wsąl w starosczynye dzyrsavye 
trzech royoph 1449 fym Sąd  73; Ludzye Ya- 
nowi... *przyechowschy gwałtem na lonca 
dzirzewi mey, z wola y kazamy (pro kazanim) 
yego pobrali syana 1453 Czrs s. LXXXIII; 
Syostry, gdyby były za masz wydany, dzer- 
szawy abo gymyenye (Sul 57: dzedziny) otrzy- 
mayą (sorores... hereditates... valeant possi- 
dere) Dział 53; Aczlibi bracza zmarli..., tedy 
wżdy nyekako dzewka dana dzerszawy nye 
otrzyma (filiae de hereditatibus aliqualiter non 
succedant, Sul 57: dzewky w dzedzynach nykako 
blyskosczy ymyecz nye mogą) Dział 54; Dzye- 
rzawy possessiones 1466 R XXII 26; Jakom 
ya Woczecha... w gego dzirzawe nye szrenyl 
1470 Zap Warsz nr 3003; Jakom ya nye wrzuczyl 
sza gwałtem, pyenyadzy nye *zaplaczywsky, 
w dzerzawa Michala[la] 1498 ZapWarsz nr 1808.

2. 'posiadanie czegoś, possessio, possidendi 
ius’: Paklibi tey... nyewyesczye... dluzey ziwye 
bicz, nyzly... mąnzu... przigodzylo syąn, thegdi 
ku prawu i ku *drzyrzawye gymyenya yey... 
ma bicz przipusczonąn (ad possessionem bo-
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norum propriorum ipsius... redibit) Sul 90; 
Powodowy ma bycz przysądzona wlostna *drzer- 
szawa y ma bycz dano gemv w dzedziną wwyą- 
zanye (actor... in veram possessionem eiusdem 
hereditatis est mittendus, Sul 32: powod... 
w prawe dzirzenye they tho dzedziny myan bicz 
*poscznon) Dział 20.

3. *dzierżawa, używanie cudzej posiadłości za 
opłatą, locatio, conductio : Jakom ya nye zaorał 
czaszczi Abramowey, kthora othe m[m]nye 
w [sz]dzirzawe dzirzal 1469 ZapWarsz nr 2936; 
Jakom ja nye pobrał... broga syana... y nye 
wvyezlem go do dwory mego... ,  kthory dzerza 
w dzyrzawye 1489 ZapWarsz nr 1592.

Dzierżawca, Dzirżawca, Dzirżewca fo r m y : 
n. sg. dzirżawca Sul 77, 1458 ZapRpZakr 4, 
31 lv ; dzirżewca Sul 78; dzierżawca 1398—426 
BiblWarsz 1861 III 18, 1425 KozierRpTerCost 
178v, XV ex. SlArch I pril. 20; ~  g. sg. 
dzirżewce Sul 77; dzirżawcy Sul 78; ~  d. sg. 
dzirżawcy Sul 98; dzirżewcy Sul 36; dzierżawcy 
1465 StPPP II nr 3836; ~  ac. sg. dzirżewcę 
Sul 35. 36.

Z n a c ze n ie : fposiadacz z tytułu własności, 
zastawu, dzierżawy, possessor, qui rem posses- 
sionis vel pignoris vel conductionis iure tenef: 
Gdi ktho... myeny szą ymyecz nyekthore 
prawo kv nyekthorey dzedzynye, acz przes trzy 
lyatha... sdzirszi y sczirzpi dzirzewczą dzirzecz 
dzedzyną (sustineat... possessorem possidere 
eandem hereditatem) spokoynye..., ode wszego 
prawa y przedanya they tho dzedzini oszą- 
dzami gy bicz odpadłego Sul 35; Paknyąlybi 
była wdową, a thakesz bi rzekła y czwirdzyla 
nyekaką dzedziną, yąsz bi nyektho dzyrzal,... 
k szobye slvszacz, a bąndzely przes śzescz 
lyaath... czyrzpyala thego tho dzirzzewczą 
(sustinuerit... eundem possessorem) thą tho 
dzedzyną spokoynye dzirzzecz, skazygemi... 
themvsz dzyrzzewczi dlya dawnosczy kv they 
tho dzedzynye pełne prawo ymyecz thako na- 
bythe (decrevimus... ipsi possessori... in eadem 
hereditate plenum ius sit acąuisitum) Sul 36; 
Sząszedzy... nye bądąly chczecz przycz przes 
slvzebnyka thako poszwany, a we trzy latha 
y w trzy myeszącze dzirzawczy o graniczę rze
czy nye rvszą, thedy dzyrzewcza pothem kv 
doszwyathczenyy na kypyenye sze szwyathky 
ma bycz dopysczon (si... possessori ąuaestio- 
nem pro limitibus non moverint, tunc possessor 
ad probationem suae emptionis cum testibus 
admittatur) Sul 78; Jan Vyelyepolsky, dzyer- 
zawcza [z] krozlyewsky XV ex. SlArch I pril. 
20; Gdyby kthokole chczal o dzedzyną nynye 
zastawyoną poszvacz, myenyącz, eszby yą

dzirzawcza nyesprawyedlywye w zasthawye 
ymyal (asserens eam possidentem in obligatione 
tenere et possidere)..., dzirzawcza kv doswyath- 
czenyy przes swyathky... ma bycz dopysczon 
(possessor ad probationem testium... admitta
tur), anawyączey, gdze oboya strona... na thake 
dzirzenye nye ma szwyadeczstwa, thedy w thakey 
przythczy *drzyrzewcze o szwyadeczstwo ma 
bycz dopusczono (possessoris probatio admitta
tur) Sul 77; Poziczcza temu istemu dzirzawczi 
tego gymyenya dzyedzicznego, yemu zastawyo- 
nego, zaplaczyw... dług..., pyrwego dlusznyka 
oddalywschi, bandzye syąn mocz wvyanzacz... 
w rzeczone gymyenye dzyedziczne... zastawyone 
(creditor eidem tenenti ipsa bona... ,  solutis ex 
toto pecuniis... ,  se yalebit intromittere) Sul 98; 
^  Tenutarius al. dzerszawcza opidi Moszyna 
1398—426 BiblWarsz 1861 III 18; Tenutarius
al. dzerszawcza 1425 KozierRpTerCost 178v; 
Debet tenutorius esse al. dzyrz[dz]szawscza 
1458 ZapRpZakr 4, 311 v; Tibi nobili Doro- 
thee... tenutarie al. dzerszawcy... mandamus 
1465 StPPP II nr 3836.

Dzierżeć, Dzirżeć, Dzierżeć się fo rm y: praes. 
ind. 1. sg. dzirżę 1405 KsMaz I nr 641, 1426 
AKPr VIIIa 48, 1426 ZapWarsz nr 185, 1427 
ZapWarsz nr 2752, 1434 KsMaz III nr 390, 
1444 ZapWarsz nr 571, 1445 ZapWarsz nr 584a, 
1448 ZapWarsz nr 807,' 1461 TymSąd 146, 1462 
ZapWarsz nr 1125, 1463 ZapWarsz nr 1160, 
1464 SprTNW  VIII 2, 44, 1468 ZapWarsz 
nr 2926, 1468 ZapWarsz nr 3099, De mor te
w. 105, 1471 Czrs s. LXXXV, 1472 ZapWarsz 
nr 2973, 1475 ZapWarsz nr 1392; dzierżę 1450 
ZapWarsz nr 946, 1489 ZapWarsz nr 1592; 
3. sg. dzirży 1393 HubeZb 68, 1421 PF VIII 16, 
1442 Czrs s. LXXXIII, Sul 97, 1456 ZapWarsz 
nr 1051, 1462 ZapWarsz nr 1159; dzierży 1397 
StPPP VIII nr 6202, 1399 Leksz II nr 806. 
1333, 1410—3 JP XXXIII 387, 1428 AKPr 
VIIIa 171, 1439 ZapWarsz nr 890, BZ  Jud 11, 
24. II Par 35, 25, OrtKal 192. 296, OrtMac 98, 
1471 MPKJ V 22. 26. 130, 1471 CyzKlob 443, 
1498 MacPraw VI 272, XV p. post. R XXV 175, 
ca 1500 SlOcc XII 159, Rozm 10. 94. 137. 168. 
505. 770; 1. du. dzirżywa 1445 ZapWarsz nr 585;
1. pi. dzirżymy 1411 HubeZb 55, 1470 Zap
Warsz nr 2940, 1472 ZapWarsz nr 3063; dzier
żymy Ort Br VII 556; dzierżemy Ort Br VII 556, 
OrtMac 43. 44; 2. pl. dzierżycie Rozm 808;
3. pl. dzirżą 1436 ZapWarsz nr 527, 1445 Zap
Warsz nr 585, Sul 55. 70, 1474 Zab 540; dzierżą 
1400 StPPP VIII nr 9774, BZ  Jos 5, 1. Neh 
5, 5, OrtBr VII 568, OrtMac 72, Rozm 147. 
693; ^  praes. ind. z partykułą ać dla wyrażenia
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trybu rozkazującego: 3. p i  ać dzierżą BZ Deut 
31, 19; ~  imper. 2. sg. dzierży Rozm 62; dzirż 
BZ Nah 3, 14; 3. sg. dzierż BZ Num 16, 17, 
Rozm 269; 2. pi. dzierżycie Rozm 648. 654; 
dzierżcie BZ Neh 4, 21; ^  part. praes. act. adv. 
dzierżę BZ  Jos 8, 26; dzirżąc Sul 3; dzierżąc 
Gn 174a, BZ Ex 8, 17. 12, 11. I Reg 19, 9.
I Par 12, 8. II Par 25, 5, Dział 2, Rozm 64. 
326. 533. 549; adi. n. sg. m. dzierżący ca 1500 
Erz 16; / .  dzierżąca 1444 R XXIII 308; g. sg. 
neutr. dzirżącego Sul 7; d. sg. m. dzirżącemu 
Sul 98; ac. sg. m. dzierżącego BZ Num 22, 31; 
dzierżący BZ II Par 23,10; ^  inf. dzirżeć
1400 HubeZb 77, Sul 22. 76, 1451 ZapWarsz 
nr 962, 1458 ZapWarsz nr 1084, 1471 ZapWarsz 
nr 1420; dzierżeć Gn 171 b, ca 1428 PF I 482, 
XVp . pr. R XLVII 357, 1452 ZapWarsz nr 907, 
BZ Lev 25, 30. Deut 2, 31. II Par 23, 1 i, ca 1455 
JA XIV 491, OrtBr VII 572, OrtBrRp 56, 4, 
Ort Kai 302, Ort Mac 26. 44. 71. 97, 1490 Zap
Warsz nr 1702, Rozm 113. 164. 228. 265. 635. 
756; ^  fut. 3. sg. neutr. dzirżeć będzie Pul 68, 
42; dzierżeć będzie FI 68, 42; m. będzie dzirżał 
Sul 94; 3. pi. m. będą dzierżeć BZ Num 
3, 25. Deut l, 39, 1461—7 Serm 443r; dzier
żeć będą BZ Lev 7, 30, Rozm 147; / .  będą 
dzierżeć BZ Deut 28, 60; ^  praet. 1. sg. m. 
-m dzirżał 1403 KsMaz I nr 360, 1426 Zap
Warsz nr 165, 1449 TymProc 249, 1468 TymSąd 
162; -m dzierżał 1450 ZapWarsz nr 949, Ort
BrRp 44, 2, Ort Mac 51; 3. sg. m. dzierżał jest 
1444 SKJ III 333; jest dzierżał BZ Deut 32, 6; 
dzirżał 1420 AKPr VlIIa 153, 1423 MPKJ II 
302, 1426 ZapWarsz nr 170, 1435 ZapWarsz 
nr 653, 1444 SKJ III 333, Sul 12. 37, BZ Ex 34, 
29, 1469 ZapWarsz nr 2936; dzierżał XV med. 
SKJ V 265, BZ Ex 38, 14. Deut 3, 14. Tob 1, 4. 
7, 6, Ort Kał 302, Ort Mac 26. 133, Dział 26, 
M W  26a, 1487 ZapWarsz nr 1584, Rozm 70. 
663. 667. 748. 752; f. dzirżała 1399 HubeZb 74, 
1410 HubeZb 51, 1425 AKPr VIIIa 166, 1427 
MPKJ II 307, 1428 ZapWarsz nr 2862; dzier- 
żała 1421 AKPr VIIIa 155, BZ Ex 38, 18. 
Ruth 1, 14. Judith 9, 8, Rozm 17. 144; 1. pi. m. 
-smy dzierżeli Rozm 755; 3. pl. m. są dzierżeli 
BZ Deut 30, 5; dzierżeli BZ I Par 5, 23. Neh 9, 
24, OrtBrRp 104, l, Ort Mac 142, Rozm 181. 
653. 755. 801; / .  dzierżały Rozm 18. 698; 
^  condit. I. sg. m. bych dzierżał ca 1500 Spr- 
TNW  V 18; 2. sg. m. -by dzierżał BZ Ex 9, 2: 
Ort Mac 36, OrtYrtel 119; 3. sg. m. by dzirżał 
Sul 36; -by dzierżał FI i Pul Ath 1, OrtBr VII 
561, OrtMac 128, M W  8a; neutr. -by dzierżało 
BZ Lev 5, 8; /. pl. m. -by my dzierżeli XV med. 
R XXII 234; 3. pl. m. (-)by dzierżeli Rozm 5.
Słownik staropolski II

DZIERŻEĆ 3Ó5

701. 756; bych dzierżeli Rozm 5; by dzierżały 
BZ Ex 36, 13; ^  part. praet. pass. n. sg. m. 
dzirżan 1474 Zab 540;/. dzirżana 1462 R XXV 
270; neutr. dzierżano OrtBrRp 38, 4, OrtMac 
43; g. sg. m. dzierżanego Dział 65; i. sg. m. 
dzirżanym Sul 99; n. pl. m. dzierżane OrtMac 
43; ~  inf. pass. sg. m. być dzirżan Sul 18; być 
dzierżan OrtBr VI 383, OrtBrRp 94, 3, Ort
Mac 130; / .  być dzierżana Dział 20; neutr. być 
dzierżano Dział 64; dzirżano być Sul 59, 70; 
pl. m. dzirżany być Sul 8; neutr. być dzirżana 
Sul 62; być dzirżany Sul 5; ^  praet. pass.
3. sg. f .  była dzirżana Sul 11; neutr. było dzir
żano Sul 41; ^  condit. pass. 3. sg. m. byłby 
dzirżan Sul 4.

U kład znaczeń
1. 'trzymać (zasadniczo rękami), tenere5. 305
2. ' trzymać w charakterze jeńca, więźnia a. 

przymusowego zastawu, in custodia te
nere, captivum vel pignus tenere, reti-
nere, detinere’ ........................................307

3. 'posiadać jako własność lub dzierżawę, 
tenere, habere, possidere (bona propria 
vel conducta, vel pignore captaf . . . .  307

4. 'sprawować, pełnić (jakąś funkcję), od
bywać, odprawiać (sesje sądowe), fungi
(magistratu), tenere, exercere (iudiciaf 309

5. 'zachowywać coś, przestrzegać czegoś,
separare, observare, retinere’ ...................309

6. 'uważać, uznawać za kogoś, za coś, te
nere, habere, putare, existimare . . .  311

7. 'zachowywać coś w pewnym miejscu lub
stanie, tenere in loco, in r e ' ............ 311

8. 'zawierać, obejmować, mieścić w sobie,
capere, continere, habere’ ...............   311

9. 'wytrzymywać, znosić, tolerare5 . . . .  312 
10. dzierżeć się 'utrzymywać łączność,

trwać przy czymś a. przy kimś, hae- 
rere, adhaerere* ........................................ 312

Z n a c ze n ia : 1. * trzymać (zasadniczo rękami), 
tenere’ : Dzerszoocz lyasky w roku (tenentes 
baculos in manibus) BZ Ex 12, 11; Dzyerszecz 
bodoo w rocze tuk obyeti (tenebit manibus 
adipem hostiae) BZ Lev 7, 30; Vsrzal anyola 
na drodze stoyoczego, myecz w rocze dzer- 
zoczego (vidit angelum stantem in via eva- 
ginato gladio) BZ Num 22, 31; Wywyedly sina 
krolyowa a wstawyly nayn korono, a dały dzer- 
zecz w gego zakon roko (pro roko zakon) bozi 

I (dederuntąue in manu eius tenendam legem) 
BZ II Par 23, 11; Było przykazano v starem 
zakonye, yze myely to yagnya yescz..., dzyer- 
zacz kye (leg. kije) v rąkv Rozm 533; Rzu- 

| czayącz nan biotem, kamyenyem y czem kto
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myal albo v rąku dzyerzal Rozm 663; Dal yemv 
chvalą y postarl yemv rącznyk, ktor[z]y dzyer
zal v rącze Rozm 752; ^  Y wzczyognool
Aaron rokoo swo proot dzerszoocz (virgam 
tenens), y uderzy proch szemsky BZ  Ex 8, 17; 
A gdisz szedł Moyszesz s góry Synay, dzyrszal 
dwye czcze szwyadeczstwa (tenebat duas tabulas 
testimonii) ib. 34, 29; Aaron dzerz kadzidlniczo 
swo (Aaron quoque teneat thuribulum suum) 
BZ Num 16,17; A gdysz byl Iozve na polv..., 
vsrzal moza przecziw sobye stoyocego y dzir- 
zoczi nagy myecz (vidit virum stantem contra 
se, evaginatum tenentem gladium) BZ Jos 5, 13; 
Iozve nye skvrczil gest roky, yosz to gest na 
viszokoscz podnyosl dzerzo scyt (tenens cli- 
peum) ib. 8, 26; Tropyl duch boszi zli Saula, 
a on syedzi w swem domu a dzerszocz kopyge 
(tenebat lanceam) BZ  I Reg 19,9; Z Gaddi 
przenyesly syo ku Dauidoui... boiownyci.. 
dzerszocz scit a kopye (tenentes clipeum et 
hastam) BZ  I Par 12, 8; Vstauil wszytek lyvd 
dzerszoci myecze (tenentium pugiones) s pra- 
wey stroni koscyola BZ  II Par 23,10; Nalyazl 
XXX-ci tisyoczow mlodzczow, gysz mogły 
wnydz w boy, dzerszocz kopye a scziti (qui 
egrederentur ad pugnam et tenerent hastam 
et clipeum) ib. 25, 5; Polovycza z nas dzerzcye 
kopye (media pars nostrum teneat lanceas) BZ 
Neh 4,21; To Raguel vsliszaw, sszige Thobya- 
szovi chwacyw syo, pocznye gy czalowacz, 
a dzerszal syo gego sszige s płaczem (plorans 
supra collum eius) BZ  Tob 7, 6; Dzirsz ceg<łę> , 
(intra in lutum et calca, subigens tene laterem) 
BZ Nah 3, 14; Dzyrzsza kosza na reystrze, 
*szyka doctory y myszthrze De morte w. 105; 
Który czlovyek myedzy vamy, który by myal 
yedną ovczą, a by yemv vpadla w doi v ssobotą, 
azalyby yą dzyersącz a nye podnyosl (nonne 
tenebit et levabit eam Mat 12, 11)? Rozm 326; 
Moy oczyecz dzyerszy nade mna dzysz svoy 
myecz ostry Rozm 505; Nye przepusczyly yego 
zyemye dopascz czy, którzy povroz dzyerzely, 
który yemv na schyyą wyaząly Rozm 653; 
A kyedy myły lesus poschedl, tedy choragyye 
dvoyenaczczye, które dzyerzely dvanasczye cho- 
rąze poganskye, nathychmyast szye sklonyly 
Rozm 755; Kyedysmy dzyerzely choragyye, bal- 
vany samy od szyebye schylyly szye y dały 
yemv chvalą y modlą ib.; O tern, kako Zydovye 
yybraly dvanaczye namocznyeyschych Zydov, 
aby dzyerzely chorągyye Rozm 756; Vybyerzczye 
vy mazov lepsych a mocznyeyschych dva- 
nasczye, dayczyez ym dzyerzecz choragyye ib.; 
Vezvavschy Pylat... chorążego pyrvschego, któ
ry pyrvey ^dzyerzely chorągyy, rzeki k nym ib.;

~  'podtrzymywać, tenere, sustinere, sublevare: 
Vtenczass... yzrzy (sc. Maria) yyelykye svyą- 
tlosczy, anyely dzyerzacz dzyeczyątko przed 
sobą, a ony yey nathychmyast począly slvsycz 
Rozm 64; Kędy xyądz Afrodoszy schedl około 
kosczyola..., tako nalyasi dzyeyycza Marya 
szyedzącz, a ona dzyerzy dzyeczyątko na lonye 
(invenit yirginem Mariam residentem ac in eius 
sinu suum puerum tenentem) Rozm 94; Dzye
yycza M arya... yyelyekrocz padayącz omdlała, 
ależ yą ty syostry, który były s nya..., y yne 
svyąte zony ty yą dzyerzaly, yze yey nye dały na 
zyemya pascz Rozm 698; Vkladamy, aczby 
nyektory sądzą..., opysczywszy boyaszny boga, 
dzerszącz strona yedna... przysądzyl... nye- 
sprawiedlywie, ycząszayącz drygą stroną, tedy 
strona ycząszona odzowie syą ky wysszemv stolv 
Dział 2; Bogoslayyon bog moy, yen dzyerzy 
panystwo nyebyeszkye y wsche sloncze, *myą- 
szyadz y gyyazdy, yen dzyerzy wschystko vtwyr- 
dzenye nyebyeskye Rozm 10; ^  dzierżący *pod
trzymujący {trwale), trwały, fortiter ac perpetuo 
sustinens : Rerum deus tenax yigor immotus 
dzierszancza mocz ystawna, nyeporuschona 
1444 R XXIII 308; ^  o przedmiotach coś
przytrzymujących, de rebus tenentibus: A przeto 
pyoczdzyeszyot sial *grogow zlotich, które bi 
dzerszaly opon dzerszadla, abi bil geden stan 
(unde et quinquaginta fudit circulos aureos, qui 
morderent cortinarum ansas, et fieret unum 
tabernaculum) BZ Ex 36, 13; ^  *trzymać na 
wodzy, habenis continere’: Iozeph... rzeki yey: 
Szyedzy, dzyerzy klyvszyą (tene te in iumento), 
a nye mowy próżnych slow! Rozm 62; ~  *trzy
mać, powstrzymywać od ucieczki, cohibere, inhi- 
bere’ : Polyeczyl y svem slugam *przykaząyącz, 
by y tvardo zyyazaly y dzyerzely, a barzo pylnye 
stregly Rozm 701; Mazoyye, którzy y dzyer
zely..., nasmyevaly szye yemv (viri, qui tene- 
bant illum, illudebant ei Luc 22, 63) Rozm 801; 
^ fchwycić i trzymać, comprehendere’ : Ktoregoz 
ya czaluyą, tenczy yest, dzyer<ż>czye y a vyedz- 
czye mądrze (tenete eum et ducite caute 
Marc 14,44) Rozm 617; Iudasch... zavolal na 
vschytek lud rzekącz: Ymczyesch y dzyerzy- 
czyesch y tvardo! Rozm 648; Dzyerzyczye 
y tvardo a vyedzczye y tvardo (tenete eum et 
ducite caute Marc 14,44)! Rozm 654; ~  prze
nośnie: Vezrzal na gich zastopi, a czmi ge zno- 
dzili. Dzerszala globokoscz nogy gich (tenuit 
pedes eorum abyssus), a wodi ge wszitki po- 
krili BZ Judith 9,8; Strach dzerzal mie za 
grzeszne opuszczaiocze zakon twoy (defectio 
tenuit me pro peccatoribus derelinquentibus 
legem tuam Psal 118, 53) M W  26a.
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2. ' trzymać w charakterze jeńca,więźnia a. przy
musowego zastawu, in custodia tenere, captivum 
vel pignus tenere, retinere, detinere’ : Gdze... 
caplan bilbi zabith... albo w yanthswye dzi- 
rzan, tham ... cirekvi... oth prawa szą zapo- 
wyedzany (ubi... presbiter esset occisus... vel 
detentus, illius loci... ecclesiae... iure sint 
interdictae) Sul 4; Acz vczyecze z yąnthswa 
szebye dzirszanczego, bandze praw (si effugerit 
a captivitate detentoris, erit liber) Sul 7; Puszcz 
lud m oy... A paklybi geszczye... dzerszal gy 
(ąuodsi adhuc... retines eos), tocz ma rokoo 
(pro roka) bodzye nad twymy poimy BZ Ex 
9, 2; Gdisz... naydzesz... gnyasdo ptaszę 
a maczerz gich na ptaszoczech... naszedzoczo, 
nye weszmyesz gey z gey dzeczmi, ale dasz gey 
vcz, dzerzy<ę> ("dzierżąc5) gey dzeczi (captos 
tenens filios) BZ Deut 22, 7; Mogaly... rą- 
koymye myecz dalszy dzyen, szlowye ozalowa- 
nego postawycz ku praw na drugy albo na 
trzeczy sząd, albo yako długo ma bycz dzyerzan 
podług prawa? Ort Mac 130, sim. OrtBrRp 94, 3; 
Jakom ya Piotra... w klodze lezączego nye 
sbil... ani w clodze obrocziwschi thego kmye- 
czia dzirzal 1468 Tym Sąd 162; Nye było 
z vmyslu thych sług, alye yyączey z moczy 
lesucristovey, yze zvolyenyczy od nych nye 
były yączy, yakoby rzeki evanyelista: Tegodlya 
ye odycz pusczyly, yze ych dzyerzecz nye mogły 
Rozm 635; Pylat... rzeki:... Ktorego chczeczye, 
abych vam pusczyl: Barabą, zboyczą, ktorego 
dzyerzyczye v yaczstvye prze mązoboystwo, 
czyly Iesusa Nazaranskyego? Rozm 808; ^  
lacom ya ne dzirsal Stascowa bidla wiszey go- 
dzini 1403 KsMaz I nr 360; O które penyąndze 
za myod szalował Zdzeschek na mo, thich nye 
dzirszą przez gego voley szilą 1434 KsMaz III 
nr 390; Jako ya nye dzirzą trzydzyesczy y pol- 
czwarthi koopi przess dzyesączy grosschi pol- 
grosskow pyenyadzy nyerosdzyelnych, kthore 
na Daczbogą szluszchaya 1468 ZapWarsz 
nr 2926; Jaco ya nye dzyrszą trzechnadzecze 
kop pyenyądzi Stanisławowych 1471 Czrs 
s. LXXXV; Jakom ya lysthv wyennego ma- 
czyerze Malgorzacziney nye mam any go dzir- 
sza 1472 ZapWarsz nr 2973; Jako ja nye dzyrsza 
sesczy koph przesz dwvdzyesthu groschj w pol- 
grosczech 1475 ZapWarsz nr 1392; ^  Wedzo 
y szwatczo, eze Jarosława dzirzala Thomka 
s yego *zone oth dzeszanczi lath w roczech 
1399 HubeZh 74; ^  r wstrzymywać, przeszka
dzać, detinere, inhibere, impedire’: Czo dzierzy 
quid detineat (nisi... revelatus fuerit homo pec- j 
cati... Et nunc quid detineat, scitis, ut reveletur in j 
suo tempore II Thęs 2,6) 1471 MPKJ V 130. j

3. 'posiadać jako własność lub dzierżawę, te
nere, habere, possidere {bona propria vel con- 
ducta, vel pignore capta)’ : absolute: Dzedzina 
w Psaroch od XXIIII lath nygdi nye wichodzila 
z dzerszenya gych otcza y ony po otczowye 
ssmerczi dzersza 1400 StPPP VIII nr 9774; 
Czesław rambil zapustan, gdze Jachna dzir- 
szala a przes Philipowey voley ranbila y vszivala 
1410 HubeZb 51; O gensze mlin i wodo Mar- 
thyn szalował na Samosanda, o tho szo on 
s nim rosdzely<ł> i dzirszy trzy latha s *pokoyo 
1421 PF VIII 16; Po ta znamyona, yądim ya 
yachal, tandy moy namyastek dzirszal daley 
trzech lath 1426 ZapWarsz nr 170; Myecz, 
dzerszecz, trzymacz, vszywacz pokoyne y myrzne 
habenda, tenenda, possidenda, frugenda paci- 
fice ac quiete ca 1428 PF I 482; Jan za thimi 
myedzami dzerszi yyanczey trzech lyath s po- 
koyem do zastavy 1439 ZapWarsz nr 890;
0  który dzal Stanisław sz Janem na mya
zalowal, o ten sza ją sz Mycolayem roszdzelil 
y dzirza wysszey trz<ech> lath s pocoyem 1445 
ZapWarsz nr 584a; *Derzecz rehibere ca 1455 
JA XIV 491; Spokoynye... dzerzal y myal pa- 
cifice... possedit et habuit XV med. S K JV  265; 
Czy, czo oszyedly yego domy albo ro le..., 
mogaly ony tho odzyerzecz thym, ysz ony 
daley, nyszly rok y dzyen dzyerzely y myely 
w szwey obronye, szlowye w dzyerszenyu by
ły? OrtMac 142, sim. OrtBrRp 104,1; ^  coś, 
kogoś: Ondrzeyka szedzi na Margorzacine
oczcza sedliscu y dzirszi gey onczino {pro ot- 
czisno?) 1393 HubeZb 68; Mscziwoyfow]... 
dzerszi silan moczą to, czo se dzalem y lozem 
sze *dostala Swantochne,... na ymem {leg. na 
imię "mianowicie5) dom, szedlisco y ogrod 
1397 StPPP VIII nr 6202; N a... swo *dzelnicze 
wszol gedennaczcze grziwen, tego ne vicupo 
wrzuczil sze w dzal y derzi^to moczo 1399 
Leksz II nr 806; Bog zbawoni vczini Syon...
1 syemo sług iego dzerszecz ie bodze (deus salvam 
faciet Sion... et semen servorum eius possidebit 
eam, Pul: dzyrzecz bedzę, pro będze, yo) FI 68, 
42; Przedwoy za Miczka roczil Chebdze, eze 
ymal dzirszecz Wilczków oth God do God 
1400 HubeZb 77; O *yosz czanscz na mą 
Marczin... zaluye w Kamonkach, *ta ya 
dzirszo dale, nisz trzi latha weczne 1405 Ks
Maz I nr 641; Ten siad, czo wosnemv vcasan, 
ten dzirszimi y ten gest na liscze 1411 HubeZb 
55; Than lanką... Micolay od panczynaczcze 
lath dzirzal w pokoyu 1420 AKPr VIIIa 153; 
Mamka gego kmecza y lanky na bloczech 
w osminacze grzywen dzersala 1421 AKPr 
VIII a 155; O ktoro czanscz w Ssuche lacus
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na *my zalowal, *ton strig moy *dirszal secz- 
dzesant lat 1423 AKPr VIII a 46; Kedi Sbrossek 
ymal dacz wanzanye w Odwoczskv opathowy, 
tedi tho gymene nye było wolno any go dzyrsal 
Sbrossek, wyiąwssy czanscz, yąss dzirsal woge- 
woda 1423 MPKJ II 302; Kadim szedł, tho ya 
*dirszo... w pokoyu 1426 AKPr VIIIa 48; 
Jakom ya oth Pyotra o thą krziwdą wstał, esz 
mi rolą wsząl, yązem ya dzirszal 1426 Zap- 
Warsz nr 165; Pani Jachna ode dwudzesthu 
lath... dzersl (pro dzersi ?) w mirze, w po
koyu dzedzino v Stricouicz 1427 MPKJ II 305; 
Jako Szmichna ne dzirzala ymena, gdze Anna 
myala poi grziwni plathu 1427 MPKJ W 307; 
O cthoro dzedzino Dorothca na myo szalo
wała, tom ya kuppil za me penodze i dzirszo 
yo wiszszey trzech lath w *pocoyo 1427 Zap- 
Warsz nr 2752; Helena... ne wnosla dwanacze 
grzywen possagu w to gymyene, które Marga- 
rzantha dzersi 1428 AKPr VIII a 171; O cthoro 
zemyo Dorothca na *Barthlonyeya szalowała, 
tey nye dzirszala po szcyv za mosz ani tam 
posagv ma 1428 Zap Warsz nr 2862; Jaco moy 
oczecz ne dzirzal Dorothczyny czansczy w kopę 
1435 Zap Warsz nr 653; O które Stegny Twor
kowy dzeczy na Woyczecha sz brathem szalo
wały, ty ony dzirsza wyszsey trzech lath 
s pokoyem 1436 Zap Warsz nr 527; Malga- 
rzata ne wszanla pusczini... po striyu ani gey 
dzirszy 1442 Czrs s. LXXXIII; Scimus, ize 
gesth to Niccolayowo Nyevrzadowo, tsos dzersal 
gest rola ode czst<y>r lath podług zapissu swego 
any Crczonowa nye dzirsal, tsos by Crczon 
cupil v sostri 1444 SKJ III 333; O która ocz- 
cziszna... Thomek... na mya zalowal, thą 
ya dzirsza nath szemske prawo trzidzeszczy 
lyath y trzi lyatha s pokoyem 1444 Zap Warsz 
nr 571; Ó które ymene maczerziste w Krosnach 
Katharzina s szostrą na Thomka y na Jacuba 
żałowała, to ony dzirza wyszschey trzech lath 
s pocoyem. O które ymene maczerziste w Cro- 
sznach Katarzina na mya s bratem żałowała, 
to dzirsziwa viszsey trzech lath s pocoyem 
1445 Zap Warsz nr 585; Jaco mnye sz Bar- 
toltem roszdzelono wecznym dzalem y dzirszą 
swą cząscz za myedzamy przesz nagabanya 
szynowczem (leg. z synowcem) daley trzech 
lyath s pokoyem 1448 Zap Warsz nr 807; 
O kthora rolya Jacub na mya zalowal, tam 
(leg. tę-m) orał, gegdym ya dzyrszal 1449 Tym- 
Proc 249; Wdowa... w szesczi lyat rzecz 
pocznye alybo... prawo straczy kv *dzedzinya, 
yasz ktho spokoynye thyle dzirzal Sul 12; 
Paknyąlybi była wdową... y czwirdzyla nyekaką 
dzedziną, yąsz bi nyektho dzyrzal,... k szobye

slvszacz (si... asserat aliquam hereditatem, 
quam aliquis possidet..., ad se pertinere)..., 
nyewyasta wyecz szą alybo czvy oth wszego 
prawa bicz odpadłą Sul36; Dzewky... ymayącz 
yusz dorosłe..., nye chczącz gych za mąsz 
dacz..., eszby gymyenye gych mogły dlvzey 
dzyrzecz (bona ipsarum eo diutius valeant 
possidere) Sul 76; Ten isti bolyanczi tako długo 
gymyenye tego tho mązoboycze bandzye dzir- 
zaal i possyandzye (ille laesus tamdiu tenebit 
et possidebit interfectoris bona), alysch blisschi 
tego tho mązoboycze bolyanczemu przerze- 
czonemu schiyą przeplacząn Sul 94; Paklibi 
zaprawdą dzirzanczemu tho iste gymyenye dzye- 
dziczne... rzeczi wroczycz nye moglbi (si vero 
detinenti ipsa bona hereditaria... res restituere 
non valuerit)..., tegdi thego... o ... dług swoy 
gabacz nye bandzye mocz Sul 98; O kthore 
ląky possyeczenye na nyą Ćmię’) zalowal Sta
nisław, tha syą mnye dostała wyecznim dząlem 
y thą dzerzą daley trzech lath s pokoyem 1450 
Zap Warsz nr 946; Jakom ja nye porambil 
cyosnow samowtor, kthorem dzerzal s po
koyem thrzy latha, gwalthem ib. nr 949; D asz... 
polye myal dzirzecz w szyedmi kopach 1451 
Zap Warsz nr 962; Ktoś przedal dom swoy..., 
bodze myecz odpvsczenye viplati... Paklibi 
nye viplaczil, a rok bi przebyegl, cvpyecz 
dzerzecz ma ge (emptor possidebit eam) y bodo 
czi iego esz na wyeki BZ Lev 25, 30; Gim dam 
zemyo y. bodo yo dzerzecz (ipsis dabo terram 
et possidebunt eam) BZ Deut 1, 39; Poczolem 
tobye poddawacz Seona y zemyo gego, poczni 
dzerzecz yo (coepi tibi tradere Sehon et terram 
eius, incipe possidere eam) ib. 2,31; lair... 
dzerzal wszistek kray Argob (Jair... possedit 
omnem regionem Argob) ib. 3, 14; Odtood czo 
viczognye pan bog twoy... y wyedze (leg. 
wwiedzie) w zemyo, ktorosz so dzerzeli otczo- 
wye twogi (introducet in terram, quam possede- 
runt patres tui) ib. 30,5; Gdysz vsliszeli... 
krolowye..., gis to blisko wyelikyego morza 
dzerzo myasta (qui propinqua possidebant magni 
maris loca) BZ  Jos 5, 1; Wszak to wszitko, 
czsosz dzerszi Tam os..., k tobye s prawa przi- 
slucha (ea, quae possidet Cham os..., tibi iure 
debentur) BZ Jud 11,24; Sinowy<e>... dzer- 
zely zemyo (filii... possederunt terram) BZ 1 Par 
5, 23; Dzedzini y vynnyce nasze gyny dzerszo 
(agros nostros et vineas nostras alii possident) 
BZ Neh 5, 5; Sini gich rosplodzilesz... a prze- 
wyodlesz ge do zemye, o nyeyszesz mowyl gich 
oczczom... Y prziszly sinowye a dzerzely io 
(venerunt filii et possederunt terram) ib. 9, 24; 
Ludzye, sz kthorych (pro kthorzy?) szą rowno
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blyszy przyrodzeny temv ymarlemy s thym to, 
czo szye w gego gymyenye wyazal y dzyerszy 
ge Ort Kai 192; Czokoly mąsz gydaczego gy- 
myenya szwey zenye, poky była żywa, kxobye 
wszal, myal y dzyerzal, to ma myecz y dzerszecz 
ib. 302, sim. OrtMac 26; Gymyenye, kthorego 
mąsz... nye dzyerszal za zywotha zony szwey, 
tho prydzye yey brathu OrtMac 26, sim. OrtKał 
302; Dom y gymyenye sthoyacze... thom ya 
dzyerzal szwa (leg. z swą) zona a myal zpokoy- 
nye wyaczey nyszly rok OrtMac 51, sim. Ort- 
BrRp 44, 2; Jękom ja nye ssilal lyudzi na mloce- 
nye zhitha gumpna Mancimyrovego... hy 
samem przi them nye bil w gymyenyv, *kthorv 
*dirzhi w zapłacze 1456 ZapWarsz nr 1051; 
Potem łan nye doplaczywszy ostatka pyenyądzi 
za dzedzyną Franczkowy, dzerszal (Sul 37: 
dzirzal) s spokogem dzedziną za cztyrzi lyata 
(per ąuattuor annos... tenuit et possedit prae- 
dictam hereditatem) Dział 26; O kthora rola 
woytowye na mya szalowały, thą ya dzyrsza 
wyszszey trzech lyath w pokoyu 1461 Tym- 
Sąd 146, sim. 1463 ZapWarsz nr 1160, 1464 
SprTNW  VIII 2, 44; Jsche ya nye dzirszą 
cząsczy y bliszkosczy Malgorzączynyey..., ale 
czo dzirscha, tho dzirzą za prziwileem 1468 
ZapWarsz nr 3099; O *kthory gymyenye Prań- 
dotha na nass zalowal, tho my dzirszymy w po- 
koyv wyszey trzech lath 1470 ZapWarsz nr 2940, 
sim. 1472 ZapWarsz nr 3063; Yako naszh 
yednacze s thoba ygednaly, yszesh nam myal 
zapissacz czascz dzedzyczna na Pyeczysskach, 
kthora myal y dzerzal oczecz nash Mykolay 
1487 ZapWarsz nr 1584; Gwalthownik uthracza 
.. .wsisthko ymienye swoje, kthorekolwie ma 
albo dzierzi (perdit... bona, quae obtinet et 
possidet) 1498 MacPraw VI 272; Augvstus 
czeszarz, yen tedy wsytek svyath dzyerzal (tunc 
mundi monarchiami rexit), tey noczy vzryal 
gyyazdą na nyebye Rozm 70; A przyschedschy 
do Pylata nye vesly vytnyczą (leg. w wietnicę), 
czvsch v thą czą<ś>cz domv, którą Pylat 
dzyerzal Rozm 748; ~  Narodzę szły..., takli 
odplaczasz panv ?.. .Zali on nye iest oczecz twoy, 
genze gest dzerzal y yczinil, y stworzil czo (qui 
possedit te et fecit, et creavit te)? BZ Deut 
32, 6; Dyabel... bądzye odkvpyon (pro olv- 
pyon ?) s lego (pro tego) prawa, temze (pro 
yemze ?) dzyerzy czlovyeka py<r>vego (iure, 
per quod hominem possedit, spoliatur) Rozm 
168; ^  dzi(e)rżeć w zastawie: Swentoslaw
w sastawe dzersi poi Prachnowa, a ne na weki 
cupil 1399 Leksz II nr 1333; Iaco to swat- 
czimi, *yrze Hynek dzerszy dzedzino, Bass- 
kowo w *paltorasta grziven w sastawye 1410—3

JP XXXIII 387; Jako prawe Dorotha szwymy 
(leg. z swymi) szyny rolan dzirszala oth Czar- 
nothskego w szastaw, tako yą sz pełna wroczyia 
1425 AKPr VIII a 166; Kthori tho iste gymyć- 
nye w zastawye dzirzi (qui iam illam obliga- 
tionem obtinet) Sul 97; Jako ja młyna thego 
konskyego nye dzyrsza w szasthawye we 
czthyrdzesczy kop hany lystha, ale hy hocyecz 
moy wyecznye kvpyl hy dzyrsza hy daley trzech 
lath w p<o)koyv 1462 ZapWarsz nr 1125; Yako 
tho pole Bozechy dzyrschy Grzymka hy 
s dzeczmy zywymy v szyedmy kop groszy szy- 
rokych w zasthawye, ha nye zadzyrzala trzech- 
dzessąth lath ib. nr 1159; ~  dzi(e)rżeć w dzir- 
żawie: Jakom ya nye zaorał czaszczi Abramo- 
wey, kthora othe [mjmnye w [szjdzirzawe dzirzal 
pothlug zapissv kxang zemszkych 1469 Zap
Warsz nr 2936; Jakom ja nye pobrał kmye- 
czyowy... broga syana... y nye wvyezlem go do 
dworv mego de (pro do) Jezorey, kthory dzerza 
w dzyrzawye 1489 ZapWarsz nr 1592; ~  dzier- 
żeć państwo 'zatrzymać posiadanie, in possessio- 
ne remanere*■: On szobye tego wszego gymye- 
nya wymowyl y dzyerzal (OrtBrRp 96, 4: za- 
dzerzal) albo zastawyl (pro zostawyl) panszthwo 
OrtMac 133.

4. 'sprawować, pełnić (jakąś funkcję), od
bywać, odprawiać (sesje sądowe), fungi (imagi
stratu), tenere, exercere (iudicia)': Sąndi nye 
mayą dzyrszany bicz, yano rano a do godzini 
dzewyąnthey (iudicia exerceri non debent, nisi 
manę et usque ad horam nonam) Sul 8; Vsta- 
wyamy, aby... przeth naszym starostą, alybo 
kędy roky wyelge dzirzą (quando generales 
termini tenentur).. . ,  aby nye mogl bycz sze 
slego sządv naganyon Sul 55; Bodo dzerzecz 
strozo w stany zaslybyonem (habebunt excubias 
in tabernaculo foederis) BZ Num 3, 25; Kto 
szye podeymye cznego urząd u, gdy bądzye 
k temu wybran y weszwan, then muszy myecz 
robota y troszką, aby ten (^c. urząd) dobrze 
y wyernye dzyerzal OrtMac 128, sim. Ort Br VII 
561; Tedy Annasch, który byl starschy..., 
przed thym czassem dzyerzal byskupstwo Rozm 
667; ^  dzierżeć państwo 'sprawować władzę, 
potestate fungi5: Mam myasto nyeyyelykye, alye 
czssne a dobre,... a tobye dam v nyem [dam] 
dzyerzecz państwo wschytko sa mną (in ea tibi 
principatum mecum do tenendum) Rozm 228.

5, 'zachowywać coś, przestrzegać czegoś, sepa- 
rare, obsermre, retinere \ Iakokoly s starosczi 
bilo dzirzano (licet antiquitus fuerit observatum. 
Dział 30: podług starych praw było vloszono), 
ysz kmyecz drygego kmyecza zabyyącz, za- 
placziw trzy grziwny groszow, od yini mąszo-
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boystwa praw bival Sul 41; Tesz chczemy 
dzirzano bycz o dąmbyech lesznych (idem vo- 
lumus esse tenendum de ąuercubus silvarum) 
Sul 59; Sz prawa bożego dzyrzą (Dział 64: 
<z> prawa boszego gest), ysz sloscz genego 
drvghemv nye ma skodzicz (ex iure divino 
tenetur, quod iniąuitas unius alteri non debeat 
obesse) Sul 70; Jakom ja viednan, eze Marcin 
myal zaplaczicz poloviczą jednanego a ja polo- 
vicza, a myal tho dzyerzecz pod[d]e dwyema 
kopama zacladu 1452 ZapWarsz nr 907; Nye- 
wyasta gdisz bi czso slvbila... Paklibi, iako 
natichmyast vsliszi, oczecz zapowye gey, slvbi 
y przisyogi gey wsrvszoni bodo, ani vinna 
slvbyenia dzerzecz bodze (nec obnoxia tenebitur 
sponsioni), przeto ze odpowyedzal oczecz gey 
BZ  Num 30, 6; A tak yvsz popiscze sobye 
spyewanya ta to, a vczcze syny israhelske, acz 
pamyotliwye dzerzo a vsty spyewayo (ut me- 
moriter teneant et ore decantent) BZ Deut 31, 
19; Wszitek Iuda a Ierusalem płakały gego, 
a Ieremyas nawyocey, gego wszitci spyewaci 
y spyewaczki asz do dzisyego dnya narzekanye 
nad Ioziaszem obnawyaio a iako zakon dzerszi 
w Israhelu (et quasi lex obtinuit in Israel): 
owa tocz gest pysano w placzoch BZ  U Par 35, 
25; Kyedy czlowyek poddafly] szye przed bur- 
grabyą... pod wysze prawo ocz-koly bandz, 
a thego nye dzyerszy, czo ten o to czlowyek 
przepadł?... Podda-ly szye kto przed burgrabyą 
pod wyszhe prawo...,  a nye dzyerszy tego albo 
nye spelny, ten przepadł szesczdzyeszanth sze
lągów OrtKał 296, sim. Ort Mac 98; A chczą, 
by v nych przyszyasznyczy prawa brały a sz gych 
wyedzenym prawa wydawały albo wyrzekały, 
jako szthara dawna szye dzyalo y dzyerzano 
OrtMac 43, sim. OrtBrRp 38, 4; Jacom ja tho 
yyednal, hyzhe Zemak Sluzheva (leg. z Słu
żewa) myal tho dzirzhecz hy Jacub s Pyotrem 
Sluzhewcza (leg. z Służę wca)..., * thandi na ye- 
na strona sluzhewskye..., a na drugha strona 
sluzhewyeczskye 1458 ZapWarsz nr 1084; Vsta- 
wą tą ma bycz dzerszano (statuto debet teneri, 
Sul 70: *drzyrzano ma bycz), ysz o wyna albo 
rakogemstwo panyskye kmyecz nye ma bycz 
czadzan Dział 64; Gygranye kostek wyele 
sprawyedlywych... ganyby, dlaczego ma bycz 
dzerszano (pro remedio huius periculi statuto 
debet teneri), ysz gygranye kostek o pye- 
nyadze gotowe ma bycz, a nye na dlvg Dział 64; 
Kthorzi sza bada dzerzecz qui tenuerunt sa- 
pienciam 1461—7 Serm 443r; Antipas... po
czął movycz, yschby to myano dzyerzecz, czo 
oczyecz naprzód za zdrovya zapyschal (Antipas 
vero primum testamentum debere servari aiebat)

Rozm 113; Mathka yego to baczyła a dzyerzala 
w svem serczv (in corde suo mater eius cuncta 
retinebat) Rozm 144; Tho kazanye svyąthy 
Maczyey ynaczey pysche, a svyąthy Lucass 
ynako. S tego nyektorzy ynaczey chczą, yzeby 
ye dvoycz kazał myły Cristus... Wschakosch 
aczby to chczyal yyedzyecz, czego szye dzyerzecz, 
nye yest tego potrzebyssna Rozm 265; Ya vam 
kaza nye przyszyegacz any przez nyebo... ,  any 
przez zyemye..., tego szye każdy dzyersch 
Rozm 269; ^  Dawnoscz dzyrzenya albo dze- 
dzyny w pyenyądzach zastawyoney, yakokole... 
do pyączynaczcze lath chowana..., vydzalo szą 
nam ..., ysz thako krothka dawnoscz nye przesz 
grzechy była szchowana albo dzirzana (quod 
talis brevis praescriptio non sine peccato fuit 
obseryata) Sul 77; D zaal..., gdi przes trzy 
lyatha y przes trzy myeszącze tr<w)aal, ma bicz 
moczen y dzyrzzaan Sul 18; Ksyągy Szalomo- 
nowy,... psalmy... yyelmy pamyątlyyye ymyala 
y *dzyeszala v tayemnyczy v syego sercza (te- 
nuit in cordis sui cella) Rozm 17; Ticz fszythky 
clonky mai gest byl f szobe sfwothy Bartlomeg 
dzerszocz nauko sfothe ew<anjelij)e Gn 174a; 
Pan Ihus Xpus... k temu przissedl, abi mi 
takye, chczemli tamo teze przicz, tey to nauky 
syą dzyerszeli y tego roszkazanya XV med. 
R XXII 234; Na wcząncye thego obiczayy 
slosczyyego, a yego dalyey dzirzzeecz nye 
chcząncz (Dział 9: chczącz ten obyczay za- 
traczycz)..., ystawyami (ad succidendam itaque 
hanc consuetudinem perniciosam et eam am
pli us servare nolentes..., statuimus) Sul 22; 
Vygymayąn syąn ot tego ystawyenya małe 
vyni..., ktoresz obyczayem dawno dzirzanym 
ot skazanich w nych mayąn bicz yiczangani 
(excipiuntur tamen ab hoc statuto paryae poe- 
nae... ,  quae morę antiquitus tento a condemna- 
tis in eisdem exigentur) Sul 99; A wyadomo 
bądź wam, ysz obyczaye sthara dawna dzyer- 
zane (OrtBrRp 39, 1: dzyerzano) mogą szye 
dobrze osthacz podług prawa OrtMac 43; 
Prawa... kako... mayą bycz dzirzani Sul 5; Thv 
yvsz konyecz gest praw ..., a czso wyączey 
szbywa nath tho... praw, thy szą... przes thy 
oprawyona, a daley nye mayą bycz przeczywko 
thim dzyrzana Sul 62; Gdyby waszy myescza- 
nye... k nam pyszaly, aby... chczyely dzyer- 
szecz prawo y wyelkyerz, yako dzyerszemy 
(OrtBr VII 556: dzyerszymy) w naszem mye- 
szczye, thedy... chczelybyszmy tho gym... 
odpyszacz OrtMac 44; Myły Iesus swą (leg. 

j z swą) matka ostąly przy domv, myły lesus 
! yako blyschy po oyczv, a Marya po svem 
| malzenstyye, ktoresch prauo aze dothychmyast
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dzyerzą y dzyerzecz bądą na vyeky Rozm 147; 
<R>ychla rzecz w nyektorych sztvkach gest 
potrzebna abo tesz nyepotrzebna, a wszakosz 
przy sądzech a rozgodzenyv rzeczy rychloscz 
nye ma bycz dzerszana (celeritas in iudiciis et 
causis expediendis rationabiliter quandoque 
est refringenda) Dział 20; Dayąncz... naam... 
mocz, abychom mogli... na thi członki vi- 
rzecz... sandowego rząndv nye dzyrząncz (iuris 
ordine non servato) Sul 3; Jesu, raczy myą 
wyszluchacz a dar rady dobrey my dacz, bych 
szyą dobrych rzeczy dzyerszal, a szlych rzeczy 
szyą wyaroval ca 1500 SprTNW  V 18; Tho 
szlubowanye, czo ta pany wysznala przed 
gaynym szadem, to muszy ona dzyerzecz 
Ort Mac 71; Yako mnye s wamy vgedna- 
no o głowa oczcza vasszego y tho ygednanye 
myelysszczye dzyrsszecz poth dzyesszyączyą 
koop *zaclady 1471 ZapWarsz nr 1420; Myko- 
lay Kalysch myal rosdzyelycz gymyenye Damb- 
rowka na trzy cząsczy... gy tho vgyednanye 
myely sobye wyescz (leg. wwieść?) w kxągy... 
gy dzyerzecz gye nyeporuschnye poth pyaczyą- 
dzyesyath kop zakłady 1490 ZapWarsz nr 1702; 
Chemily czynicz yolo naszego othcza nebesz- 
kego, tedy yocz napyrszue mamy dzerszecz 
yaro kresczyganska Gn 171 b; Ktorykole chcze 
zbawon bycz, przede wszym potrz<e>byszno 
gest, aby dzerszal krzesc<ij>ansko wero (ut 
teneat catholicam fidem) FI Ath 1, sim. Pul, 
M W  8a; Vyelkyersz jaco ma bycz dzyerzan 
OrtBr VI 383; Slvschno ystawycz, aby daley 
szadny Szyd krzesczyanynowy... swych pye- 
nyadzy na zapysy... nye dawał, ale tylko na 
zakład dostateczny ma dacz podług swyczaya 
dawno dzerszanego (secundum consuetudinem 
antiquitus observatam, Sul 62: schowanego) 
Dział 65; ^  Oycze svyathy,... thyss yczvyrdzyl 
(sc. gwiazdy), gesz sa na *nyebyezysch y przy- 
kazalesz ym, bych dzyerzeły barzy byeg vcz- 
yyrdzenya nyebyoss Rozm 5; Postayylesz szyedm 
planet na nyebyeszyech y przykazalesz ym, by 
dzyerzeły barzy byeg vcz<w>yrdzenya nye
byoss ib. ; ~  'zajmować się, occupari, gerere5: 
A kakokoly z rodu Neptalymova wszech na- 
mlodszi bil, wszako syo przeto nyczs dzecyn- 
skich rzeczi nye dzerszal (nihil tamen puerile 
gessit in opere) BZ Tob 1, 4; ~  dzierżeć z kimś 
(bractwo) 'trwać z kimś w przymierzu, societatem 
cum aliąuo habere" : Zazdroscz braczthwo dzierzy 
s czarthy ca 1500 SlOcc XII 159; Rzekły, yze 
yest czarnóxyasnyk a dzyerzy złem (leg. z złem) 
dvchem, a ten yemv pomaga (magus hic est et 
incantator, et daemonum praestigii verus inda- 
gator) Rozm 137; A ony zavolaly potem

vschysczy.... Z  dyablem dzyerzy ayego moczą, 
czvsch dyabelską Rozm 770.

6. euważać, uznawać za kogoś, za coś, tenere, 
habere, putare, existimare : Zemskye prawo 
dzirszą za prawo 1426 ZapWarsz nr 185; Tho 
my dzyerzemy za prawo OrtMac 43, sim. 
OrtBr VII 556; Rany sz kthorych bywa chro- 
motha, thy dzyerza za czyaszkye rany ib. 72, 
sim. OrtBr VII 568; Bądzyely kthory czlowyek 
sz prawa osządzon na szmyercz, a odprasza-ly 
(pro odprosza-ly) go, ysz go nye szgybya (pro 
szgubya), tego czlowyeka maya myecz y dzyer
zecz za thego, czo prawa nye ma ib. 97, sim. 
OrtBr VII 572; Jacobus... za poczestnego, 
czsnego, ód żadnego w szadnem zawodzę po- 
desrzany ani yest naleson y prze dobri luth... 
za *tagego myan, dzirsan y chowan, y tesz 
ninye gy maio, dzirsza y chowayo za czsnego 
y falonego cloveca 1474 Zab 540; Vyelko- 
vmyslny, vyele o szobye dzyerzaczy magnani- 
mus ca 1500 Er z 16; ~  Saducey... yedno 
pyączyory xyągy Moyzeschovy dzyerzeły (solos 
quinque libros Moysi recipiebant) Rozm 181.

7. 'zachowywać coś w pewnym miejscu lub 
stanie, tenere in loco, in re : O tern, kako tez 
y Iudasch mylego Iesucrista pytał, dzyerzącz 
v myszye rąka s nym Rozm 549; ^  przenośnie: 
Wschech szvych tovarzyschek czynylą szyą (sc. 
Maria) nyschą..., yze yą wschytky szylno 
a oszobnye mylovaly a tesch yą vyelykey 
(leg. w wielikiej) czczy dzyerzaly (et eam in 
maxima veneratione tenuerunt) mylvyącz mye- 
dzy szobą Rozm 18.

8. *zawierać, obejmować, mieścić w sobie, ca- 
pere, continere, habere’ : Capere dzerzecz XVp. pr. 
R XLVII 357; Vdzelal oponi, s ktorich pyoczy- 
naszczye lokyeth slupów trzy s podstawky 
swymy geden dzerszal bok (quindecim cubitos 
columnarum trium cum basibus suis unum 
tenebat latus) BZ  Ex 38, 14; Vdzyalal oponoo... 
podług myary, która wszitky oponi stanowe 
dzerszala (iuxta mensuram, quam cuncta atrii 
tentoria habebant) ib. 38, 18; I Priscą, i Yag- 
nyeszką, y Pasca, tho sticzen dzyerszy 1471 
CyzKlob 443; Any myasto, any czass, any 
nyebo, any zyemya może dzyerzecz boga (non 
enim locus, neque tempus, nec caelum capit 
deum) Rozm 164; ^  'symbolizować, symbo
licznie w sobie mieścić, continere (sensu allego- 
rico)*: Znamyona, dzierzy continebit (locutus 
est dominus ad Moysen dicens: Loquere ad 
filios Israel et accipe ab eis virgas singulas per 
cognationes suas... et una virga cunctas seor- 
sum familias continebit Num 17, 3) 1471 
MPKJ V 26.
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9. ' wytrzymywać, znosić, tolerare : Czyrpya- 
na, dzyrzana toleranda 1462 R XXV 270; 
Dzyerszy tolerat XV p. post. R XXV 175.

10. dzierżeć się futrzymywać łączność, trwać 
przy czymś a. przy kimś, haerere, adhaerere :
a. konkretnie: Offyerowacz bodzye dwye gar- 
lyczi... y da ge kaplanowy, gensze pyrwe 
oflfyervge za grzech zakr0czyw glow0 gego, tako 
zebi syo gardła dzerszalo any owszem gey 
vrwacz (retorąuebit caput eius ad pennulas, ita 
ut collo haereat, et non penitus abrumpatur) 
RZ Lev 5, 8; Orffa czalowawszi swyekrew 
wrocy syo. Ale Ruth dzerszala syo swyekrwye 
swey (Ruth adhaesit socrui suae) BZ Ruth 1, 14; 
Dzierzy-ly schią przy skórze involuta cutti (co- 
lor albus in cute fuerit..., lepra vetustissima iu- 
dicabitur atque inolita cuti Lev 13, 11) 1471 
MPKJ V 22; ~  b. przenośnie: Przisporzi pan 
ran twich... y obroczi na czo wszitki nodze 
egipske..., y bodo syo czebye dzerzecz (con- 
vertet in te omnes afflictiones Aegypti... et 
adhaerebunt tibi) BZ Deut 28, 60; Gdyby szye 
radczcza... przylubowalby szye ku dworu albo 
przymylowal, albo dzerzal, a tho szgyednal, 
aby *myastho {OrtMac 36: albo nye dzyerzal 
pyszanego myaszthv prawa) pyszane prawo 
albo przywyley szlomyono..., czo gest gego 
pokuta? OrtYrtel 119; Bo y ktorego navyat- 
schego mąza od fcocząthka svyata nyevyasta 
ku *kloputu nye przypravyla... A navyączey 
czy, którzy szye dzyerzą ku dvoram kxyazą- 
czym albo prelaczskym Rozm 693.

Cf. Dodzierżeć, Obdzierżeć, Odzierżeć, Po- 
dzierżeć, Przedzierżeć, Przydzierżeć,łydzie 

—żećf Wydzierżeć, Wzdzierżeć, Zadzierżeć, 
Zdzierżeć, Obdzierżać, ^daerżaęj^lldziei^ 
"żatj Wzdzierżać, Zadzierżać, Przydzierża- 
wać się, Udzierżawać, Wzdzierżawać się, 
Zadzierżawać, Wzdzierżować się 

Dzierżenie, Dzirżenie fo r m y : n. sg. dzirże- 
nie Sul 77, 1460 TymProc 299; dzierżenie XV 
med. GIWroc 231 v; ~  g. sg. dzirżenia 1436 
ZapWarsz nr 520, Sul 77, 1453 ZapWarsz 
nr 988; dzierżenia 1399 StPPP VIII nr 8277, 
1414 AKH  111 225, 1423 AKPr VIIla 162, 
XV med. R XXV 157, 1455 AG Z  XIV 451, 
Ort Br VII 569, Ort Mac 111, 1471 MPKJ V 136; 
dzirżenie MPKJ V 136; ^  d. sg. dzierżeniu BZ 
Ex 36,31. Deut 28,21. 30,18. 32,47. II Par 
26, 2; ^  ac. sg. dzirżenie 1426 ZapWarsz nr 180, 
Sul 32; dzierżenie 1392 HubeZb 65, 1400 
SKJ  III 188. 191, FI 77,53, XV med. GIWroc 
231 v, 1457 AGZ  XV 21, 1475 AGZ XVIII 95; 
^  /. sg. (w) dzirżeni 1393 HubeZb 67; dzierżeni 
1391 HubeZb 63; dzirżeni u 1403 KsMaz I

nr 344, 1405 HubeZb 105, 1410 HubeZb 51, 
1423 AKPr VIII a 162, 1424 MPKJ II 302, 
1441 StPPP II nr 3018, etc.; dzierżeniu 1393 
Leksz I nr 1555, 1396 Zab 537, 1398 HubeZb 73, 
1399 StPPP VIII nr 8272, 1401 HubeZb 80, 
1420 AKPr VIIIa 151, 1423 AKPr VIIIa 162, 
1425 Przyb 19, OrtBr VII 569, OrtBrRp 104, 1, 
OrtMac 60. 142, 1465 AGZ XV 34.

Z n a c ze n ia : 1. ' trzymanie, podtrzymywanie, 
continere {sensu subst.y: Udzelyal szerdzy z drze- 
wya sethym pyocz g dzerszenyu desk gednego 
boka stanowego (fecit et vectes... ad continen- 
das tabulas unius lateris tabernaculi) BZ  Ex 
36, 31.

2. ftrzymanie w niewoli, captivitas, actus re- 
tinendi debitorem in captivitate5: Pusczyly ktho 
od szyebye wolno szwego dlusznyka..., tego 
może gyny dlusznyk przed prawem obzalowacz, 
a podadzaly mu go sz prawa za rąką, gdysz 
gy na szlub wolno wypusczyl szwego {leg. 
z swego) dzyerzenya albo obrony, szlowye 
sz yaczthwa OrtMac 111, sim. OrtBr VII 569.

3. 'posiadanie na własność lub w dzierżawie, 
possessio, actus rem suam vel conductam possi- 
dendi’ : laco tamo Bartlomey ode dwdzestu lath 
nigdi ne postał w dzirszeni 1393 HubeZb 67; 
Wemi y sswyathczimi, ez... ani czy *dedziczy, 
ani Borek byli gospodarzmi dzedzinye, ani 
z opathowego y s convenczkego dzerszenya dze- 
dzina wychodziła 1399 StPPP VIII nr 8277; 
Katherzina swimy {leg. z swymi) przotky trzi- 
mala trzeczą cząscz Culigowa..., mymo trzi- 
dzesczy lath nigdy s gich dzerzenya nye wicho- 
dzila 1414 AKH  III 225; Kędy kto, o glownąą 
dzedzynną rzecz... poswan bandącz, nye sta- 
nye... na rokv..., a dla nyestanya thego tho 
poswanego powod . .. przikazan bandze y osząn- 
dzon w prawe dzirzenye they tho dzedziny 
myan bicz *poscznon (actor... decernatur et 
definiatur in veram possessionem eiusdem here- 
ditatis mittendus, Dział 20: powodowy ma bycz 
przysądzona wlostna drzerszawa y ma bycz dano 
gemv w dzedziną wwyązanye), thedi y othe 
wszego prawa they tho dzedziny... samperzs 
skazan ma bicz... othpadnącz Sul 32; Perpetue 
tencionis dzerszenya XV med. R XXV 157; 
Przicini tobye pan mor, doyod czo nye za- 
traczi z zemye, do ktoreyze to przydzesz k dzer- 
zenyv (ad quam ingredieris possidendam) BZ 
Deut 28, 21; Mały czasz bodzesz bidlicz w zemi, 
do nyeyze to, lordan minow, wnidzesz kv dzer- 
zenyv (parvo tempore moreris in terra, ad 
quam Jordane transmisso, ingredieris possiden
dam) ib. 30, 18, sim. ib. 32, 47; On wzdzalal 
Haylath a nawrocyl ge ku dzerzenyy Iudowu(ipse
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aedificavit Ailath et restituit eam ditioni Juda) 
BZ II Par 26, 2; Czokolwyek then wmarly... 
sthoyaczego gymyenya dal szwemu thowarzy- 
szowy za zywotha w gyego rącze y myal tho 
w dzyerszenyy, tho gyemu ma szye oszthacz, 
ale zosthawylly... po szobye kthore stoyacze 
gymyenye albo nye stoyacze, czo myal 
w sz<w>ym dzyerzenyy asz do szwey szmyar- 
czy... ,  tho maya wszyacz y myecz gyego blyszy 
przyrodzeny Ort Mac 60, sim. Ort Br VII 569; 
^  Hec paratus est Nicolaus probare al. dowyescz 
in tenutam al. na dzerzenye, nullum ius ob- 
mittendo 1457 AG Z  XV 21; Tenuta al. dzyr- 
senye 1460 TymProc 299; Quam tenutam Vrsula 
a vobis habet in possesśione al. w dzerzenyy 
1465 AGZ XV 34; Vlka recognovit, quia ei 
Onyssym, Iwan et Andrey satisfecerunt pro 
tenuta bonorum al. za dzyerzenye gymyenya, 
que tenuerunt 1475 AGZ XVIII 95; ~  być
w dzierżeniu 'posiadać, possidere, possessorem 
esse : Iaco wtenczas, kedim birzwna rambil 
na tey dzedzine, ne bil Włodek tedy w dzerzeny 
1391 HubeZb 63; Iaco Wiszkow dzad ne bil 
w dzirszeni tey dzedzini, a Meczko bliszszi po 
swe babę ku te dzedzine 1393 HubeZb 67; Is 
bil *Drzerszek y *drzerszenu, kedi Losowo prze- 
dal 1393 Leksz I nr 1555; Wemi i swaczimy, esz 
dominus palatinus nigdi ne bil tey nyue w dzer- 
zenu, o yansz zalowal, any gospodarzem 1396 
Zab 537; Potrasz swo szostro, Katarzine, po 
tey czosczi Pangowa szilo moczo yignal, 
w yeysze ona bila w dzerzenu 1398 HubeZb 73; 
Hanczin mosz za swego ziwotha ne bil w *dzir- 
szena tey dzedzini 1399 HubeZb 38; Oland iest 
w dzerzenu *dedzini odtichmast, iaco list 
wysszedl 1399 StPPP VIII nr 8272; Oczin 
oczecz byl w *dzerszonu pyantey czansczi 
carczmi XV lat ib. nr 8492; Thomislawa w trze- 
czey czesczi boru... ne bila oth poczidze- 
santh lat w dzerszenu 1401 HubeZb 80; Mi- 
•colay ne bil tamo w dzirzenu y w trzymanu 
ode dwdzestu lath 1405 HubeZb 105; Potr po- 
swal Philipa, a on byl w dzersenu w Czuko- 
mloczech 1420 AKPr VIIla 151; lako (pro tako) 
dawno, yakom byskup, z onem gesth w dzersenu 
they wodi y pothoku od byskupey zamani they 
przekopi s pothoku wywedzoney 1423 AKPr 
VIIIa 162; Ksandz byl w dzirsenu roley... 
sz oczcza asz do dzyseyschy<ch> masth, nigdi 
z dzersena ne wystampayącz wecznego ib. ; 
Hanna bila w dzirzszenyy zastawy they... we 
czthirzech grziwnach 1424 MPKJ II 302; Czsso 
orał albo ssekl, albo syano brał, to orał a brał 
y ssyano sekl na swem, gdze yego list przy- 
sandny omawya, a tego bil on w dzerzenyy ot

wyązanya aze do dzyszego dnya 1425 Przyb 19; 
Margorzata... nye była nikdi w dzirszenyu 
w tey cząsczi óczczisni, ktor[z]ąs ziskala na 
Crczonye, bracze 1441 StPPP II nr 3018; Czy, 
czo oszyedly yego domy albo role, czo nye 
u nyego kypyly..., mogaly ony tho odzyerzecz 
thym, ysz ony daley nyszly rok y dzyen dzyerzely 
y myely w szwey obronye, szlowye w dzyersze- 
nyu były? OrtMac 142, sim. OrtBrRp 104, l.

4. 'posiadłość, possessio, res, quam quis pos- 
s id e f: Iaco Bogathka przibeszaw na pana 
Maczkouo dzerzene w sessczinaczcze i wibil 
ioczcza, i Yancowy rano dal 1392 HubeZb 65; 
Dzerszek wwanzal sye na me dzerszenye w Wan- 
szirowe posspolki y wzal tego roku syano 
ss lank, anysm ya ss swimi dzeczmi dzelnicze 
wsyola 1400 SKJ III 188; Jaschek po lyscze 
wiszczy wwansal sye w dzedzina na Abramowo 
dzerszenye 1400 SKJ III 191; Dal iest (sc. bóg) 
gradowi skot gich (sc. Egipcjan) y dzerszene 
(Puł: bydlyę) gich ognowi (tradidit,.. possessio- 
nem eorum igni) FI 77, 53; lacom ne orał 
w Ondrzeiowe dzirszenu plugem 1403 KsMaz I 
nr 344; Iaco Jaranth posiał do pana Jurcowa 
mlina dzesancz towarziszow gwałtem y wszali 
mu weprze y szito w yego dzirszenu 1410 
HubeZb 51; Helena nye posyekla *loky panu 
Yandrzeyewy, ale czso szekla, tho syekla na 
swem, na prawem, w swem dzerszenyu, czso 
wytrzymała po trzeczem namyastku 1425 Przyb 
19; Jako Bolesta, przyyachaw samoczwarth na 
Katharzinino dzirszenye, pobrał cury, jaycze 
gwałtem 1426 ZapWarsz nr 180; Jacom ya ne 
wybyl Jachny sz gey dzirszena szylą 1436 Zap
Warsz nr 520; O którą rolya Pyotr na mya 
zalowal, they ya tego roku ne poorał w yego 
*dzirzemyu gwałtem... O którą rolya Pyotr na 
Swathoslawa zalowal, they on tego roku nye 
poorał w yego *dzirzemyu gwałtem ca 1445 
ZapWarsz nr 841; Dawnoscz dzyrzenya albo 
dzedzyny w pyenyądzach zastawyoney (prae- 
scriptio... possessionis siye hereditatis in pe- 
cunia obligatae), yakokole w nyektorich ze- 
myach naszych do pyączynaczcze lath chowana, 
gysz gdi przemynyely, tedy tho dzirzenye albo 
gymyenye (eadem possessio) przes pozyczczą 
pyenyądzy obyklo było na wyeky bycz otrzy
mano, vydzalo szą nam ..., ysz thako krothka 
dawnoscz nye przesz grzechy była szchowana 
albo dzirzana Sul 77; Dzerzenye posessio 
XV med. GIWroc 231 v; Jaco Stachna nye 
myela dzyrzenya cząsv thego, yedy Yacub wąn- 
zowal *sy w *ymyeny 1453 ZapWarsz nr 988; 
Sicut Wscheborkam et Annam in ipsorum 

1 possessione al. v dzirszenyy et in dochody
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vskodzyl v dzessączy kopach 1461 ZapWarsz 
nr 1129.

5. *stowarzyszenie, związek, societas, secta': 
S thovarzistwa a. dzierzienya (war. lub.: dzyrsze- 
nye) de secta (de secta hac notum est nobis, 
quia ubique ei conttadicitur Act 28, 22) 1471 
MPKJ V 136.

6. *zachowywanie, przestrzeganie, obser\atio : 
O dzirzenyv interdicta thako zkazvgemi (super 
interdicto servando taliter decrevimus), ysz 
gdi... przigodzi szą w Krakowye interdicth 
cirkewni dzirzecz a chowacz, myastho Kazy- 
myrz... themv tho interdicthovi nye ma bycz 
podano Sul 4; Przes dzersene czistoti per conti- 
nenciam XV med. GIWroc 231 v; Hoc causa 
istius fecisti, ut ista Concordia nec ius finiretur, 
ideo te citant ad librum et inscripcionem pro 
vadio viginti quinque marcarum ad eorum 
partem causa ruschenya arbitri et non dzersze- 
nya inscripcionis, quia te concordare noluisti 
1455 AGZ XIV 451.

(Dzierżętny) Dzirżętny *prawomocny, obowią
zujący, ratus, firmus, legitimus : Sbythna capy- 
tula alybo vstawyenya praw króla Kazymyro- 
vich ze wthorych ksząng... mymo tha, czso 
yvsz s pirzwymy szlączona a popysana moczno 
dzyrzecz stoyą, thv... gest polski popysana, thy 
opvsczywszy, czso sz nych... myedzy dzyr- 
szanthnymy szą położona y s pyrwymy *yanako 
mocznye mayą bycz dzyrzana Sul 62.

Dziesiątek fo r m y : n. sg. dziesiątek ca 1450 
P F IV 569; ^  g. sg. dziesiątka BZ  Num 18, 26. 
28, 13. 29, 15. Neh 10, 38; ^  ac. sg. dziesiątek. 
BZ Gen 14, 20; ^  i. sg. dziesiątkiem XV ex. 
SKJ I 146; ~  g. du. dziesiątku BZ  Lev 23, 17. 
Num 15, 6; ~  n. pi. dziesiątki BZ  Lev 23, 13; 
~  g. pi. dziesiątków 1437 AGZ XII 14, BZ  
Deut 25, 3; ^  ac. pl. dziesiątki BZ Num 18, 
26. 29, 14. Tob 1, 6.,

Z n a c ze n ia : 1. 'dziesiątka, dziesięć jednostek, 
numerus denarius' : Ale wszak ran myara ta to 
bodze, aby liczbi cztirzech dzesyotkow nye 
przesyognoli (ut quadragenarium numerum non 
excedant) BZ Deut 25, 3; Trzykrocz pyaczdzye- 
sząd mowczye: Sdrowa *bucz Maria, a yeden 
paczyerz mowczye za kasdym dzyesząthkyem 
XV ex. SKJ I 146; ~  'miara przędziwa, men- 
sura filoruin : Hic Przekvleya restituere debet 
quinquaginta genera canaparum al. przandziwa 
dzeszanthkow 1437 AGZ XII 14;

2. * dziesiąta część, de c im a pars':  Y na szszgo- 
cze rzeczi offyerowany bodo s nim, dwa dze
syotky byeli scropyoney oleyem kv kadzenyy 
bozemv (duae decimae similae conspersae oleo 
in incensum domini) BZ Lev 23, 13; A tak

bądzecze offyerowacz nowo obyato bogv se 
wsech przibitkow waszich, chlebi pirwych vrod 
dwa ze dwv dzesyotky byeli (de duabus decimis 
similae fermentatae) ib. 23, 17; Bodze taka 
offyera z biły, ze dwv dzesyotky (erit sacrificium 
similae duarum decimarum) BZ Num 15, 6; 
Offyervicze... dzesyoto czoscz dzesyotka oleem 
byeli pokropyoney (decimam decimae simi
lae ex oleo) BZ  Num 28, 13; Y offyarvgecze 
obyato..., baranow... czternaczcze s palo- 
czimi rzeczami gich, byeli olegem pokropyone 
trzi dzesyotki po kaszdich czelczoch (et in liba- 
mentis eorum similae oleo conspersae tres 
decimas per yitulos singulos)... ,  a dwa dze
syotki iednemv (et duas decimas arieti uno), to 
iest spolv dwyema scopoma. A dzesyoto czoscz 
dzesyotka kaszdemy baranv (et decimam de
cimae agnis singulis) ib. 29, 14—5.

3. 'dziesiąta część zbiorów składana jako da
nina, frugum pars decima, quae pro tributo 
praestari solebat': Y dagę (pro dal) gest dze- 
szotek ze wszego (et dedit ei decimas ex omni
bus) BZ Gen 14, 20; Gdisz przymyecze dze
syotki od synów israelskich (dum acceperitis 
a filiis Israel decimas), gesz toczem oddal wam, 
pirwe yrodi gich offyeryycze panv, to iest dze
syoto czascz dzesyotka (decimam partem de
cimae) BZ Num 18, 26; Nauczony bodo ofye- 
rovacz dzesyoto czoscz dzesyotka swego (et 
Leyitae offerent decimam partem decimae suae) 
do domv boga naszego, do pokladnyce domy 
skarbnego BZ Neh 10, 38; A wszitki vrodi, a 
dzesyotki swe pyrwe wyernye offeroval (omnia 
primitiva sua et decimas suas fideliter offerens) 
bogu BZ Tob 1, 6.

4. 'denar, denarius': Dzeszantek denarius
(Mat 20, 2) ca 1450 PF IV 569.

Dziesiątnik cf. Dziesiętnik
Dziesiętny cf. Dziesiętny
Dziesiąty fo r m y : n. sg. m. dziesiąty 1391 

MPKJ II 327, BZ  Ex 12, 3. I Par 12, 13, M W  
121 b ; / .  dziesiąta Dek III 10. 20, BZ Ex 16, 36, 
EwZam 301, Rozm 444; neutr. dziesiąte Dek 
VII 1; ^  g. sg. m. dziesiątego BZ  Gen 8, 5, 
1461—7 Serm llOr, Rozm 442. 479. 587; neutr. 
dziesiątego Sul 101; ~  ac. sg. f  dziesiątą BZ 
Neh 10, 38, Rozm 443.

Z n a czen ie : 'd e c i m u s Dzesyoty ps<alm> 
1391 MPKJ II 327; Dzeszotha kaszn boża: ne 
pozoday czudzego szboza Dek III 10. 20;, 
Dzeszanthe (sc. przykazanie): ne pozanday czu
dzego ymena Dek VII 1; I tak wodi z zemye 
plynoly a vbiwalo gich az do myeszocza dze- 
szyotego (usque ad decimum mensem). Potem 
dzeszotego myesyocza (decimo enim mense)
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pyrwi dzen winykn0 wyrzchowye gor BZ Gen 
8, 5; Dzeszyoty dzen myeszy0cza tego to 
(decima die mensis huius) węszmy kaszdi z was 
barana po czyelyadzach a po domoch swich 
BZ Ex 12, 3; Ale z Gaddi przenyesly syo ku 
Dauidoui... moszowye przevdatni... a roczi 
iako sarni po górach: Ezer pyrwi..., Hyem- 
mas dzesyoti (Jeremias decimus) BZ I Par 12, 
13; Dzeszantego decimo die 1461—7 Serm llOr; 
Ale bi sie *napelnylo lidzba wibranych, dzie- 
syati człowiek iest stworzon M W  121 b; A go- 
dzyna była yakoby dzyeszątha (hora autem 
erat quasi decima Jo 1, 39) EwZam 301; Przy
kazał byl bog Moyzeszovy v starem zakonye 
o barankv vyelykonocznym, ktoregosz myely 
vzyącz ze crody (leg. trzody) dzyeszyątego dnya 
pyrvego myeszyącza (qui decima die mensis 
primi assumebatur de grege) Rozm 442; Dzye
szyątego dnya vynyda lyvdzye z yazkyn (decima, 
sc. die, exibunt homines de cavernis) Rozm 479; 
Rada dzyeszyątego radcze, który any odma- 
vyal, any przymavyal smyerczy mylego Iesu- 
crista Rozm 587; ~  Gomor ta myara gest
dzeszota czyoszcz effy tey myari (gomor autem 
decima pars est ephi) BZ Ex 16, 36; Nauczony 
bodo ofyerovacz dzesyoto czoscz dzesyotka 
swego (et Levitae offerent decimam partem 
decimae suae) do domv boga naszego, do 
pokladnyce domv BZ Neh 10, 38; Ale to 
rzeki (sc. Judasz) nye prze to, yschby nan 
przysluszalo vbostvo opravyacz, alye yze byl 
zlodzyey y myal myesky..., a vsego dzye- 
szyąta cząscz vkradl Rozm 443; Trzydzyesczy 
yest dzyeszyąta czescz trzechseth Rozm 444; 
A takosch myal, czo ządal, od trzechszeth 
pyenyądzy prosczye *dzyąszyąta cząscz Rozm 
511; ^  w liczebniku wieloczłonowym'. Lyatha
narodzenya bożego tissyąncz cztirzistha dzye- 
syąnthego (anno domini 1410) Sul 101. X,

Dziesięcina fo rm y: n. sg. dziesięcina Sul 4, 
Dział 5 ; ~  g. sg. dziesięciny Sul 3. 4, Dział
4. 5; ~  d. sg. dziesięcinie Sul 4; ^  ac. sg. 
dziesięcinę 1398 StPPP VIII nr 6409, 1406 
HubeZb 85, 1407 HubeZb 121, 1423 StPPP II 
nr 1941, 1427 ZapWarsz nr 2760, etc.; ~  ac. pl. 
dziesięciny BZ II Par 31, 5, Dział 3, 1471 
MPKJ V 83, Rozm 328; — /. pl. (o) dziesięci
nach Sul 3, BZ  Neh 10, 38.

Z naczenie:  'dziesiąta część zbiorów składana 
jako danina, frugum pars decima, quae pro tri- 
buto pendi solebaf: Episcopus... wszanl dwoye 
penandze za yednan *dzeszandzinam w prze- 
chod 1398 StPPP VIII nr 6409; lako cz[o]so 
kupił Pełka w Rzepiszewe a w Woli dzeszan- 
czino, tho kupił przez Szwanskowi woley 1406

HubeZb 85; Jaracz pana Kodrampskego żyta 
w dom ne wozi, ale czso yego ludze dzessan- 
czyno ostauili 1407 HubeZb 121; Jakom ya bil 
przedal to dzeszoczyno za trzydzesczy grzywen, 
czo mi yo Yeroslaw szvloczil gwałtem 1423 
StPPP II nr 1941; O cthoro dzesancino yerno 
('z jarego zboża’) Voytek na Staszca szalo
wał, to on s gego wolyo do syebye wzol 
1427 ZapWarsz nr 2760; Gunolth nye zaplaczyl 
Micolaewy poltrzecza grosza y dwadzeszcze 
szwey czansczy za dzeszanczyną 1436 ZapWarsz 
nr 609; Myedzy... Kaszymyrem... królem..., 
a myedzy... Bodzanthą... byskvpem... nye- 
kthore *wyąnthpyenye o dzeszanczynach (quae- 
dam dubitatio super decimis, Dział 3: o dzessyą- 
czyny)... bilo szą sthanth y s owąnth porvszylo 
Sul 3; Zgednavami a zkazvgemi... ,  yze o po- 
drapyenye dzeszanczini (pro raptu decimae) 
pholwarkowey kthorego slachczicza... thaki 
drapyeszcza za wspomynanym ma clyanth bycz. 
A bandzeli w klanthwye przes szescz mye- 
szanczi sthal, thedi y przebiwacze they wszi, 
gdysch powynni dzeszanczyną dacz (qui tunc 
tenebantur decimare), mayą clanczi bicz thesz 
z drapyesczą they tho gych dzeszanczyny (cum 
raptore decimae eiusdem) Sul 3, sim. Dział 4; 
Paknąly zona kthorego slachczicza nye bandą- 
czego doma dzeszancziną podrapi (decimam 
rapuerit)... ,  ma klantha theszs bycz Sul 4, sim. 
Dział 4; Gdzekolye plugem... orano bi bilo, 
dzeszanczina spelna ma dana bicz (decima ple- 
narie exsolvatur), wyiąwszi rzepą, m ak..., czso 
ge mothiką kopayąncz... ktho sadzi, s gych 
*niyana dzeszanczina ma bicz ząndana any 
dana (decima ab eo nullatenus recipiatur) Sul 4, 
sim. Dział 5; O dzesząncziną theszs konopną 
(pro decima canapi) thako wśtawyamy:... Ktori 
(sc. kmieć) polplugem orze, dwye kycze dacz 
wynowath dzeszanczinye. Alye ktho nye orze, 
oth dzeszanczyni konopney ma bycz praw 
y viswolyon (a decima canapi debet esse liber 
et solutus) Sul 4, sim. Dział 5; ~  A wszego, 
czymze myo obdarzysz, obyeczuyocz tobye 
*dzessy0tyno (decimas offeram tibi) BZ Gen 
28, 22; To gdisz syo oglosy w uszi sebranyy, 
obyetowaly sinowye israhelsci pyruich vrod 
wyele z yzitkow, z wyna y z oleia, z myodu 
y ze wszego, czsosz syo na zemy rodzi, ofero
wały dzesyoczini (decimas obtulerunt) BZ 11 
Par 31, 5; Y bodze kapłan, sin Aaronow, 
z nauczonimy w dzesyocynach nauczonich (sa- 
cerdos, filius Aaron, cum Leyitis in decimis Levi- 
tarum) BZ Neh 10, 38; Trzecyego lyata rozmay- 
tim ybogym... wszitko dzesyocyno rozdawał 
(proselytis... ministraret omnem decimationem)
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BZ Tob 1, 7; Davay dzieschanczyny sanctifica 
decimas (Ecclus 35, 11) 1471 MPKJ V 83; 
Dzyeszaczyna twogyą y pyrworodne twoge nye 
odwlaczay offyarowacz (decimas tuas et primi- 
tias tuas non tardabis reddere Ex 22, 29) XV 
p. post. Kałużn 286; Alye górze wam, Żydom, 
yze day<e >czye dzyeszyeczyną od myathky, od 
ruthy y ode wsego zyelya (quia decimatis 
mentham et rutam, et omne olus Luc 11, 42), 
a przestąpaczye ssąd a myloscz bożą Rozm 305; 
Tegodlya d a v a y c z y e . c z o  yest boże, bogv, 
czvsz dzyeszyeczyny, offyary (scilicet primitias, 
decimas et oblationes), a czo na bog przyslusza 
Rozm 328; Lyczemyernyczy... movyly, yze 
myszmy volny od svyeczkych zakonow, bośmy 
pod zakonem bożym, dayem dzyeszyączyną 
y yne, yako v sakonye pysano Rozm 455.

Dziesięcinny 'dotyczący dziesięciny, związany 
z dziesięciną, qui decimarum e s f : lato dziesię- 
cinne 'rok składania dziesięciny, annus decima
rum, quo decimae pendi debenf: A gdisz yipel- 
nisz dzesyotek wszitkich twich vzitkow, lata 
dzesyocinego trzeczego (anno decimarum ter
tio), dasz slvdze kosczolovemv y przichodzo- 
cemv, syrocze y wdowye, aby gedli myedzi 
twimi wroty y nasziczili syo BZ  Deut 26, 12; 
^  pieniądze dziesięcinne fzebrane z dziesięcin, 
qui e frugum decimis paratus e s f : Jacom ya ne 
wszal Borcowi poi *tzreczey kopy *dzeszanczi- 
mych *penanczdzy 1411 Czrs 352.

Dziesięcioro *dziesięć, decem, qui numer o decem 
su n f : Davam sya vynyen bogv wszechmogo- 
cemv sz dzyesyaczyorga przykazanya *bozogo 
Spow 3; Yakom ne pobrał Beacze dzesanczorga 
scota, *dywvdzestu owecz 1414 KsMaz I 
nr 2298; Jaco mne Pacosz othbyl dzeszanczoro 
scotha szamopanth gwalthem 1416 Czrs 88; Jaco 
ya nye wipusczyl rankogemstwa Janowy, kthory 
ranczyl za Woycye<cha> młynarza, tho gest 
dzessączorga kur 1464 ZapWarsz nr 1141; 
^  tyle (tele) dziesięcioro 'dziesięć razy tyle, 
decemplici numero plus’ : Pyrvy (sc. sługa) 
przyschedl, rzeki: Krolv, mna tvoya zyskała 
telye dzyeszyeczyoro (domine, mna tua decem 
mnas acquisivit Luc 19, 16) Rozm 408; Y rzeki 
slugam...: Vezmyczyesch od nyego ona mną, 
dayczyesch yą onemv słudze, który ych ma 
dzyeszyecz. A ony rzekły: Krolv, macz tylye 
dzyeszyeczyoro (domine, habet decem mnas 
Luc 197 25) Rozm 409. ^  Cf. Dziesięciór.

Dziesięciór fo r m y : n. sg. neutr. dziesięcioro 
Dek III 1. 3. 18. 21, 1422 ZapWarsz nr 30, 
Rozm 179; ~  g. sg. m. dziesięciora 1396 Leksz I 
nr 2188, 1420 MPKJ II 300; neutr. dziesięciora 
Spow 4, XV med. SKJ I 4, Rozm 180; dziesię-

ciorgiego Dek I 2; ~  ac. sg. m. dziesięciora 
1420 AKPr VIIIa 150;/. dziesięciorę Dek III 
31, Spow 2, 1425 KsMaz II nr 1434; neutr. 
dziesięcioro Dek III 2. VI, Spow 5.

Z n a c ze n ie : 'dziesięć, złożony z dziesięciu, 
decem, qui numero decem effic if: Sandziwoy ne 
dodał dzeszanczora scotu a szesczoronascze 
świni 1396 Leksz I nr 2188; Kthory czlowyek 
tho popelny, zywoth vyeczny gyest odzyerzy, 
alye przestapcza przykazanya dzyeszyaczyor- 
gego szthradze yydzyenya boszego Dek 1 2 ;  
Dzeszaczoro iest przikaszane Dek III 1.3. 18* 21; 
Dzessączyoro przykazanye mylvy Dek III 2; 
W bratnych rzeczhach ne korzisczy, tako dzesse- 
czorą kazn boża wgysczy Dek III 31; Mvszysz 
tho dzyeszączoro przykaszanye *pyelnycz Dek 
VI; Kaio sse teze, izesm przestopil dzesson- 
czoro bożo kazn Spow 2; Dawam sche *tyche 
vynna dzechenczora *przykazanye boszego Spow 
4; Czom sgresszyl przestampvyancz dzyeszyan- 
czyoro boże przykasanye Spow 5; Jakom wsząl 
dzeszanczora scota w dzeszanczy grziwnach, 
czso stało 1420 AKPr VIII a 150; Jakom ne 
wsząl dzeszanczora scotu w dzeszanczy grziw
nach, czso stało 1420 MPKJ II 300; Tago mi 
po<mo)szy bog y dzeszanczoro bosze przica- 
szane 1422 ZapWarsz nr 30; łan de Mazowo 
tenetur solvere Annę de Slubomino dzesoczoro 
seszcz skoth 1425 KsMaz II nr 1434; Xęgy 
dzeszeczora przykasanya boszego Devtrono- 
mius XV med. SKJ 14; Na thych lysczyech było 
napysano dzyeszyeczyoro boże przykazanye 
(pittacia chartarum..., quibus decalogus in- 
scriptus erat) Rozm 179; Czy ystny yyeczsche 
podolky nad ynsze lyvdzy noszyly, a kv tern 
przyyyązoyaly czyrnye, aby ye pchało, yschby 
chodzącz były pąmyetlyyy dzyeszyączyora przy
kazanya bożego (quibus puncti in deambulando 
memores mandatorum dei fierent) Rozm 180.

Cf. Dziesięcioro.
Dziesięcistruikny 'posiadający dziesięć strun, 

decachordus \ Bosze, pyene nowe pyacz bodo 
tobe, na zaltarzy dzesocystrunyyCPw/: dzyesszyo- 
czy strun) pyacz bodo tobe (in psalterio deca- 
chordo psallam tibi, Żałtarz klementyński: 
w slawnyku desietistrunnem slawiti budu tobie) 
FI 143, 10.

Dziesięć fo r m y : n. dziesięć 1399 Leksz II 
nr 2291, 1406 Piek VI 307, 1428 ZapWarsz 
nr 2894, BZ Ley 26,26, etc.; ~  g. dzie
siąci 1399 HubeZb 74, FI 32, 2, 1402 Ks
Maz I nr 252, 1403 Piek VI 171, 1411 Czrs 346, 
1426 ZapWarsz nr 156, BZ Neh 11, 1, etc.; 
dziesięci Pul 67, 18; ~  d. dziesiąci Rozm 487; 
^  ac. dziesięć 1388 HubeZb 4, 1400 Piek VI 14,
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1410 HubeZb 51, 1410 Piek VI 407, etc., etc.; 
~  i. dziesiącią FI 67, 18, 1402 HubeZb 101, 
Sul 81, 1434 Przyb 24, 1444 ZapWarsz nr 739, 
1462 AKPr VIII a 53, Rozm 408; ~  /. (w) dzie
siąci 1391 HubeZb 10, 1396 Zab 537, FI 91, 3, 
1420 MPKJ II 300, 1424 TymProc 327, etc., etc.

Znaczenia:  I. fdecem5: a. w składni rządu 
z liczonym rzeczownikiem w gen.: Iaco Voczech 
vczinil Janovi za *dzensacz grziwen skodi 1388 
HubeZb 4; Cszo mi vczinil Lancomir skody..., 
tego mam *dzesand grziwen ib. 5; Sandziw o^

-K Micolagevi zastavil... dwa sladi a poi zagrodi 
f dzeszonczi grifwen 1391 HubeZb 10; Ottich- 
mast w dzesandzi lat ranczil XII marcas... pro 
Zauissa 1396 Zab 537; Jarosława dzirzala 
Thomka s yego *zone oth dzeszanczi lath 
w roczech 1399 HubeZb 74; Wavrzenicz vczynyl 
mne scode ff gagech y ff szytach, yako dze- 
schencz grziwen 1399 Leksz II 2291; Ten conn 
stal za dzeszancz krziwen 1400 Piek VI 14; 
Spowadaycze se gospodnu w gosloch, w szal- 
tarzu dzesoczy strun (in psalterio decem chor- 
darum, Pul: o dzesszyoczy strun) spewaycze 
iemu FI 32, 2, sim. Pul 143, 10; Woz boszi 

X dzesoczo tis0cy woczszy (currus dei decem mi- 
libus multiplex, Pul: dzesszyęczy tysszyęczy 
mnozen) FI 67, 18; Dobrze iest... spewacz 
ymenowi twemu, wisocze... W dzesoczi strun 
szaltarza, s penim y s *goslmy (in decachordo, 
psalterio: cum cantico, in cithara) FI 91, 3, 
sim. Pul; *Poytreg ne wronczil Syrzmana za 
Marczina... za *dzesszoncz *grzywecz 1401 j 
Piek VI 72; Thomislaw za Micolaya Gywanowi 
roczil, ez ymal caplana vipusczicz poth dze- 
szoczo grziwen zacladu 1402 HubeZb 101; 
Cszom segnal Goskowa robotnika, tom segnal 
szamowtor w mem i trzimayo wiszey dzeszoczi 
lat 1402 KsMaz I nr 252; Iacom ne kasal z me 
dzesszonczy gry wen piat bracz 1403 Piek VI 171; 
Dzeszancz kmeczi... iachali na ladamowo dze- 
dzino gwałtem 1406 Piek VI 307; Iaco Jaranth 
posiał do pana Jurcowa mlina dzesancz towa- 
rziszow gwałtem 1410 HubeZb 51; Iaco mi 
Sandziwoy dal dzeszancz policzcow 1410 Piek VI 
407; Jacom ya ne vinowath Janovi dzeszanczi 
kop 1411 Czrs 346; Czi gednacze visnali są, 
esz paney *Milocay ne mai gabacz o ten vadol 
pod *czesantczi grziven grossowich zacladu XV 
in. Maik 119; Prziszedl yeśzt k nemw yeden, 
yensze byl winen yemu dzeszocz tyszoczy fun
tów szlotha (decem milia talenta Mat 18, 24) 
ca 1420 R XXIV 82; Subtraxisti mihi privile- 
gium, super quo privilegio ego habeo X mansos 
vlg. na dzesanczy fiok ('włók5) 1424 TymProc 
327; <Jako m ia po dzesancz noczy ne wganal !

1425 ZapWarsz nr 132; Jakom ya zaranczil 
trzi copi grossy przesz dzeszanczi grossy za 
Ninothą za eon 1426 ZapWarsz nr 156; O ethori 
dług na myo Dobyeslawa szalowała, temv dze
sancz lath minola 1428 ZapWarsz nr 2894; 
Gaweł przyal ('przyjechał5) gwalthem s iednym 
thaco dobrym a z dzeschacza podleyschich na 
dzedzyna Nyegolyewo gwałtem 1434 Przyb 24; 
O która kopą Woyczech na Pyotra zalowal, 
o tha ne myal nan zalowacz poth dzesancza 
kop zacladu 1444 ZapWarsz nr 739; O które 
rakoyemsthwo Mirosław na Marczina zalowal, 
temu oth poszwu *dzeszath lath ne wiszla 1446 
ZapWarsz nr 786; Mykolay*pozyczil Maczeyewy 
dzeszączy grzywyen (mutuavit decem marcas) 
Sul 51, sim. Dział 43; Proszo czyebye, boże: 
acz gich (.«’. sprawiedliwych) bódze nalesyono 
dzessyocz, czso vczynysz (quid, si inventi fue- 
rint ibi decem)? BZ Gen 18, 32; Dzeszocz zon 
pyecz bodo w yednem pyeczv chlebi (decem 
mulieres in uno clibano coquant panes) BZ 
Lev 26, 26; Gyni lyvd rzucyly lyos, abi wibraly 
gedno czoscz z dzesyocy (ut tollerent unam 
partem de decem), gyszbi myely bidlycz w Ieru- 
salemye BZ Neh 11, 1; Hannus zalowal na 
panyą Anną, ysz gyey dal szchowacz dzye- 
szyacz grzywyen groszy Ort Mac 69; Mogaly od 
dzyeszyaczy grzywyen wszyacz grzywną do roka, 
czyly nye? ib. 109; Yakom ya nye wynovath 
poltrzeczey copi Thomkovy... w dzesszanczi 
lyath placżicz 1456 ZapWarsz nr 1040; Ma- 
szathky... dawnoscz mayą myecz za dzessyącz 

I lath (decem anni currant in praescriptione,
1 Sul 54: dzeszącz lath byezecz mayą w dawnoscz 
I gim) Dział 46; Iacom ya s tobą o tha droga 

vyadnan... poth dzasyancza kop zagladu 1462 
AKPr VIIIa 53; Szalmem (leg. z żałmem) 
o dzeszączy strun cum psalterio decacordo 1466 
R XXII 27; Pavel... Mykolayewy[e] z yego 
barczi... *dzyessyanczonth pczol nye viderl 
*chaczyebną~rżeczą lATTTMiesHer XI 3; Ja
kom... ny<e> vczinyla schkody... anym posslala 
dzesszyacz parszvn othbyacz na gymyenye jego 
1471 ZapWarsz nr 3029; Jako themv rakoyem- 
sthwv dzessyath lyath mynala 1485 ZapWarsz 
nr 1564; Jako mynąla dzyesyacz lath themv, 
a ona sla za mąsch, a nye vpomynala sya czasczy 
swey 1495 ZapWarsz nr 1689; Kako poszczygal 
yeden tysszyocz, a dwa gonyly dzeszyęcz 
tyszyęczy? Pul Deut 42; Poszrotkyem granycz 
dzeszączy myast głównych intra medios fines 
decapoleos (Marc 7, 31) XV ex. R XXV 142; 
Czczyenye o tern, yako myły Yesus po dzye- 
szyączy lyath nygdy szye nye smyal Rozm 100; 
Bo kyedykolvyek ych dzyeszyącz pospolv szye-
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dzyalo (cum enim decem simul sederent), 
yeden drugymv movycz nye szmyal Rozm 182; 
Czczyenye, yako myły Iesus oczysczyl dzye- 
szyecz mezow trądovathych... A gdysz yest 
wschedl v yeden kastel, zabyezely yemv dzye- 
szyecz mązow trądovatych (occurrerunt ei 
decem viri leprosi Luc 17, 12) Rozm 399; 
A vezvavschy dzyeszyącz sług svoych y dal 
ym sve pyenyądze Rozm 407; Sługo dobry..., 
bądzyesch myal mocz nad dzyeszyeczyą myast 
(eris potestatem habens super decem civitates 
Luc 19, 17) Rozm 408; Ony yemv podały pye- 
nyącz, który za dzyeszyącz pyenyedzy małych 
myenyly (illi obtulerunt ei denarium Mat 22. 
19) Rozm 456; ^  b. w składni zgody z liczonym 
rzeczownikiem w dat.: Tedy bądzye przypodo
bano krolewstvo nyebyeskye dzyeszyączy dzye- 
vyczam (tunc simile erit regnum caelorum decem 
virginibus Mat 25, 1) Rozm 487; ~  w instr.: 
Bądzely kmyothowycz, a <nie> ma szkąth za- 
placzicz, zywoth dzeszączą grzywnamy ma 
othkvpycz (redimet vitam decem marcis) *Sw/ 81;
■—- w loc.: Jakom ne wsząl dzeszanczora scotu 
w dzeszanczy grziwnach czso stało 1420 MPKJW 
300; Jako ya mam tha vmowa s Mycolayem, 
esz mi myal dacz wwanszane ve dw kmeczu 
w Rastowe w dzesanczy copach 1427 ZapWarsz 
nr 194; Welyslaw ne ranczyl za Jacuba oszmy 
korczy owsza po dzeszanczy ąuartnyczech 1436 
ZapWarsz nr 677; Jacom ya obranczyl Jacu- 
bowi dacz wyanzanye (leg. wwiązanie) w dze
szanczy kopach 1442 Zap Warsz nr 555; Poyo- 
wszy Agar egipsko swo dzewko po dzeszoczy 
leczyech (post annos decem), yakosz biły po- 
czoly bidlycz w zemy Canaan, y dala yo swemu 
mozu BZ  Gen 16, 3; A w tich dzesyocy dnyoch 
rozlyczna vyna a gynich vyele rzeczi davalem 
(inter dies decem vina diversa et alia multa 
tribuebam) BZ Neh 5, 18; Pan Dzierzek vka- 
zal ssye na dzyessyanczy konyech 1495 Gors- 
Jaz 278; Przykład o dzyeszyączy dzyevy- 
czach Rozm 486; ^  c. dubium: Nyneysimy
listy zastawyamy dzedzini nassze albo wszy 
nassze *dzesszincz(obligamus hereditates nostras 
seu villas nostras decem) ca 1428 PF I 481.

2. dubium: E'x decreto dominorum Targona 
de Gnoyno habet et tenetur a duplici pena 
quinquangentali et a duplici pena *dzeszcza, et 
a decem marcis Prutinicalibus novorum delibe- 
rare vlg. wyprawycz nobilem Albertum... in- 
fra duas septimanas, deliberare iudicio sub L. 
et sibi sub pancznadzescza 1427 TymWol 28.

(Dziesiętnik) Dziesiątnik fo rm y: n. sg. dzie- 
siątnik 1440 AGZ XII 85, 1446 AGZ XI 273, 
1448 AGZ XI 321, MPKJ V 16, 1497 Górs-
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Piech 205; ^  d. sg. dziesiątnikowi 1448 AGZ XI 
321; ^  ac. pl. dziesiątniki BZ Ex 18, 21; ^  /. p l  
dziesiątniki BZ Ex 18, 25. Deut 1, 16.

Znaczenie: 'przełożony nad dziesięcioma 
ludźmi, ąui decem ąuibusdam praeest, decanus, 
decurio : Doboodz se wszego pospólstwa mo- 
szow..., a ustaw z nich włodarze, sodze a sed- 
nyky, a pyodzeszodnyky, a dzeszotnyky (consti- 
tue ex eis tribunos et centuriones, et quin- 
quagenarios, et decanos), którzy bi sodzyly lud 
BZ Ex 18,21; A wibraw mosze stateczne se 
wszego Izrahela y uczynyl ge kszyoszoty lud- 
skymy, włodarze a sednyky, a pyoczdzeszod- 
nyky, a dzeszodnyky (constituit eos principes 
populi, tribunos et centuriones, et quinqua- 
genarios, et decanos) BZ  Ex 18, 25; Y wzolem 
z pokolenya wasze może..., y vstavillem ge 
kxyozoti, tribvni y setniki, pyoczdzesniki y dze- 
syotniki (constitui eos principes, tribunos et 
centuriones, et quinquagenarios, et decanos), 
ktorzis to by navczili was wszemv BZ  Deut 1,16; 
Dzesząthnyk (war. kal.: dziekan) decanus 
(Ex 18, 21) MPKJ V 16; — Dzyeszchathnyk 
w kopynyczy szbroy szchvlyczą (leg. z sulicą)
1497 GórsPiech 205; ~  'przełożony nad 10 dy
mami : Ndbilis Iwaschko..., reus, et Petrus 
dzeszyathnyk, actor,... receperunt inter se 
causam ad primos terminos 1440 AGZ XII 85;
Andrei dzesanthnich cum tota communitate... 
fideiusserunt, quod lacob... et Mikitha debent 
statuere Danilonem et Stepanum, qui effugie- 
runt 1446 AGZ XI 273; Czerny, ministerialis,
... recognovit, quia dzesathnik in Iablonycza 
repercussit inpignoracionem primam..., et mini
sterialis terminum dedit... pro violencia... dze- 
santhnykowy 1448 AGZ XI 321.

(Dziesiętny) Dziesiątny 'złożony z dziesięciu 
jednostek (np. zagonów, dni), ąui dena ąuaedam 
continet (e. g. agri iugera, dies)* (?): Ma-
thias... recognovit, quia nobili Falibogio... 
duos mansos super Volya et unum mansum, 
qui vocatur plossa dzeszanthna..*, obligavit 1436 
KsMaz III nr 2030; Dziesiatna lidzba okragem 
wiedzionym przesnanym deno dierum circulo 
ducto notissimo 1444 R XXIII 302.

Dziesty (?) ' ?’: laco Frannek vicupil Filko Zfuu* 
sz Crosznina, isz tam Filka niczsz ne ma szwimi 
(leg. z swymi) dzesthimi penoczmi 1401 Hube- 
Zb 47.

Dzieścia cf. Dziesięć
Dziewać cf. Ziewać
Dziewana cf. Dziewanna
(Dziewanna) Dziewana, Dziewiana bot. ' Ver- 

bascum Lychnitis et sp. ajfż: Dzevana cauda 
łupina 1419 Rost nr 5274; Dzevana tapsus55
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barbatus, cauda lupuli, luminaria, eraclea, 
herba Solaris 1437 R o s t nr 2814, sim . ib . nr 2496; 
*Drzyavyana tapsus barbatus maior 1460 R o s t  
nr 3740; Dzewana tapsus barbatus 1472 R o s t  
nr 886, s im . XV p .  p o s t .  R  LIII 69, ca  1500 
R o s t nr 5580; Dzyevana 1475 R o s t nr 2992; 
Dzewyana taxus barbatus 1484 R o s t nr 6343, 
s im . ib . nr 6345; Dzewyana tapsus barbatus 
1493 R o s t nr 2375; Dzyewana tapsia ca  1500 
R o s t nr 7326; ~  d u b iu m : Dzyevąną canna ca  
1500 E r z  16.

Dziewczy 1. 'd z ie w c z y n y , p a n n y , ąu i v irg in is  
seu  p u e lla e  e s f : Sto zawazy ('drachm5) srebra... 
da otczv dzewczemv (dabit patri puellae), 
ktoros to gest ganbil B Z  Deut 22, 19; Da, 
ktosz spal s nyo, otczv dzewczemv pyoczdze- 
szoot zawazy srebra (dabit... patri puellae 
quinquaginta siclos argenti) B Z  Deut 22, 29.

2. ' w ła śc iw y  p a n n o m , p a n ie ń sk i, \irg in e u s  : 
Nyewyasta, gdiszbi czso slvbiia... S00cz... 
wyekv ( leg . w wieku) dzewczem (mulier, si 
quippiam voverit... in aetate... puellari),... 
dlvszna b0dze slvbem B Z  Num 30, 4; Ta to so 
prawa... myedzi otczem a dzewko, gęsto w dzew
czem stawu gescze iest (istae sunt leges... inter 
patrem et filiam, quae in puellari aetate... est) 
B Z  Num 30, 17; W dziewczem wyekv a. w la
tach in puellaritate (Num 30, 17) 1471 M P K J  
V 27; O Pyetrze, nye bylczy yązyk nyevesczy 
myecz albo *schablą,... yze tako yey razom 
stąpasch y vczyekasch! Wschakosch laskavem 
dzyewczem slovem... movy R o zm  675.

3. ' d o ty c z ą c y  d z ie w c z y n y , p a n n y , v irg in em  a tt i -  
n en s : O gwalcze dzewczem (de raptore virginis 
rubrica) D z ia ł  55.

4. rodzaj dziewczy 'd z ie w c z y n a , p a n n a , v irg i-  
n u m , p u e lla ru m  g en u s, se x u s* : Cwathek cysti, 
smuthnego syercza vczesyenye, rodzay dzevczy, 
a czemu nam smutek, gdi ta panna wyesele? 
ca  1500 R  XIX 74.

Dziewczyn 'n a le żą c y  d o  c ó r k i  lub n iew o ln icy ,  
q u i f i l ia e  ve l a n c illa e  e s t ,  a d  f i l ia m  v e l a n cilla m  
p e r tin e n s  : Szemrze wszitko pyrworodne w szemy 
egipskyey... asz do pyrzworodzonego dzew- 
czyna, ktoresz to gest u szarnowa (morietur om- 
ne primogenitum... usque ad primogenitum an
cillae, quae est ad molam, B ib lia  o lo m u n ie c k a : 
aż do prworozeneho dyewcżyna, gessto gest 
v żrnoua) B Z  Ex 11, 5; ~  Rownyly dzal
mayą wsząncz dzyewczyny dzyeczy... gymye- 
nya gey oczcza albo maczyerzyszną s parop- 
czymy, szlowie s tey brathą dzyeczmy? O r t B r VI 
370; Dzyeczy... nye oddzyelonego szyna wye- 
szmą gymyenye szwego dzada, a nye dzyeczy 
dzyewczyny O r tB r R p  70, 3; Równy szą szyno-

wye y dzyewczyny dzyeczy podług prawa O rt-  
M a c  94, s im . O r tB r R p  70, 4.

Dzieweczka 1. p ie s z c z o t l iw ie  'd z ie w c z y n a , p a n 
n a , v irg o , p u e lla  Marya dzeveczka 1453 
R  XXV 211; Czyia gest to dzeweczka (cuius 
est haec puella)? B Z  Ruth 2, 5; Knapflyky, 
kolnyerzyky, kyeczky, bathuchy, koschulky, czo 
na on czasz zalyeschalo na dzyeweczky, thom 
sprauil 1493 P F IV 664; Ta dzyeveczka vczynyla 
slyvb y obyeczala czystotą chovacz (haec virgo 
castitatis votum deo vovit) R o zm  28; ~  ' m ło d a  
k o b ie ta , m u lie r5: Dzeweczką czenką (tenera 
mulier et delicata... invidebit viro suo, B Z  
Deut 28, 56: czanka zona y roskosna) M P K J  
V 30.

2. 's łu g a , p u e r  \ Bocyem przikazal mim dze- 
weczkam (mandavi... pueris meis, B ib lia  Z a m o j
s k ic h : nebot sem prikazal mym dieuećkam), 
abi cyebye nygeden nye smocyl B Z  Ruth 2, 9.

Dziewiana cf. Dziewanna
Dziewiąte 'p o  d z ie w ią te ,  n ono, nono lo c o 5: 

A ósme <anjeli święci dani nam) S0 na osuecene 
nasego somnena..., a deuote dany <są święci 
anjeli w towa)ristuo uecnego croleuana K św  
av 14.

Dziewiąty f o r m y : n. sg . m . dziewiąty 1391 
M P K J  II 327, B Z  I Par 12, 12; / .  dziewiąta 
M W  132a; n eu tr . dziewiąte D e k  VII L; ^  g .  
sg . m . dziewiątego B Z  IV Reg 25, 3, R o z m  42. 
479. 587;/. dziewiątej S u l 8, D z ia ł  12, M W 86a; 
n eu tr . dziewiątego S u l 82. 91, B Z  IV Reg 15, 
13. 17; ~  a c . sg . m . dziewiąty B Z  Lev 23, 32; 

/ .  dziewiątą M W  85b; ^  /. sg . f . (o) dzie
wiątej 1453 R XXV 209, R o z m  393. 768.

Z n a c z e n i e : 'n o n u s5: Dzeuoty ps<almv 1391 
M P K J  II 327; Tho yest... przycazane... dze- 
wanthe: ne pozanday czudzey zony D e k  VII 1; 
Godzina dziewathą horam nonam 1444 R  XXIII 
308; Sąndi nye mayą dzyrszany bicz, yano rano 
a do godzini dzewyąnthey (usque ad horam 
nonam) S u l 8, s im . D z ia ł  12; Snodzicze dvsze 
wasze dzen dzewyoti myeszyocza (die nono 
mensis) B Z  Lev 23, 32; Dzewyotego myesyocza 
(nona die mensis) przemógł ge glod w myescye 
B Z  IV Reg 25, 3; Przenyesly syo ku Dauidoui... 
moszowye przevdatni...: Ezer pyrwi..., Hele- 
bath dzewyoti (Elzebad nonus) B Z  I Par 12, 12; 
O dzevyathey godzynye volal Yesus: Heli 1453 
R  XXV 209; Dzyewyątha y osthateczna godzyna 
szwego zywotha Anna szwyatha panu bogu 
offyarowala M W  85b; Panye Iesu Criste..., 
kthory dzyewyathey na dzyen godzyny na 
krzyzu roszsczyagnyony szmyercz okruthną 
podyąl M W  86a; Poczyna sie dziewiota godzyna 
M W  132a; A yyschedschy o dzyeyyątey go-
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dzynye (exiit circa... nonam horam Mat 20, 5), 
vzral yne stoyącz R o zm  393; Pyrvego dnya 
podnyeszye szye morze... Dzyevyątego dnya 
zrovna szye zyemya R o zm  479; Rada dzyevyą- 
tego radcze, który radzyl, yzby vypysan myły 
lesus y vypądzon s syemye R o zm  587; Popovye 
.. .tego dnya po dzyevyątey godzynye... vzyaly 
pyenyądze y kupyly rolyą R o z m  768; ~  ja k o  
sk ła d n ik  lic z e b n ik a  w ie lo c z ło n o w e g o : Pyszana... 
latha narodzenya bożego thyszącz cztirszeth 
y cztirdzesczy dzewyąthego S u l 82; Latha bo
żego tissyancz trzistha osmdzyesyand dzye- 
wyantego... łan ... wstawyenya... vichwalil 
i vkonczil S u l 91; Sellum... krolyowal dze- 
wyotego a trsydzescy lyata Azariasza (trigesimo 
nono anno Azariae) B Z  IV Reg 15, 13; Lyata 
trzidzescy a dzewyotego Azariasza (anno trige
simo nono Azariae)... krolyowal Manaen B Z  
IV Reg 15, 17; Nye pyschal nycz do dwdzyestw 
y do *dzyevyetego lyata o yego svyątym zywo- 
czye R o z m  42. v

u>ziewiątynaćcie*d z ie w ię tn a s ty , u n d evicesim u s5: 
Y wiszedl pyrui lyos Ioiarib..., dzewyotinaczcye 
Fateyas (exivit autem sors prima Joiarib..., 
decima nona Pheteia) B Z  I Par 24, 16.\/

Dziewica f o  r m y :  n. sg . dziewica K św  cr 31, 
Gn 4 a. 5a. 5b, S u l 23, e tc .;  ~  g . sg . dziewice 
S p o w  5. 6, W ie rzę  1. 3—12. 14. 17. 18, XV in. 
M P K J  V 429. 431, 1424 M s z a  III s. 53, e tc .;  
dziewicy 1426 M s z a  IV s. 314, M W  55a, 
R o zm  3. 26. 35. 43, e tc .;  ~  d . sg . dziewicy 
S p o w  6, S u l 90, R o z m  47, e tc .;  ~  a c . sg . dzie
wicę K ś w  br 2, G n  179b, S u l 19, XV m e d .  
M a c D o d  35, e tc .;  ~  v. sg . dziewice S a h e R e g  
la. 5. 10.15, B ogu r BDEF, XV in . R  XXV 218, 
M W  46a, N a w  177; dziewica S a h e R e g  2.18, 
B o g u r  A—F, 1462 R  XXV 269; dziewico S a h e 
R e g  6. 14. 16. 17, XV m ed . K a tO s s o l  nr 278; — /. 
sg . dziewicą K ś w  cv 23, Gn 4a. 5b, R o z m  3. 29; 
— /. sg . (o) dziewicy 1453 R  XXV 209; — n. p l.  
dziewice F I i P u l 44, 16. 77, 69, ca  1400 C y z -  
W ro c , S u l 77; ~  g . p l . dziewic S u l 43, 1461—7 
S erm  344 v, N a w  174; ~  d. p l . dziewicam XV 
in. C y z P lo c , S u l 14; ~  a c . p l . dziewice S u l 43, 
G lo g e r ;  v. p l. dziewice FI i P u l 148, 12; 
^  i. p l .  dziewicami R o zm  4; ~  I. p l. (o) dzie
wicach R o z m  15.

Z n a c z e n i a :  1. 'd z ie w c z y n a , p a n n a , k o b ie ta  
n ie za m ę żn a , d z ie w ic a , v irg o , p u e lla , m u lie r  in- 
n u p t a A so sloua sina bożego to to suoto 
deuico Katerino v slauo crola nebeskego va- 
bocego Â 'k> br 2; A tedy vocz ono gysthe 
sverzo gednoroszecz gednocz on ono gysto dze- 
uiczo vsrzy cy&lho, ascy on natichmasth do ne 
przybeszy G n  179 b ; Prziwedzoni bodo crolowi
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dzewicze (adducentur regi virgines) FI 44, 16, 
s im . P u l; Młode gich snadl ogen a dzewicze 
gich ne so opłakani (virgines eorum non sunt 
lamentatae) FI 77, 69, s im . P u l; Mlodczy y dze- 
wycze (iuyenes et virgines), starzy se mlodymy, 
chwalcze ymo panowo FI 148, 12, s im . P u l;  
Lucas y dczeuice ca  1400 C y z W r o c ;  Lucas kv 
dzewiczam reki XV in. C y z P lo c ;  Vszylstwo 
dzevyczaam czynączy (deflorantes virgines)... nye 
bąndą szą mocz prawem nyemyeczskym obro- 
nycz, alye polskym mayą othpowyedzecz o thą 
rzecz S u l 14; Ossylstwem dzewyczą alybo kthorą- 
kolye nyewyastą gwalthownye obnyeczczyw 
(opprimens virginem aut quamcumque mulie- 
rem), acz wolała, na laascze gey alybo gey 
przyyaczool bąncz S u l 19; Gdi kthora pany 
alybo dzewyczą... pozwana bandąncz przydze 
na rok gey zdani (si qua domina sive virgo... 
citata venerit ad terminum) S u l 23; Nyektorzy... 
dzewycze dzewsthwa sbawyayą (virgines stu- 
prant, D z ia ł  33: pannam gwałt vczinywszy) 
S u l 43; Vstawyamy..., abi thaczi vsilnyczi 
dzewycz (tales oppressores virginum)... pra
wem polskim przeth sądzą... povynny bili bycz 
othpowyedzecz ib .; Vstawyamy, aby... dzewi
cze... dorosłe (virgines... adultae) mogły mąze 
szobye wszącz..., ale wszdy s radą... stryow 
albo wyow ( leg . wujów) S u l 76; Za taky gwałt 
ten isti gwaltownyk takyey dzyewiczi (tali vir- 
gini)... bandzye vinowath vinąn... obikląn S u l90; 
Taakesz małżeństwo rodzy dzewycze, a. teesz 
małżeństwo skazy dzewicze G lo g er ; Rostropnich 
dzevicz prudencium virginum 1461—7 S erm  
344v; Pozdrowyona bandz, M aria,... corono 
dzyewycz szwyąthych (corona virginum) N a w  
174; Kyedy tą dzywką... vchovasz do szyedmy 
lyath, tako yą dasch do kosczyola y polyeczysch 
kapłanom, aby z gynymy dzyevyczamy (cum 
yirginibus)... bogy... slyzyla R o z m  4; Czczyenye 
o dzyeyyczach, *ktorą szą pj*zebyvaly podlye 
kosczyola Salomonovego (de yirginibus habi- 
tantibus iuxta templum Salomonis) R o zm  15; 
^  o M a tc e  B o s k ie j: Deuicha Maria, az pelusek 
dobrih... ne ymala, a togodla gy ue zle hustky 
ogar(nęła) K ś w  cr 31; Pismo togo croleuicha 
deuico porochonego... naziua crolem K ś w  cv 23; 
Maria malacz gest ona szyna porodzycz bila, 
a dzeuiczo szostacz Gn 4a; Tedy yocz Gebal 
gestcy tho ona bila posznala, yszecz dzeuicza 
gest bila porodziła, a po porodzeny gestcy tesze 
ona dzeuiczo bila szostala G n 4a, s im , ib . 5b; 
Vkaszalacz mu gest ona naprzecif slunczu 
okrok slothy była, a f temcy tho *okrodze gest 
bila dzeuicza barszo pokna szedzala a dze- 
czothko pokne gestcy ona na sfy *roku bila

oXA-A/\A/*
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noszyla Gn 5a; O miloscz<i>wa, o slutoscziva, 
o slotka dzewicza (SalveReg la . 5. 10. 15: dze
wicze, 6. 14. 16. 17: dzewyczo) Maria (virgo 
Maria)! SaheReg 2. 18; Prossza szobye na 
pomocz dzyewycze panny Mary Spow 5. 6; 
Szpowyadam szya bogw... y dostoyney dze- 
wyczy, pannye Marie Spow 6; Werzo... w Ihu 
X pa..., yen... narodził szo sz Marigey dze- 
wicze (qui natus est ex Maria yirgine) Wierzę 1. 
3—12. 14. 17. 18; Bogvrodzicza dzewicza,
bogem slawena Maria! Bogur A—F; Maria dze- 
wycza {Bogur BDEF: dzewicze), *przoszy syna 
twego Bogur C; Maria, czista dzewicze, da nam 
yidzecz bosze liczę XV in. R XXV 218; Ucząst- 
noscz mayocz y pamyocz czczącz albo chwalocz 
napirzwey falebney albo slawotney panni. dze
wicze Mariey (gloriosae semper yirginis Ma- 
riae) 1424 Msza III s. 53, sim. VI—VIII; 
Pamyothko chwalocz naa przothku, naapyrwey 
chwalebney zawsche y tesch dzewiczy (gloriosae 
semper yirginis), porodzyczelcze bozey 1426 
Msza IV s. 314; Czsney dzieuicze caste yirginis 
1444 R XXIII 301; Ma bych pochwalona 
y posdrowyona dzyewycza, panna Maria 1450 
MacDod 120; Dzeyiczo, panno Maria, bąndz 
nam wsch<y)thkym mylosczyya! XV med. Kat- 
Ossol nr 278; Posdrowmy dzyeyycza, panną 
Maryą XV med. MacDod 35; Słowa dzyewycze 
ku dzyewcze (yerba yirginis ad filiam) XV med. 
MPKJ V 429; O thakyey dzeyyczy s pysma 
wycladaly 1453 R XXV 209; Dicentes sic Boga- 
rodzycza dzeyycza 1462 R XXV 269; Nyechay 
bando blogoslawieny rodziczi twogi, Joachim 
y Anna, s ktorich bes pokalyanya grzechu wislo 
czialo twoie, dziewice! M W  46a; O dwu stróżu 
dziewice, panni Mariey M W  49a; O dwu 
przyaczielu dziewiczi Mariey, Janye *Krczi- 
tzelu y Seruacim M W  55a; O Maria, dzye
wycze, nye oddalyay mye od lasky szwoyey 
Naw 177; Posłań yest angyol Gabriel od boga... 
do dzyeyycze..., a gymyą dzyeyycze Maria (ad 
yirginem..., et nomen yirginis Maria Luc 1,27) 
EwZam 288; They yyelebney dzyeyyczy bądzye 
ymyą Marya, dzyeyyczą zawzdy ostanye (huius- 
que puellae nomen yocabitur Maria, semper 
yirgo permanens) Rozm 3; Czczyenye... o po- 
czączyy Marye dzyeyycze (de conceptione yir
ginis Mariae) Rozm 9; Yako gyyazda w noczy 
syjczy,... tako svyatla dzyeyycza Marya mye- 
dzy ynnemy pannamy (sic ful sit inter ceteras 
sodales haec puella) Rozm 18; Czczyenye o tern, 
yako szye dzyvoyaly byskypy... moyye... dzye
yyczy Maryey (sacerdotes mirabantur de elo- 
quentia yirginis Mariae) Roźm 26; O tern gloszye, 
który slyschely v kosczyelye ykazyyącz, kto byl

malzenystwa dostoyen z dzyeyyczą Maryą (quis 
dignus esset coniugio yirginis Mariae) Rozm 29; 
Stworzyczyelyy,... czyebye... proschą... ,  abych 
nye przymączon tey syyątey dzyeyyczy porv- 
szycz (quod non cogar hanc sanctam yiolare 
yirginem) Rozm 35; O modlytwye blogosla- 
yyoney dzyeyycze Marie (de oratione Mariae 
yirginis) Rozm 36; Dokonał szye prolog, a po
czyna szye zyyot blogoslayyoney dzyeyyczy 
Maryey Rozm 43; Gabrielye, ydzy, donyeszy 
tey dzyeyyczy praye noyyny nyebyeskye rady 
Rozm 47; Sdrow bądź, lcrolyy,... synv Marye 
dzyeyycze (ave... Jesu, fili yirginis) Rozm 88; 
Skonayayą szye ytore xyagy slotkyey... dzye
yyczy Maryey (explicit liber secundus de vita... 
yirginis Mariae) Rozm 172; Vschedschy v dom, 
padł przed nogy dzyeyycze Maryey Rozm 734; 
Svyąthy Yan... ze lzamy ku dzyeyyczy począł 
movycz Rozm 735; ^  *seksualnie czysty, castus, 
integer5 {o św. Józefie): Byl lozeph dzyeyycza 
y stros czystoty dzyeyycze (Joseph yirgo yir
ginis fuit custos castitatis) Rozm 57.

2. 'córka, dziecko, filia, proles : Pyenye An- 
nyno, ktoresch pyala przy narodzenyy syey 
dzyeyycze (canticum Annae, matris Mariae, in 
natiyitate filiae suae) Rozm 11.

Cf. Włosie
Dziewicstwo cf. Dziewictwo
Dziewictwo, Dziewicstwo fo rm y: g. sg.

dziewic(s)twa XV med. SKJ V 279, Ew
Zam 295, Rozm 35. 38; ^  d. sg. dziewictwu 
XV p. post. R XIX 51; ^  ac. sg. dziewictwo 
Rozm 26. 36. 49. 56.

Znaczenia: 1. fpanieństwo, wiek panieński, 
stan panieński, dziewictwo, aetas virginea, virgi- 
nitas’ : Se czczą dzyewyczstwa cum yirginitatis 
honore XV med. SKJ V 279; Szwemu dzye- 
wycztwu nycz nye zaszkodzysz XV p. post. 
R XIX 51; Anna prorokyny... szyła z masząm 
syogym szyedm lyath od dzyeyyczthya syego 
(yixerat cum yiro suo annis septem a yirginitate 
sua Luc 2, 36) EwZam 295; Onemy moya czy- 
stota zawzdy nye poryschona, *bon ya chovacz 
slyybyla moye dzyevycztwo (meam yirginita- 
tem ego sibi yoyi) Rozm 26; O Iozephye,... 
slyyby sobye Marya oblyvbyenyezą, bocz to 
yest... yyerna mylosnycza dzyeyycztya (haec 
yirginitatis amatrix est yerissima) Rozm 35; 
O krolv nyebyesky,... tobyem moy kyyat mey 
czystoty offyerovala, tobye samemv moye dzye- 
yycztwo schoyala (meam yirginitatem tibi conse- 
cravi) Rozm 36; Proschą czyebye, poyyedz my, 
yako szye to stanye,... bom offyaroyala... *mą 
dzyeyycztyo y czystotą bogy wechechmogą- 
czemv (yirginitatem deo yovens obtuli) Rozm 49;
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Iozeffye, synv Davydow,... nye lyekay szye 
wzyącz swą *oblubyenczą, toyarzyschką swa, ... 
bocz poczala, chovayączy swe dzyevycztwo nye 
porvsone (concepit, salva tamen sua virginitate) 
Rozm 56; ^  Oddavamy tobye *to dostoyną
dzyevycztvo (pro dzyeyyczą?) a każemy tobye, 
by yą wzyąl za zoną (ipsam... virginem tibi 
desponsamus) Rozm 33.

2. 'dzieciństwo, niewinność, pueritia, inno- 
centia : Ten-czy yest... tvego slvbv vyerny my- 
losnyk..., bo od svego dzyevycztva zyl v kazny 
boże (a pueritia vixit in timore dei) Rozm 38.

Dziewicze (?) dubium 'oplata składana przy 
zamążpójściu przez panny na rzecz panującego, 
tributum, quod nuptiarum occasione a virginibus 
principi solvi solebat (?): Ad hec statuimus sub 
anathemate prohibentes, nequaquam dzevycze, 
wdovyne et *pasterne rapiantur (1262) 1357 
KodWP I 355.

Dziewiczy fo r m y : g. sg. m. dziewiczego Kśw 
dr 4, 1461—7 Serm 415 r, Rozm 49. 65; / .  dzie
wicze Rozm 57; dziewiczej XV med. R XXV 152, 
Dział 10, XV ex. MPKJ II 325; ~  ac. sg. f . 
dziewiczą Rozm 55; neutr. dziewicze ca 1500 
SprTNW  V 14; ^  v. sg. m. dziewiczy Naw 61; 
/ .  dziewicza Naw 178; neutr. dziewicze Naw 154; 
^  i. sg.' m. dziewiczym XIV ex. Pocz 232; 
^  /. sg. m. (o) dziewiczem Dział 33; / .  dziewicze 
Rozm 47; neutr. dziewiczem XV med. MPKJ V 
432, Rozm 37; dziewiczym Rozm 155; ^  ac. 
p ł.f. dziewicze Rozm 652; ^  v. pł. m. dziewiczy 
M W  49a.

Z n a czen ia : 1. fprzynależny pannom, qui vir- 
ginis e s t : Milosc sina deuicego może otrimach 
Kśw dr 4; Se vczynyl synem dzewyczym XIV 
ex. Pocz 232; Zivotu dzeviczego 1461—7 Serm 
415 r ; A gdy czyalo pochowały czysthey pan<n>y 
apostoli, Jhs... dzyewycze czyalo obudzyl ca 
1500 SprTNW  V 14; To czyalo, ktoresch z dzye- 
vycze Marye przyal, słowo oplczyone, v dzye- 
yyczym czyelye począte (nam corpus, quod de 
yirgine verbum incarnatum sumpsit, de yirginea 
carne propagatum) Rozm 155.

2. 'dotyczący panien, ad yirginem attinens : 
Słowa matczyna kv dzyewcze... o dzyewyczem 
dzywowanyy (yerba matris ad filiam... de yir- 
ginis admiratione) XV med. MPKJ V 432; 
O dzewyczem gwalcze Dział 33.

3. ' właściwy pannom, yirgineus : Nec in con- 
cepcione inyenta sum sine pudore besz dze- 
wyczey sromyeszlyvosczy XV med. R XXV 
152; Dla krechcosczy... dzewyczey obczowa- 
nye masskye ma bycz oddalono Dział 10; 
O szlothkosczy dzyewycza, nygdy nye była any 
yest thaka myedzy czorkamy nyewyesczymy

Naw 178; *Dczyewycey cyszstosczy yirginalis 
castitatis XV ex. MPKJ II 325; Bog.*.. posiał 
m yą..., bych czye yczyeschyl, bo czye chczą 
v tern dzyeyyczem stadlye (in statu yirginali), 
wschakosch bądzyesch oddana podlvg malzen- 
stva... temy svyątemv mązoyy..., yen czyebye 
schova v tern dostoynym dzyeyycztyye Rozm 37; 
Ostanye v czalosczy dzyeyycze, a takosz bądzye 
matka Rozm 47; Smyerna dzyeyycza, kyedy 
yest to yslyschala, smączyla szye podlvg svego 
dzyeyyczego sromy (mitis yirgo Maria, cum 
haec audivit dicta, pudore cum yirgineo turba- 
tur) Rozm 49; My yyemy, ys yest czysta... 
dzyeyycza, posromnoscz dzyeyycza yyelebnye 
chovala (nos scimus, quia munda est,... pudore- 
que yirgineo bene conseryata) Rozm 55; Byl 
Iozeph dzyeyycza y stros czystoty dzyeyycze 
(Joseph yirgo yirginis fuit custos castitatis) 
Rozm 57; Dzyeyycza Marya porodzyla, nye 
poryschywschy zyvota syego dzyeyyczego (pe- 
perisse yirginis uterum intactum) Rozm 65.

4. *czysty, niepokalany, castus, immaculatus \ 
Weselczie sie... wi, nacznotlywszi y dziewiczi 
manzowie,... naswiotszi Jozefye, patriarcho, 
y Janye Ewangelista M W  49a; Kwyathky dzye- 
wyczy,... tzyebye proscha..., *vczym mye czycha 
y szmyerna Naw 61; Angyelsky chlyebye, powy- 
thay,... powythay, dzyewicze czyalo, kthoresz 
na krzyzy wiszyalo Naw 154; Nyektorzy rące 
yego, które yschytek svyat sthworzyly,... zapray- 
dą dzyeyycze,... zyyązaly... tyardo Rozm 652.

Dziewierz fo r m y : n. sg. dziewierz 1414 AKH  
III 228, 1422 Czrs 268, 1427 Monlur III 2, 
1434 Monlur III 37, 1437 Wisi nr 228, s. 87, 
ca 1455 JA XIV 490, ca 1460 MPKJ II 379, 
1475 Wisi nr 301, ca 1500 Erz 16; ^  g. sg. 
dziewierza 1397 PawPoj nr 12, 1456 AGZ XIX 
493, 1499 AGZ XIX 458; ^  i. sg. dziewierzem 
1445 Monlur III 127; ~  n. pl. dziewierze 1436 
Monlur III 52, 1446 Monlur III 131, 1458 
Trześn 66, 1469 AGZ XVIII 2; — d. pl. dzie- 
wierzom 1394 TPaw IV nr 225, 1436 KsMaz III 
nr 2352; ^  i. pl. dziewiory 1423 Czrs 280; 
dziewierzmi 1438 AGZ XII 38.

Z n a czen ie : 'brat męża, levir, mariti frater’: 
Sochna debet yipravicz suis *czeverzom 1394 
TPaw IV nr 225; Honesta domina Agneta... 
aquisiyit... caput sui vlg. dzewerza 1397 Paw
Poj nr 12; Iacom ny<e> wsąla dwstu owyecz... 
any w mnye... dzewyerz moy ostawyl swego 
scarbu pączidzesąth grziwen 1414 AKH  III 228; 
Nicolaus Koszdroy lucratus est quinque mar- 
cas... super domina Powalina..., quas dominus 
Powala debuit solvere pro eadem domina ylg. 
dzewyerz sub pena sex marcarum 1422 Czrs 268;
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Margaretha... dowodziła swimi dzewiory, quia 
recognoverunt coram judice, quia sum propin- 
quior ad istam hereditatem 1423 Czrs 280; 
Katherina vxor... Iohannis Craska cum suo 
dzewerz Jacubo...jjRecognouit idem lacobus, fra
ter Crascze, quia... sibi satisfecit pro porcione 
mariti sui 1427 Monlur III 2; Katherina... cum 
suo amico, vlg. dzewerzs, recognouit predicta 
Katherina, quia tenetur... XXX sexagenas 
super domum et medium ortum 1434 Monlur 
III 37; Pechna... cum duobus vlg. dzewerze, 
yidelicet Iacobo et Stanislao 1436 Monlur III 
52; Iachna de Czeczorki... in iudicio... resi- 
gnavit suam procuraciam... contra leviros suos 
al. przeciwko dzevyerzom 1436 KsMaz III nr 
2352; Dzyewyerz leuir 1437 Wisi nr 228, s. 87; 
Cum leviris al. s dzewyermy bona hereditaria... 
post avum... obmortua tenes, ad que sunt ipsi 
ita bene propinqui, ut tu cum pueris et leviris 
1438 AGZ XII 38; Causa Maschie olim Stanislai 
Claudi vxoris cum Paulo suo vlg. s dyewierzem 
1445 Monlur III 127; Venientes ad iudicium... 
Margaretha, relicta olim Stanislai Claudi, cum 
Paulo, riuale suo vlg. s diewierzem ib.\ Causa 
Margarethe olym Nyrczyne cum Lewkone et 
dziewierze 1446 Monlur III 131; Mathias... 
interposuit penam vallatam XXX sexagenarum 
inter relictam Stanislai Cosesya et inter omnes 
dzeyyerze ad adventum... principis in Lomza 
1450 TymProc 168; Dzeyyerz ca 1455 JA XIV 
490; Meus socer Nicolaus... et ipsius filii, mei 
dzewyerze, satis michi fecerunt pro mea parte 
post obitum mariti mei Michaelis 1458 Trześn 66; 
Pyotrussa... recognoyit, quia sibi satisfecerunt 
Maszko et Prandotha, leyiri sui al. dzewyerze..., 
pro dote et dotalicio 1469 AGZ XVIII 2; 
Dzewerzs leuir, teutonice des mannes bruder 
1475 Wisi nr 301; Margaretha... recognoyit, 
quia... a .. .  leyiro suo al. od dzyewyerza sswego 
recepit yiginti marcas 1499 AGZ XIX 458; 
Oluchna... exemit mediam yillam... apud... 
Nicolaum..., suum leyirum al. dzyewyerza 1456 
AGZ XIX 493; Dzyeyyerz leuir ca 1500 Erz 16; 
^  Dzyewierz leuir, soror mariti (pro socer lub 
frater mariti ?) ca 1460 MPKJ II 379.

Dziewięcielnik bot. 'Marchanda polymor- 
pha L. czy Asperula odorata L., czy Par- 
nassia palustris L .’ : Dziewieczelnyk epatica
1484 Rost nr 6044. ^  Corruptum pro dzie- 
więciernik ?

Dziewięciernik c f  Dziewięciornik
Dziewięcina 'dziewiąta część, nona pars*: Yako 

ya zadzirzzal gymyenye w dzewyaczynye daley 
trzech lath w pokoyy 1466 ZapWarsz nr 1265. 
^  Może to nazwa wsi?

Dziewięciornik, Dziewięociernik, Dziewięcirnik
bot. 1. ' Marchantia polymorpha L ? : Dzewoczir- 
nik pulmotica 1472 Rost nr 1734; Dzewon- 
czornik epatica ca 1500 Rost nr 7110; ~  'Mar
chantia polymorpha L. czy też Asperula odo
rata L ., czy Parnassia palustris L .’: Dzewyo- 
czernik pulmatica 1437 Rost nr 2756; *Dzowya- 
czyrnyk pulmatica 1460 Rost nr 3697; *Dze- 
ryanczornyk epatica ca 1465 Rost nr 3894; 
Dzyeyanczyrnyk pulmatica ib. nr 4536; Dzye- 
wyanczernyk epatica 1484 Rost nr 6038.

2. 'Eupatorium cannabinum L ! : Dzyewyan- 
czernyk eupatorium 1484 Rost nr 6030.

Cf. Dziewięcielnik
Dziewięcioro fdziewięć, novetn : Yakom sayąl 

dzewyanczoro koni Janowich i Michalowich na 
swej łącze 1418—23 RocznHist XV 221; Jakom 
ya nye odbył czeladnykowy Stanisławowemu... 
dziewanczorga cobyl 1486 Czrs s. L. ^  Cf. 
Dziewięciór.

Dziewięciór 'dziewięć, novem : O tern, yako 
myły Yesus ystąpywschy na góra y kazał 
o dzyeyyeczyory blogoslavyenyv Rozm 263. 
^  Cf. Dziewięcioro.

Dziewięcirnik cf. Dziewięciornik
Dziewięć fo r m y : n. dziewięć Gn 4b, BZ 

Num 1, 23. 2, 13, Ort Kai 202, Ort Mac 33, 
M W  121 b; ^  g. dziewiąci 1401 HubeZb 80, 
1418—23 RocznHist XV 54, 1465 ZapWarsz 
nr 1185, Rozm 384; ^  d. dziewiąci BZ Num 
34, 13; ^  ac. dziewięć 1398 Leksz II nr 1122, 
1400 Leksz II nr 2643. 2715, 1405 HubeZb 105, 
1415 KsMaz I nr 2536, 1434 ZapWarsz nr 617, 
BZ Ley 25, 8, 1466 AGZ XV 43, Naw 53, 
Rozm 115. 116; ^  i. dziewiącią ca 1450 PF IV 
578, Rozm 385; ^  /. (w) dziewiąci BZ Gen 
17, 1. 24.

Z n a c ze n ie : *novem : 1. jako liczebnik jedno- 
członowy: *Sczo Woczecha szalowała na Dobro- 
slawo o ge *ymeyna dzewonczi *grziyin, tego 
yszitka ne ma 1390 HubeZb 9; Marczin s Troya- 
nem ranczili so dzeuocz grziuen 1398 Leksz II 
nr 1122; *Sczo my ranczil Paszko za dzewencz 
grzywen, tego my ne yest doplaczil dwu grzy- 
wen y grosszu styrze 1400 Leksz II nr 2643; 
Tho szitho... stało sza dzewocz grziwen 1400 
Leksz II nr 2715; Potr *obanzel szo panu 
Jacuszowi tich penodzi placzicz... y ne do
placzil gych trzy grziwen y dzewoczy scot 1401 
HubeZb 80; Czso Pechno zalowal na Jaracza 
o dzewocz grziwen, to yemu Jaracz zaplaczil 
1405 HubeZb 105; Yakom ya ranczil za Pawia 
dzewancz korczow rzy 1415 KsMaz I nr 2536; 
Maczey Yaroczsky nye dal... dzewyanczy ran 
otworzonich a szesczynascze tluczonich Pyo-
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trowy 1418—23 RocznHist XV 54; O którą i 
dzewyacz kop Sczepan na Bronischa zalowal, 
tych on gego oczczu nye byl wynowath 1434 
ZapWarsz nr 617; Bandzely czlowyek czyąszko 
yranyon..., tego zaplata gest dzyewyącz funthow 
Ort Kał 202, sim. Ort Mac 33; Yakom ya nye 
vinovath Pyotrovi rakoyemsthwa zapissv dzye- 
yyanczy kop, yedno czthyrzi 1465 ZapWarsz 
nr 1185; Quomodo receperunt novem arthonios 
tritici al. dzewyacz sztogow pschenycze 1466 
AGZ XV 43; Dziewiocz iest korow angelskich 
M W  121 b; Gdy jesz krolya angyelskyego 
w szwogym zywoczye za dzyewyancz myeszyaczy 
noszyla Naw 53; Rozymey, yzecz byl dzyeyyącz 
lyat przy tego oyczy Rozm 116; ^  Ta to bodze 
zemyo (pro zemya)..., ktorosz iest przikazal 
pan dacz dzewyoczi pokolenyy a poi pokolenyy 
(noyem tribubus et dimidiae tribui) BZ Num 
34, 13.

2. jako składnik liczebnika wiełoczłonowego:
a. w składni rządu z liczonym rzeczownikiem 
w gen. : Oth styorzena Adamouego asze do 
narodzena boszego bilocz gest pincz thyszocz 
lath dwescze lath y dzeuocz lath Gn 4b; Odliczisz 
sobye sedm tidnyow rokow, to iest sedm sedmi, 
gisz to spolv czini dzewyocz a czterdzeszci lyat 
(annos ąuadraginta noyem) BZ Lev 25, 8; 
Synów Symeonowich... policzony so ... pyocz- 
dzeszyoot a dzewyoocz tiszoczow ze trzemisty 
(quinquaginta noyem milia trecenti) BZ Num 
1, 23; Wszistek sbor boyownikow iego, gisz to 
zliczoni so, dzewyocz a pyoczdzesyoot tisyoczow 
a cztirzista (quinquaginta noyem milia trecenti) 
BZ Num 2, 13; Szło tez s nym *pyedzyeszyąd 
poczesnych mazow, którzy były dzyeyyącz ty- 
szyącz lyyda do Rzyma sobą (leg. z sobą) po
gnały Rozm 115; Który by czlovyek myedzy 
yamy, który by myal sto oyyecz, a straczylby 
yedne z onych oyyecz, azaby nye zostayyl 
dzyeyyaczydzyeszyat dzyeyyączy na pysczy (non- 
ne dimittit nonaginta novem in deserto Luc 
15, 4) a schedschy ky oney oyczy..., alyzby yą 
nalasl? Rozm 384; Takye yeselye bądzye na 
nyebye nad yednym grzeschnym pokutą stroyą- 
czym, a yako na<d> dzyeyyączyadzyeszyąth 
dzyeyyączya praydzyyych (quam super nona
ginta noyem iustis Luc 15, 7) Rozm 385; ^
b. w składni zgody z liczonym rzeczownikiem 
w instr.: Nad gednym hominem pokvto stro- 
goczem[y] nyszly nad *czeyoczczeszocz *cze- 
y0cza sz<p>rayedl<i>wymi ne *potrzebuyo- 
czemy (Luc 15, 7) ca 1450 P F IV 578; ^  w loc.: i 
Potem gdisz w dzewyoczydzesyot w dzewyoczy 
leczyech (nonaginta et noyem annorum) bo- 
dze, zyawyl syo gemu pan bog BZ Gen 17, 1;
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! Bil gest Abraham w dzewyoczydzeszyot a w dze- 
| wyoczy leczyech (nonaginta et novem erat an- 
| norum), gdisz syo gest obrzazal BZ  Gen 17, 24.

Dziewięćdziesiąt fo r m y : n. dziewięćdziesiąt 
BZ I Par 9, 6, Rozm 642; ^  g. dziewiącidziesiąt 
Rozm 384; ^  ac. dziewięćdziesiąt BZ  Gen 5, 17; 
—' i. dziewiąciądziesiąt Rozm 385; ~  /. (w) dzie
wiącidziesiąt BZ Gen 5, 9. 17, 1. 17. 24.

Z n a czen ia : 'nonaginta': 1. jako liczebnik 
jedno członowy'. Potem Enos bil w dzewyoczy
dzeszyot leczyech (vixit yero Enos nonaginta 
annis) y myal syna BZ  Gen 5, 9; Sara 
*bodz w dzewyoczydzeszyot leczyech y po- 
rodzyla (Sara nonagenaria pariet)? BZ Gen 
17, 17.

2. jako składnik liczebnika wieloczłonowego: 
a. głównego: Bil gest zyw Malaeel na szwyeczye 
wszech swieli lyat oszmset a dzewyoczdzeszot 
a pyocz lat (octigenti nonaginta quinque anni) 
BZ Gen 5, 17; Bidlyly w lerusalem... z sinow 
Zara Iehuel a bracyey gego szesezset a dzewyocz- 
dzesyot (sexcenti nonaginta) BZ I Par 9, 6; 
Statuta noue... xiązączia Conhrada..., ktori... 
ystawil iesth... liatha po narodzeniu zbauicziela 
nasego thisiącz czterista dziewiączdziesiąth 
y ósmi liath 1498 MacPraw VI 272; Dvanasczye 
czem anyolovvf są szedm tyszyączy dzyeyyecz- 
krocz sto dzyeyyączdzyeszyath y dva anyoly 
Rozm 642; ^  Potem gdisz w dzewyoczydze- 
syot w dzewyoczy leczyech (nonaginta et 
noyem annorum) bodze, zyawyl syo gemu pan 
bog BZ Gen 17,1; Bil gest Abraham w dze
wyoczydzeszyot a w dzewyoczy leczyech (nona
ginta et novem erat annorum), gdisz syo gest 
obrzazal BZ  Gen 17,24; Który by ezloyyek 
myedzy yamy, który by myal sto oyyecz, 
a straczylby yedne z onych oyyecz, azaby nye 
zostayyl dzyeyyaczydzyeszyat dzyeyyączy na 
pysczy (nonne dimittit nonaginta novem in 
deserto Luc 15, 4), a schedschy kv oney ovczy, 
która była zgynąla, alyzby yą nalasl? Rozm 384; 
Takye yeselye bądzye na nyebye nad yednym 
grzeschnym pokutą stroyączym, a yako na<d> 
dzyeyyączyadzyeszyąth dzyeyyączya praydzy
yych (PF IV 578: nad *czeyoczczeszocz *cze- 
yocza sz<p>rayedl<i>wymi, super nonaginta 
novem iustis Luc 15, 7) Rozm 385; ^  b. po
rządkowego: Pot lyathem bozim tissyancz
trzisstha dzyewyanczdzyesyand pyrwego Sul 94.

Dziewięćdziesiąty fnonagesimus : Pot lyathem 
bozim tissyancz trzistha dzyewyanczdzyesyan- 
tego... xanząn... takye czlonky... ychwalil 
Sul 92; Latho bozye thyssyancz cztherzysta 
dzyewanczdzyessyanthego panthego 1495 Górs- 

I Jaz 277.
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Dziewięćkroć f dziewięć razy, novieś: Dva- 
nasczye czem anyolow są szedm tyszyączy 
dzyevyeczkrocz sto dzyeyyączdzyeszyath y dva 
anyoly Rozm 642.

Dziewięćnacie cf. Dziewiętnaście
Dziewięćnaćcie cf. Dziewiętnaście
Dziewięćset fnongenti': Jaco mne Msciszek 

winowath dzewanczseth drzewa zapłaconego 
1427 ZapWarsz nr 2707; Bil gest zyw Enos 
wszech swich lat pyocz a dzewyoczset (non
genti quinque anni) BZ Gen 5,11; Bil gest 
w staroszczy Iaret wszech swich lyat dzewyocz
set a szeszczdzesyot a dwye lyeczye (nongenti 
sexaginta duo anni) BZ Gen 5, 20.

(Dziewięćsił) Dziewięsił bot. 1. ' CarJina vul- 
garis L / :  *Dzavyszyl, sz<a)yacza rzepa cardo- 
pacia ca 1465 Rost nr 3840; Dzyewyasyl alita, 
spelta ib. nr 4127; *Drzewossil, zayocz<a) 
rzepka cardopacia 1472 Rost nr 520; Dzewosyl 
camaleonta nigra ib. nr 523; Dzewyaszyl ca 
1500 Rost nr 7304.

2. ' Agrimonia eupatoria L / :  Rzepyk, skorczik, 
*dzewyasszsl agrimonia 1460 Rost nr 3330.

3. *Eryngium campestre L * : Dzyewyoszil irin- 
gus ca 1500 Rost nr 5473.

4. ' Vitex Agnus castus L *: Dzyewyassill agnus 
castus 1437 Rost nr 2431.

5. *Inula Helenium L .’ : Oman, enula polna, 
*cziewczil {pro dziewięsił) enula 1484 Rost 
nr 6036.

Dziewięsił cf. Dziewięćsił
Dziewiętnaście, Dziewięćnacie, Dziewięćnaćcie

'undemginti : Tworzian poziczil na zastawo panu 
*Mszuowi dzewoczinaczcze grziwen 1401 Hube- 
Zb 81; Jacom ne doszal {pro dostał ?) v Lasza- 
rza *dzewiczinacze grosszy 1422 ZapWarsz 
nr 30; Amasyas... w pyocy a we dwudzestu 
lecyech bil, gdisz poczol krolyowacz, a dze- 
wyocznaczcye lyat krolyowal w lerusalemye 
BZ IV Reg 14, 2; Nyevyasta zrozvmyawschy, 
yze była vzdrovyona od tey nyemoczy czyekace, 
którąś myala dzyevyątnasczye lat, dzyekovala 
bogv Rozm 223.

Dziewina bot. 'dziewanna, Yerbascum Lychni- 
tis et sp. affż: Dzyewyna tapsus barbatus ca 
1465 Rost nr 4095.

Dziewka fo r m y : n. sg. dziewka 1401 HubeZb 
109, 1441 StPPP II nr 2944, XV med. SKJ V 
259, BZ Gen 16, 6, etc.; ~  g. sg. dziewki 
1400 HubeZb 98, Gn 12a, Gn gl. 70b, FI 85, 15, 
Dek III 29, 1442 ZapWarsz nr 558, Sul 19, etc.; 
~  d. sg. dziewce 1402 HubeZb 50, 1421 TPaw 
VII nr 2399, 1434 ZapWarsz nr 449, Sul 58, 
Gloger, XV med. MPKJ V 429. 431, 1452 
TymWol 75, etc.; ~  ac. sg. dziewkę 1397

Leksz II nr 601, 1413 KsMaz I nr 2084, Sul 19. 
44, Aleksy w. 50, etc.; ^  v. sg. dziewko Dorota 
168. 1453 R XXV 210, BZ Ruth 2, 8, Naw 30, 
Rozm 736; ^  i. sg. dziewką 1404 Piek VI 220, 
1452 ZapWarsz nr 933, BZ Deut 27, 22, Ort- 
Vrtel 119, Rozm 28; ~  L sg. (po) dziewce 

I 1414 KsMaz I n r2208, 1475 ZapWarsz nr 1441, 
1478 Czrs s. LXXXVI, etc.; ~  n. du. dziewce 
BZ Gen 19, 30. 36. Num 36, 10; ^  g. du. 
dziewku BZ I Reg 14, 49; ^  ac. du. dziewce 
BZ Gen 19, 8. 16. 29, 16; ^  i. du. dziewkama 
BZ Gen 19, 30; — n. pl. dziewki FI 143, 14, 
Sul 57, BZ Gen 33, 6, OrtKał 204, Dział 54, 
XV p. post. Kalużn 282, Rozm 56; ~  g. pl. 
dziewek Sul 57. 66, BZ Gen 30, 43. Ex 21, 9. 
Jud 21, 12. Tob 3, 7, Dział 53; dziewk 1473 
ZapWarsz nr 1425; ~  d. pl. dziewkam Sul 57. 
72. 76, BZ Num 18, 11. 36, 2, Dział 53. 54, 
XV p. post. Kalużn 285; ^  ac. pl. dziewki 
Sul 72, BZ Jud 21, 11, Dział 66, De morte 
w. 202. 281; ^  v. pl. dziewki FI 149, 2, Rozm 
737. 741; ^  /. pl. (po) dziewkach 1433 Zap
Warsz nr 421, Sul 57, Dział 53.

Z n a czen ia : 1. 'dziewczyna, panna, kobieta 
niezamężna, virgo, puella, innupta : A s dzefkicz 
tesze mnogdy sla szona byua Gn 12a; Velebna 
cystota te to defky była gest commendabilis 
fuit eius yirginitas Gn gl. 70b; Richle by kamen 
umoczcyl..., nisliby misi te to defky ot uari kres- 
ciganske a ot cz<y)sto<ty> odfrocil facilius 
possent saxa molliri..., quam ut mens puelle 
istius ab intencione Christiana et a virginitate 
reuocetur ib.; Dorothea, czna dzewko czysta, 
czebe czy ('czci’) cirkew swąta Dorota 168; 
Dzewki pofaczcya gwalthowni (virginis raptor 
yiolentus), yako y szylnyk, na lascze gey... 
bąncz Sul 19; O vszyi nem sgwalczenyy dzewky 
{Dział 55: o gwalcze dzewczem) Sul 58; Ktory- 
kole dzewcze... gwalth yczyny (quicumque...

! yirgini... opprimendo yiolentiam fecerit)...,
| a dzewycza... wolacz bądze..., na naszey 

lascze... osylnyk ma bycz Sul 58, sim. Dział 55; 
Ya woczey dowierzaam1 pokorney grzesznyczy, 
nyz pyszneey dzewcze Gloger; Virgo, pauperis 
carpentarii yxor dzewka, y[o]bogiego czieslie 
zona XV med. SKJ V 259; Poszlal... dzewcze 
archanyola 1453 R XXV 209; Dzewko, przymy 
thakye omyszly gospodzyna ib. 210; lako 
dzewka obikla iest (sicut puella consueyerat) 
BZ Ley 22, 13; Szon<y>, gesz mosze poznali, 
zbycye, ale dzewki (yirgines) zachowaycye 
BZ Jud 21, 11; Naleszono... trzista dzewek 
(inventae sunt... yirgines), gesz nye znali mo- 
skego losza BZ  Jud 21, 12; Slisz, dzewko (audi, 

I filia), nye chodź na gyne pole zbyracz klosow
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BZ Ruth 2, 8; Nyemąsząthne zony, iako szą 
dzewky..., które ny<e> szszą zarączone, nycz 
wyączey pokupu gymayą, gedno polowyczą 
tego, czo ymayą nye zarączone mąsczyszny 
Ort Kał 204; Spy-ly maszczyszna sz nyewyastą 
albo sz dzyewką, czo proszna gest albo szobye 
wolna, a potem ya poymye w malszenstwo 
Ort Vrteł 119; Naproth szdayy (leg. zdawię) 
dzewky, chłopcze De mor te w. 202; Dzewky,. 
wdovy y maszathky, poszyeka ye sza gych 
nyestathky ib. w. 281; Sdrowa bandz, dzyewko 
chwalyebna, ktorazesz szyna bożego yydzyala 
na krzyzv Naw 30; Zawyodl-ly ktho dzyewką 
(si seduxerit quis yirginem Ex 22, 16), nyszly 
yą poyal XV p. post. Kałużn 285; Nye chczye-ly 
yemy gey oczyecz dacz, tedy da gey wyano za 
szromota podług obyczayą, yako dawayą takym 
dzyewkam wyano (quam yirgines accipere eon-' 
sueverunt Ex 22, 17) ib. ; Ioachym bogv wschech- 
mogączemv szyą modlyl, by nam raczył zyayycz, 
czosz bychmy s tą yyelyebną dzyeyką myely 
yczynycz (quid de facto yirginis possimus ordi- 
nare) Rozm 28; Dzyeyycza Marya, kyedy ty 
dzyewky z Yozeffem movyly (yirgines... nar- 
rabant), pocznye z yyelykyem nabozenystyem 
yzyyacz boga Rozm 56; V ten czass dzyewką 
ta ystna była ve dwnasczye lyat (annorum tunc 
duodecim fuit haec puella) Rozm 222; lesus 
yzdroyywschy ta dzywką... poyąl tey dzywky 
oycza y maczyerz Rozm 296; Dzyeyko luda mego, 
opaschy szye ye yloszyenycza (filia populi mei, 
accingere cilicio Jer 6, 26) Rozm 736; O vy, 
dzyvky Ierosolymskye,... yass proscha, abys- 
czye ze mną slez yronyly Rozm 737; Vstan- 
czye, dzyevky Ierosolymsky, ystanczye, yyzczy 
nye yesth czass spanya! Rozm 741.

2. 'służąca, ancilla' : Zbawona vczin syna 
dzewky twoiey (Puł: zbawyonym yczyn syna 
posselkynyey twoyey, salvum fac filium ancillae 
tuae) FI 85, 15; Nye poząday zony brata twego, 
dziewky (non concupisces... ancillam Deut 5, 
21), osia any rzeczy yego Dek III 29; Sobek 
Sandziwogewi s paniczem i sz dzewco soczeuiczo 
pobrał 1404 Piek VI 220; O ctoro dzewka Yan 
na mo szalował, ta bila moya, ale ne yego 1413 
KsMaz I nr 2084; Jacom ya nye szbyla Elenyna 
paropka y dzewky v yey bydła szamowtora 
szylą 1442 ZapWarsz nr 558; Jacom ya nye 
winowath paropky trzech kop mitha et dzewcze 
dwudzestu groschu mitha 1452 TymWoł 75; 
Jako ja nye wzyąla od Jachny czechla y czepcze 
s moya dzewka, s Malgorzetha 1452 ZapWarsz 
nr 933; Twoya dzewka gest w twoyu roku 
(ancilla tua in manu tua est) BZ Gen 16, 6; 
Nye bodze *dzeczyoczyem syn dzewky mey

s mim synem (non... erit heres filius ancillae 
cum filio meo) ib. 21,10; Iacob... myal gest 
stad wyele, dzewek (ancillas), panosz, wyelblo- 
dow doszycz ib. 30, 43; A przyblyszywszy syo 
dzewky (appropinquantes ancillae),... poklonyly 
syo gemu ib. 33, 6; Sara... bila vsliszala od 
gedney z dzewek oczcza swego przecyw sobye 
vroganye (Sara... audiret improperium ab una 
ex ancillis patris sui) BZ Tob 3, 7; Yan... 
rzeki dzyvcze, vrothnyczcze (dixit ostiariae Jo 
18, 16) Rozm 671; ^  dziewka niewolna, rządna, 
służebna: Saray... przezdzatkyny bila, a myala 
dzewko sluszebno (habens ancillam)... Y rzece 
ku swemu mozu:... Wnydz k mey słudze (in- 
gredere ad ancillam meam), azacz bog zda
rzy od nyey mnye syni BZ Gen 16, 1; Jako 
mnye Jan sbyl Małgorzata, rządną dzewka 
1487 ZapWarsz nr 1585; Jakom ya nye rosmo- 
vyla w domv yego dzyewky Anna slvzebney, 
thako my pomozi bog 1495 ZapWarsz nr 1770a; 
Nye wynydze tako, yako wychodzą dzyewky 
nyewolne (non egredietur sicut ancillae exire 
consueyerunt E'x 21, 7) XV p. post. Kałużn 282; 
Ex ancilla s poszelkyney *dzyewka sluszebney 
ca 1500 JA X 383; Myely... dzywka służebna 
a trzy parobky, którzy sluzyly Iozephovy a dzye- 
yyczy Marie (ancillam atque servos tres secum 
adduxerunt) Rozm 81.

3. 'córka, filia5: Gywan yyposzaszil svo
dzewka 1397 Leksz II nr 601; Pana Spitkowi 
dzewky... rucha *zdzila za trzidzesczy grziwen
1400 HubeZb 98; Dzewky gych kazane (filiae 
eorum compositae, Puł: czory gich kazane), 
pokrasone yako podobenstwo kosczola FI 143, 
14; O dzewky Syon (Puł: czory Syon), radvycze 
so w krolv swogem (filii, var. filiae, Sion exul- 
tent in rege suo) FI 149, 2; Sczepan zalowal, 
bi Przibkowa dzewka mu pancz grziwen wcradla
1401 HubeZb 109; Czzo yest ślubował Chwali- 
slaw s oczcem dzewcze sza posag dacz, tho yest 
szaplacil 1402 HubeZb 50; Yako mne Iacub 
winowath po Katharzine, swey dzewcze, czepecz 
za poltori copi 1414 KsMaz I nr 2208; Jakom 
Elizabeth, dzewcze szwey, dal tako wyele po
sagu, jako giney dzewcze szwey 1421 TPaw VII 
nr 2399; Jacom ya Stachnina posagu widal po 
dzewkach cztirdzesci kop 1433 ZapWarsz nr 421; 
Jaco Dorothca, odstampiwszi swego prawa, dala 
dzewce dwadzeseya kop posagu 1434 ZapWarsz 
nr 449; Dorota... gest dzewca Zayączkowskego 
sostri rodzoni, a gest gego sestrenicza rodzona 
1441 StPPP II nr 2944; Oczecz dzewką alybo 
braczya szostrą (pater filiam aut fratres soro- 
rem)... *wyposzaczycz ymayą Suł 19; Kędy pan 
wszy gwalthem osyly dzewką abo zoną swego
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kmyecza (si dominus villae opprimat filiam aut 
uxorem sui cmetonis) Sul 44, sim. Dział 34; 
A thakesz czvgemy o dzewkach szlachczyczow 
nyszszych vogevodi (de filiabus inferiorum no- 
bilium a palatino) Sul 57, sim. Dział 53; O po- 
zazenyy dzewek [wy]widanich za mąsz (Dział 
52: O posagv dzewcze namyenyonem) Sul 57; 
Oczczecz za zywotha swego dzewkam swogym 
może gymyenye... poleczicz (pater... suis filiabus 
possit bona... assignare) Sul 57, sim. Dział 53; 
Zapowyedamy,... aby dzewky w dzedzynach... 
nye wszstąpowaly any namyestnyczkamy były 
(prohibemus..., quod filiae in hereditatibus, 
quae pusczina ylg. dicitur, non succedant, 
Dział 54: zakazygemy, aby szadna dzewka w pu- 
sczyną nye ypadala) Sul 57; Tho... yysz stogy 
wyszszey poth rubriką o pozaszenyw dzewek 
Sul 66; Paknyąlybi synów nye myal, alye 
dzewky, tedy dzewkam... gymyenye spadnye 
oczcysne (filiabus omnes hereditates... cedent 
paternae) Sul 72, sim. Dział 66; Vstawyamy, 
kędy który sze slachcziczow s tego swyatha 
szydzę, mayącz syny y dzewky (habens. fili os et 
filias), tedy bracza swe szostri mayą dacz ma- 
zom, posag gym *nasnamyonowszy Sul 72, sim. 
Dział 66; Kędy dzeczy pyrwey zony cząscz 
swoyą... oth oczcza gym... daną ymayą, tedy 
cząscz wthorey zony szynom albo dzewkam 
ma szą dostacz szpelnye a se wszego (portio 
secundae uxoris filiis aut filiabus cedere debebit 
integraliter et ex toto) Sul 76; Słowa matczyna 
kv dzyewcze (verba matris ad filiam) XV med. 
MPKJ V 431, sim. ib. 429; A wyacz mv cze- 
szarz dzewka dal, a papyesz gy sz nyą oddal 
Aleksy w. 50; Mam dwye dzewce (habeo duas 
filias), gezesta geszce mozow nye znale BZ 
Gen 19, 8; A gdisz to odmowyl, wszol gi za 
roko... y dwye dzewce (ac duarum filiarum 
eius)ib. 19, 16; Loth... przebiwal gest na górze, 
a dwye dzewce gego s nym (duae quoque filiae 
eius cum eo)..., ostał gest w yaskyny y swima 
(leg. z swyma) dzewkama (et duae filiae eius 
cum eo) ib. 19, 30; Tedi poczyolasta dwye dzewce 
Lothowye s swim oczczem (conceperunt ergo 
duae filiae Lot de patre suo) ib. 19, 36; (Laban) 
gymyal gest dwye dzewce (habebat... duas 
filias) ib. 29,16; Bodzemy gich *dzewkye poy- 
mowacz (filias eorum accipiemus uxores) ib. 34, 
21; Paklybi yo synu swemu oddal, podle obi- 
czyaya dzewek uczyny gey (iuxta morem filia
rum faciet illi) BZ Ex 21, 9; Pirwe vrodi... 
oddałem tobye y synom twim, y dzewkam (filiis 
tuis ac filiabus) twim BZ Num 18, 11; Tobye, 
panv naszemv, przikazal bog, aby... takes 
dzewkam (filiabus) Salfaad, brata naszego, dal

gymyenye slvssnye otczv ib. 36,2; Yciniii 
dzewcze Salfaad tak, iakos gim bilo przikazano 
(feceruntque filiae Salphaad, ut fuerat impera- 
tum) ib. 36, 10; Przekloti, genze spy s sostro 
swo y z dzewko otcza swego (maledictus, qui 
dormit cum sorore sua, filia patris sui) BZ 
Deut 27, 22; Gymyona dwu dzewku (nomina 
duarum filiarum eius): gymyo pyrworodney Me- 
rob, a gymyo mnyeyszey Mykol BZ I Reg 14, 
49; Gyeden... czlowyek... vmarl a szostawyl... 
swą prawą dzyewką y bratha rodzonego... 
A gdyby v thei dzyewky były dzyeczy, synowye, 
mayaly takye dobre prawo ku przerzeczoney 
sbrogy? Ort Kał 195, sim. Ort Mac 31; Dala 
gye (sc. pieniądze) chowacz szwogyey dzyewcze 
y tedy ty pyenyadze szgynaly Ort Mac 70; Jako 
ya nye ranczil Viganthowy wyana dzewcze 
yego Annę 1456 ZapWarsz nr 1049; Aczliby 
gedna abo wiączey dzewek po smyerczy oczcza 
zostali, tey to dzewcze za posag ma bycz opra
wiono ssto grzywien Dział 53; Aczlibi bracza 
zmarli,... dzewkam posag y cząscz z gymyenya 
podług oschaczowanya... ma bycz dano Dział 
54; Aczlyby byli dzewky, tedy ma gym bycz 
obrządzono tym obyczagem, yako przedtym 
postawyono o posag Dział 54; Jednacze... 
myely yymyerzycz cząscz... Annyna y Doroth- 
czyną, dzyewk nyegdy Durzynich 1473 Zap
Warsz nr 1425; Jakom ja nye yinowath sstha 
koop grosch w polgroszczech poszagu po 
dzyewcze Heduidze Marczinovy 1475 ZapWarsz 
nr 1441; Vyth Duczky Mykolayowy Czyszkow- 
skyemu zaplaczil syethmdzyessyanth kop po- 
ssaznych pyenyadzy po Barbarze, dzyewcze 
szwey 1478 Czrs s. LXXXVI; Jako mnye 
Jan ..., oczecz wasch, posthapyl trzydzessczy 
kop gr<oszy> possagu po Annye, dzewcze swey 
1489 ZapWarsz nr 1574; A thak gdy moyą 
dziewką poyąl, thedyszmy gyey sprawyaly rze
czy potrzebne 1493 PF IV 664; Tamo były 
dzywky byskupow zydowskych (filias ponti- 
ficum) Rozm 16; Vtenczass przyschła yedna 
wdoya... prorokyny, dzyvka Ssamveloya (Anna 
prophetissa, filia Phanuel Luc 2, 36) Wozm 79; 
Tamo movy, yze yny to byl Herod, nysz mar- 
grabya zydowskey zyemye, ktorego myal 
z dzywka Schymonovą Rozm 242; Iesus yzdrovyl 
dzyewką... byskupa zydowszkyego Rozm 295; 
Nye mnymayczye, abych czy przyschedl pysczycz 
myr na zyemye,... boczyem przyschedl odlą- 
czycz czlovyeka przeczyy oyczu, dzywką prze- 
czyw maczyerzy svoyey (separare hominem 
adversus patrem suum et filiam adversus ma- 
trem suam Mat 10, 35) Rozm 312; Kto my- 
lyye szyna svego albo dzyyką syoye nad mye,
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nye yest mnye dostoyen (qui amat... filiam super 
me, non est me dignus Mat 10, 37) Rozm 313; 
Dzyevka Herodzyadzyna skakała myedzy 
lyydem (saltavit filia Herodiadis Mat 14, 6) 
Rozm 346; ^  w opisowym określeniu nazw
miast: dziewka babilońska 'Babilon : Dzweka 
{pro dzewka) babilońska neozna {pro nodzna, 
filia Babylonis misera, Pul: czora babiloynska) 
FI 136, 11; ~  dziewka jerozolimska 'Jerozo
lima5: Vynydzczye, obezryczye, czorky Syon, 
czvsch dzyevky ierozolymskye, krolya zbavy- 
czyelya Rozm 829; ~  dziewka Syjon 'Jeruza
lem : Povydzczye dzyevcze Syon albo Ierusalem: 
Ova kroi tvoy przyschedl (dicite filiae Sion: 
Ecce rex tuus venit Mat 21, 5) Rozm 446.

Dziewoja 'dziewczyna, panna, virgo5: Nye po- 
kala syebye kapłan myedzi vmarlczi... jedno 
tilko myedzi przircdzonimi..., to iest nad 
otczem y nad maczerzo... y nad syostro *dze- 
wyoyo, któraś nye iest dana za mosz (super... 
sorore yirgine, quae non est nupta yiro, Bibie 
Musejnr. nad sestru dyewogy) BZ Ley 21, 3.

Dziewosłąb fo r m y : n. sg. dziewosłąb 1398 
TPaw III nr 5401, 1437 Wisi nr 228, s. 88, 
ca 1455 JA XIV 490, 1461—7 Serm 15 r, XV 
p. post. PF V 11, ca 1500 Erz 16; ^  ac. sg. 
dziewosłęba 1462 R XXV 269, 1470 ZapWarsz 
nr 2989, 1477 ZapRpKol 2, 250; — /. sg. 
dziewosłębem 1462 PF VIII 19; ^  n. pi. dziewo- 
słęby 1460 PF IV 623.

Znaczenie: 'swat, pośrednik małżeński, pa- 
ranymphus, nuptiarum coneiliator : Inter... fra- 
tres... questio mouebatur pro pecoribus, pecu- 
dibus ipsorum sororis... Eodem proquo {pro 
proco) ylg. dzewoslob yeniens recognouit, quod 
cum ... frumento nupcias eidem sorori facere 
debuerunt 1398 TPaw III nr 5401; Dzyewosląb 
paranimphus 1437 Wisi nr 228, s. 88; Dzewo- 
slab procus ca 1455 JA XIV 490; Dzeyoslamp 
paranymphus 1461—7 Serm 15 r ; Dzeyosl<ąb> 
paranimphus ib. 332r; Jako ya dzeuoslabem byl 
1462 PF VIII 19; Dzevoslaba paranymphum 
1462 R XXV 269; Statuere dzewoszlamba..., 
qui taliter recognoyit, dicens, quod ego Marga- 
retham naraylem ya post yirum 1470 Zap
Warsz nr 2989; Habeo collocutores vel para- 
nimphum al. dzewosląba yel wmowcze 1477 
ZapRpKol 2, 250; Dzyewosląb procus XV p. 
post. PF VI I ;  Dzyeyoszlaby 1460 PF IV 623; 
Dzyevoslab procus ca 1500 Erz 16.

Dziewosłąbka 'swatka, pośredniczka małżeń
ska, proca, nuptiarum conciliatrixy: Dzyeyo- 
slabką proca ca 1500 Erz 16.

Dziewstwo formy: n. sg. dziewstwo XV med. | 
R XXIV 359, XV med. R XXV 159, XV [

med. SKJ V 272. 274, 1461—7 Serm 415 v, 
XV p. post. R XXV 265; g. sg. dziew- 
stwa 1411 HubeZb 90, XV in. JA XXVII 266, 
1434 KsMaz III nr 667, 1448 ZapWarsz
nr 893, Sul 43. 58, BZ Jud 11, 37, OrtCel 10, 
1471 MPKJ V 112; ^  d. sg. dziewstwu ca 
1440 R XXV 220, XV med. PF IV 595, Naw 
38—9; ^  /. sg. (przy) dziewstwie Aleksy w. 
64, BZ Deut 22,19.

Znaczenia: 1. fpanieństwo, dziewictwo, czy
stość dziewicza, virginitas, castitas': Yacom ya 
ne wszanl Szbeychi siło anim ye *dzewscva 
othyol 1405 KsMaz I nr 516; Jan Nastcze nye- 
gednego yselstwa nye uczinil ani dzewsthwa 
odganil 1411 HubeZb 90; Odleganye dzewstwa 
stuprum XV in. JA XXVII 266, sim. Ort
Cel 10; lako ya Przibki nye bil anym gey 
dzewstwa gwałtem odyal 1434 KsMaz Ul nr 
667; Tysz so s panni Marye narodzyl, *czew- 
sthws gey niczsz ne zaszkoczyl {leg. dziewstwuś 
jej niczs nie zaszkodził) ca 1440 R XXV 220; 
Dzewstwu swemy nye zaschkodzysz XV med. 
PF IV 595; O ktori gwalth Katharzina na mya 
żałowała, thegom yey nye yczinyl anym yey 
dzewstwa othyal 1448 ZapWarsz nr 893; Nye- 
ktorzy... dzewycze dzewsthwa sbawyayą (virgi- 
nes stuprant) a nyewyasti gwalthem pokalayą Sul 
43; Vstawyamy..., ysz kthorykole dzewyczą... 
przes woley porcdzyczelow... gwałtem ysylil, 
tho gest dzewstwa sbawyl, zywoth gego bącz 
na mylosczy... osyloney dzewky y przyaczol 
gey Sul 58; Dzewstwo, czystota castitas XV med. 
R XXIV 359; Dzewstwo yirginitas XV med. 
R XXV 159; Aczczy dzyewstwo nam etsi yirgi
nitas est maxima et pulcherrima yirtus XV med. 
SKJ V 272; Decima Stella est yirginalis cas
titas seu integritas .yestczy dzyewstwo albo 
nyeporuschenye, que debet esse in yirginibus ib. 
274; Wroczil... pyrszczen gyey, a *reclk thako 
do nyey: Ostawyam czą przi thim dzewstwye 
Aleksy w. 64; A odsodzi gey sto zawazy sre
bra, ges to da otczv dzewczemv, ktoros to gest 
ganbil ymyenyem przezlim na gey dzewstwe 
v Israhel (super yirginem Israel) BZ Deut 22, 19; 
Dzewstwo yirginitas 1461—7 Serm 415 v; 
Dzewstwo yirginitatis ib.; Dzewstwo *okrossa 
pocori yirginitas decor humilitatis ib.; Pokoro, 
mito dzewstwo {pro dzewstwa) humilitas pre- 
cium yirginitatis ib.; Chwała y modlą dzew- 
sthwu y czysthoczye thwfey Naw 38—9; Dzew- 
szthwo yirginitas XV p. post. R XXV 265.

2. fmłodość, aetas iuvenilis, yirgine a, pubertas : 
Acz dwa myesyocza *chodzo po górach pla- 
czocz dzewstwa mego (ut... plangam yirginita- 
tem meam) BZ Jud 11, 37; Dzewstwa pubertatis
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(plange ąuasi virgo accincta sacco super virum 
pubertatis suae Joel 1, 8) 1471 MPKJ V 112.

Dzieża fnaczynie do wyrabiania ciasta, alveus 
pistorius5: Pro IV vrnis et dzezze II scoti 1394 
MMAe XV 232; Dzesze 1412 MMAe XV 569; 
Pro duobus vasis, in *quo paratur pasca al. 
*czeszą 1419 MMAe XV 530; Pro pastenis al. 
*czesze tres scotos ib. 542; Pistor małym qwa- 
sem naqvaszi czalo dzeszo XV in. R XXIV 62; 
Pro vna pastina al. dzeza pistoribus 1420 
MMAe XV 552; Dzyesza pastale 1437 Wisi 
nr 228, s. 88; *CzeszaJalveolus, canistra, cani- 
strum 1450 RpKapKr; Dzesza pastale ca 1455 
JA XIV 491; (Krolevstvo nyebyeskye) podobno 
yest czyastu, ktoregosz nyeyyasta vzyavschy 
trzy myary vlozy w dzyzą, yschby vschystko 
ykyszyalo (simile est fermento, quod acceptum 
mulier abscondit in farinae sata tria, donec 
fermentaretur totum Luc 13,21) Rozm 378.

Dzieżka frodzaj naczynia, vasis genus ad pisto- 
ris usum vel ad ołivam, vinum asservandum apti : 
a. do wyrabiania ciasta: *Deska pistrio XV 
p. post. PFW 9; ^  b. na oliwę, wino itp. : Dzyeska 
seria XV p. post. P F \  10; Dzeska seria 1463 
PF V 12; Dzeska stima ib.

Dziębrza cf. Dziebrz
Dzięcioł zool. 'dzięcioł, Picus sp2: Dzanczoi 

picus XV med. R XXIV 368; Dzaczol picus 
1471 R XXIII 283; Dzoczol picus 1472 Rost 
nr 1318; ^  Felici remige de ponti procelłis, 
quibus pici al. dzaczolowe fidei et seryicio 
innexi sunt, et percrebro naufragantur, ad 
portum pessime orthodoxe fidei enatare XV 
med. AKPr I 222.

Dzięgiel, Dzięgil bot. fdzięgiel, Angelica sil- 
vestris L.9: Dzągil angelica 1437 Wisi 228, s. 85; 
*Dzogil angelica XV p. pr. PF V 29; *Czogil 
papiscus ib.; *Driegiel angelica XV med. Pul- 
Kras 33; Dzągyl ca 1455 JA XIV 493 ; Dzyogyl 
angelica 1460 Rost nr 3341, sim. nr 3132; 
Dzyogel angelica 1464 Rost nr 4751; Dzyagyl 
diga, angelica ca 1465 Rost nr 4309; *Dzoogil 
Park 408; Dzogil angelica 1472 Rost nr 876, 
sim. nr 2387. 2943; Dzyagyl angelica 1478 
Rost nr 1939; Dzyengyl angelica 1493 Rost 
nr 2336; Dzangyl angelica XV p. post. R LIII 64; 
Dzogyel calamus silyestrisXV ex. Rost nr 6003; 
Dzengil ca 1500 Rost nr 7342.

Dzięgil cf. Dzięgiel
Dzięgna *dziąsło, gingiva’: Ad infirmitatem 

dząngna XV med. R XXIII 281; Dzyagną 
dentile, zanfleisch, dentina idem ca 1500 Erz 
16; Dzyagną, daszna gingiua, id est dentina ib.

Dzięk tylko we zwrotach: a. miej(że) go dzięk 
'dzięki za to, euge, gratias' : Mye go dak,

myeysze go dząng, euge ca 1418 JA XIV 511; 
Myey go dzank {war. lub.\ myey go dzyąk 
a. dobry) euge (euge, bonę serye, quia in mo- 
dico fuisti fidelis Luc 19, 17) 1471 MPKJ V 
124; ^  b. przez dzięk 'wbrew woli, praeter 
vo1untatem : Kaszalesz mi sobe trzi grziwne
obranczicz. Przesz dzank tedi sa rankoyme 
trzi grziwne ranczili 1418 TPaw VII nr 91.

Dzięka fo r m y : n. sg. dzięka M W  61 b, 
XV p. pr. R XIX 92; ^  g. sg. dzięki Slota 
w 45, Sul 44, XV med. GlWroc 55 v, OrtBrRp 
75, 4. 86, 1, De morte w. 69. 74. 108; — ac. sg.

\ dziękę 1413—4 Msza I s. 261, sim. IV. VIII, 
i XV med. SKJ V 259, Rozm 408, ^  i. sg. dzięką 

1471 MPKJ V 130; ~  n. pi. dzięki ca 1428 
PF I 493, 1477 MPKJ II 324; ~  ac. pl. dzięki 
1413_4 Msza I s. 261, sim. VIII, BZ Lev 7, 13. 
II Par 7, 6. Tob 11, 12, 1471 MPKJ V 49, XV 
R XIX 92.

Z n a czen ia : 1 / cześć, chwała, podziękowanie, 
gratiarum actio : (Wszyal chlyeb)..., a . . . <to- 
bye> dzaką czynyacz {Msza III : s chwało dayocz, 
VI: chwalya dayą), przeszegnal (panem..., 
tibi gratias agens, benedixit) 1413—4 Msza I 
s. 261, sim. IV. VIII; Wszyawszy czysty, szwathly 
<kye!ych>... y thesz (thobye) dząky czynyącz 
{Msza III: falą dayącz, IV: dzanko czynocz, 
VI: chwała daya) przeszegnal (calicem...,
tibi gratias agens, benedixit) 1413—4 Msza I 
s. 261, sim. VIII; Dzenky graciarum acciones 
ca 1428 PF I 493; Et deo patri grates dząką 
agens filium suum adorayit XV med. SKJ V 
259; Offyerowacz bodo... chlebi kwaszne 
s obyati, wzdane za dzyoky (offerent... panes 
quoque fermentatos cum hostia gratiarum) BZ 
Lev 7, 13; A gdisz syo bogu pomodlyl a dzoki 
gemy wsdal, posadził syo (cumque... gra
tias egissent, consederunt) BZ Tob 11, 12; 
S dzanką cum graciarum accione (abstinere 
a cibis, quos deus creayit ad percipiendum cum 
gratiarum actione fidelibus I Tim 4, 3) 1471 
MPKJ V 130; Blogoslawmi panu, bogu dziąky 
M W  17a, sim. 41 b; Ktorego milosyerdzie 
wyelkye nyechay sz namy bandzye, jemu dzyaka 
zawsze M W  61 b; Troyco święta bądź sławiona, 
bogu dzięka poślubiona XV p. pr. R XIX 92; 
Wysławiaymy pana tego..., mówmy dzięki panu 
swemu (deo dicamus gratias) XV ex. R XIX 92; 
^  miej dziękę: Mey dzyeke, sługo dobry albo 
yyerny (euge, bonę serve Luc 19, 17), yzesz 
y malye byl yyerny Rozm 408.

2. fpieśń pochwalna, hymnus : Kaplany stały 
w rzodzech swich, ale slugy koscyelne na orga- 
nyech pyeszny bożych, gesz zloszil Dauid..., 
dzoki Dauidoui spyewaiocz rokama swima
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(hymnos David canentes per manus suas) BZ 
II Par 7, 6, sim. 1471 MPKJ V 49; *Dczaky 
preconia 1477 MPKJ II 324.

3. bez, przez dzięki *bez zgody, wbrew woli, 
przemocą, absąue consensu, aliąuo invito : Mnogy 
yescze przed dzwyrzmy bodze, czszo na yego 
masto sz0dze, an mu ma przez dzenky wstacz 
Słota w. 45; Yszby nykth nye myal czvdzych 
rzeczy bracz przes dząky (Dział 35: kromye 
czygey woley) pana (qucd nullus debet res 
alienas attrectare domino invito) gych, prze- 
rzeczonego Ydzyka w thakey przythczy skaza
liśmy bicz kv przysądzę dopysczonego Sul 44; 
Et misit *Othosias rex quinquagenarium et quin- 
quaginta viros cum eo, ut vocarent Helyam et 
invitum, przes dzeky, ducerent XV med. Gl- 
Wroc 55v; Mozely... dzyeczy wzancz w szwą 
opyeką besz woley y dzaky gych mathky? 
OrtBrRp 75, 4; Mozely to woyth odlozycz daley 
besz gych dzyaky? ib. 86, 1; Gdycz przynyosza 
yadv garnek, mvszysz gy pycz przesz dzaky 
De morte w. 69; Ostań thego wszech {pro 
wszego?), thobye vyela, przesz dzaky kasznyy 
roszdzela ib. w. 74; Szawszdy ya... przesz 
*dzyky noczlegy proszą ib. w. 108.

Dziękować fo r m y : praes. ind. 1. sg. dziękuję 
1413 JA XIV 498, XV med. PF IV 594, 1471 
MPKJ V 12, XV ex. Kalużn 292, Rozm 322. 
439; 3. sg. dziękuje XV med. R XXII 238; 
1. pi. dziękujemy 1493 R XXV 234; 3. pl. dzię
kują ca 1500 SprTNW  V 14; ^  imper. 2. sg. 
dziękuj MPKJ V 70; 2. pł. dziękujcie Rozm 802; 
^  part. praes. act. adv. dziękuję Gn gl. 165a; 
dziękując BZ Tob 2, 14, Puł 146 arg., Naw 152, 
Rozm 39. 826; ^  inf. dziękować Rozm 117; 
^  fut. 1. sg. m. dziękować będę M W  4b; 
3. p ł . f  będą dziękować Słota w. 82; ^  praet. 
3. sg. m. dziękował Aleksy w. 158, 1471 MPKJ 
70, Rozm 322. 399; / .  dziękowała Rozm 223; 
3. pl. m. dziękowali De nativ w. 80.

Z n a c ze n ia : 1. 'wyrażać wdzięczność, gratias 
exhibere, gratias agere*: Dząkvyą bogv memv, 
ysze gemv thako lyvbo vczynicz we mye tho 
czudo XV med. PF IV 594; A gdy do Rzymą 
przyal, bogv dząkowal, ysch gy do szemye 
przygnał Aleksy w. 158; Bene habeas domine 
Pilate, id est dzakvgemy thobye 1493 R XXV 
234; Apostoly szwyętego ducha moczy wyerzo- 
czym zyawyayo, nauczayocz zawzdy boga chwa- 
lycz za yego dobroczy, dzękuyocz, ysz nas 
od złych brony Pul 146 arg.; Myloszyerdzyy 
thwoyemv dzyąkvyacz, panye Jesu Criste, pro- 
scha Naw 152; Yal ym takyesch dzyekovacz, 
czo yemv szą dobrego czynyly (de factis bene- 
ficiis his gratias agebat) Rozm 117; Nyeyyasta

zrozymyawschy, yze była vzdrovyona od tey 
nyemoczy,... dzyekovala bogv a dala yemv 
chyalą (mulier... deo grates retulit ipsum ado- 
rando) Rozm 223; Czloyyek... dal chvale my
jemy Iesuszoyy *dzyekuyecz yemv (vir... grates 
Jesu retulit), yze y zbayyl they nądze Rozm 292; 
Myły Iesus zayolal rzekącz: Spoyyadam szye 
tobye a dzyekyye, oycze krolv..., yzesz to skrył 
od rozumnych Rozm 322; Yeden s nych, gdy 
vzral, ysch byl oczysczon..., począł chyalycz 
boga wschechmogączego, a padwschy na sve 
kolana przed nogy mylego Iesucrista, dzye- 
koval yemv (cecidit in faciem... gratias agens 
Luc 17, 16) Rozm 399; Oczsche, dzyekuye 
tobye (gratias ago tibi Jo 1Ę 41), yzesz mye 
vyslvchal Rozm 439; Dzyekuyczye yemv, yzecz 
my taką przyaszn yczynyl Rozm 802; ^  z cze
goś 'za coś*: On bogu sz tego dzącuge XV med. 
R XXII 238; W boiazny bozey ostał, bogu wzdi 
dzokuiocz ze wszego po wszitki dny ziwota 
swego (agens gratias deo omnibus diebus vitae 
suae) BZ Tob 2, 14; Iozeff natychmyast yroczyl 
szyą do Betleem z yyelykyem yeselym dzyą- 
kvyącz (reyertitur... . gratias agendo) bogv 
wschechmogączemy s takyego dary Rozm 39; 
Czczyenye o tern, yako myły Iesus... dzyekoval 
bogv oyczv s tego, yze y dal yznacz ml<o)demv 
a krewkyemy przyrodzenyy nyeyyesczyemy 
Rozm 322; Myły Cristus... poklyąknąl dzye- 
kvyącz bogv oyczv s tego, yz thako opyyto 
przelał sya syyąthą krev prze czloyyecze zba- 
yyenye Rozm 826; ^  corruptum: Nye dzankyy 
acaris, non bene gressus {war. lub.: nyewdzączni 
acaris, homo acharis quasi fabuła vana in ore 
indisciplinatorum assidua erit Ecclus 20, 21) 
1471 MPKJ V 81.

2. *chwalić, czcić, laudare, benedicere5: A na- 
pirsuecz mili Ihu Xc *mouiy o gego svotoscy, 
dzokugo gemy pręt svotimy... sibi coram an- 
gelis regraciando Gn gl. 165a; Mila matuchno 
boża, dzankugo tobe, banczze se mno! 1413 
JA XIV 498; Bodo gy wszytky milowacz 
y kromę oczu dzocowacz Slota w. 82; Dzankyyą 
confiteor (modo confitebor domino Gen 29, 35) 
1471 MPKJ V 12; Nye dzankowal {war. lub.: 
nye dzakwy) non benedicit (generatio, quae 
patri suo maledicit et quae matri suae non 
benedicit Prov 30, 11) ib. 70; Dzyekvyą thobye, 
panye Yezv Kryszczye... Chwalye czye, panye 
Yezv Kryszczye XV ex. Kalużn 292; Pasty- 
rzovye szyą wroczyly, gydącz bogv dzyąko- 
waly De nativ w. 80; Angely bogu dzyąkuyą, 
a wszythczy wyelbyą Marią ca 1500 SprTNW  
V 14; ^  komuś w czymś: Dziakowacz bandą 
tobie we wszprawienyu sercza, w tern, yze
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nauczilem se szandow sprawiedliwosczi twoiey 
(confitebor tibi in directione cordis, in eo, quod 
didici iudicia iustitiae tuae Psal 118, 7) M W  4b.

Cf. Podziękować
Dziękowanie fo r m y : n. sg. dziękowanie XV 

med. SKJ I 76; ~  g. sg. dziękowania XV ex. 
MPKJ II 326; ^  ac. sg. dziękowanie BZ Lev 
7, 12. 22, 29, Rozm 529; ^  i. sg. dziękowanim 
Sul 47, XV med. SKJ V 259, MW  22b, Rozm 39.

Z n a czen ie : foddawanie chwały, wielbienie, 
dziękowanie, gratiarum actio? : Węczey dzęco- 
wanye, wdzącznoscz magis graciarum accio 
(avaritia nec nominetur in vobis... aut stultilo- 
quium, aut scurrilitas,... sed magis gratiarum 
actio Eph 5, 4) XV med. SKJ I 76; Ipsum cum 
maximo gaudio et leticia et graciarum accione 
a s dząkowanym... in presepio posuit XV med. 
SKJ V 259; Boodzyeli za dzokowanye obyata 
(si pro gratiarum actione oblatio fuerit) albo 
offyara, offyerowacz bodo chlebi BZ Lev 7, 12; 
Bodzeczeli obyatowali obyati za dzokowanye 
panv (si immolaveritis hostiam pro gratiarum 
actione domino), abi bil miloscziw BZ  Lev 22, 
29; Usta, yanzik, dusza, ssmisl, mocz s dzioko- 
wanym, abi śpiewali... Chwała tobie, panie 
M W  22b; Graciarum accionis dzakovanya XV 
ex. MPKJ II 326; Maria za tern yczyeschenym 
polyeczala szye bogv wschechmogączemv z vye- 
lykyem dzyekovanym Rozm 39; Wszyavschy 
kyelych dzyąkovanye vczynyl (sc. Jezus, et ac- 
cepto calice gratias egit Luc 22, 17) Rozm 529; 
^  Chrzesczyanom pyenyądzi szwych poszy- 
czayącz, nye wyączey za kaszdy thydzen wszącz 
myely, nyszly tylko geną qwartą... s dząko
wanym (exigere habeant nisi tantum unam 
quartam cum gratiarum actione) Sul 47.

Dziękwa *pokarm przeżuwany przez bydlę, 
cibus, quem pecora ruminanf: Dzyąkwą rumen 
ca 1500 Er z 16; Zvcz dzyąkwą ruminare ib. 
~  Cf. Dźwieka.

Dziki 1. ' na swobodzie żyjący, nieoswojony, 
ferus, indomitus, agrestis5: Aucis dictis dzike aue- 
ne III 1/2 chori prius empte 1394 MMAe XV 
254; Boves erant indomiti nyevkowye et sil- 
vestres dzyczy..., non possent iungi *wpszroncz 
XV p. pr. R XLVII 358; Myasszą, czo *czyky 
zwyerz zagye, thego nye gyedcz (carnem, quae 
a bestiis fuerit praegustata, non comedetis Ex 
22, 31) XV p. post. Kalużn 286.

2. 'rdzawy, ciemnoczerwony, qui colorem habet 
rubiginis*: Dzyka hazuka 1496 RocznKrak XVI 
64; Bartholomeus... recepit sibi... tunicam dzika 
1497 StPPP VII 70; Recepisti... tunicam, dic- 
tam hazuką dziką 1498 AGZ XV 361.

Cf. Koń, Kozioł, Len, Mąż, Ślaz, Wieprz

Dzinąć cf. Ginąć
1. Dzinia * Włosienica, tkanina z włosia, cilicium 

textile e saeta confectum : Alye ya, gdy my nye- 
lyubyezlywy były, obloczyl yesm szye w dzynyo 
(ego autem, cum mihi molesti essent, induebar 
cilicio, FI: w pitel) Pul 34, 15. ^  Cf. czeskie 
żin6 ' włosie\  w Żałtarzu klementyńskim: obla- 
cziech sie w zinyu.

2. Dzinia cf. Dynia 
Dzińsia cf. Dzisiaj
Dziobać cf. Nazobać, Pozobać, Zobać 
Dziołda '?*: D ... duas habet yoces... d sim- 

plex seu spissum et dz molle... Exemplum se- 
cundi: dzal, dzen, dziv, dzolda,... dzoogil, 
dzoosla Park 408.

Dzióra ' dziura, otwór, for amen : Wisłą, Bu
giem y Narwią kazdemv mayą bicz dobro
wolne plinączemy kromia żadnego czla przes 
wsisthki yazy od poczathkv wiosny alis do 
Swiąthek, thak isch thes thrafftham dostha- 
theczne dziori kv plinienyy (struibus et aliis 
vasis ac ligaturis, per obstacula debet dari 
foramen sufficiens), kądibi dobrowolnye wipli- 
nącz mogły, kromia żadnego piąniązenya, pla- 
czenia, a po Swiąthkach wsem plinączem thes 
w kazdem yazy... ma bicz wydana dziora, 
kądibi plinącz mogli (debet similiter dari fora
men ad defluendum) 1498 MacPraw VI 274. 
^  Cf. Dziura.

Dzirbołka zool. zapewne fdzierzba, Lanius L .’ : 
Dzyrbolką caroficus ca 1500 Erz 16.

Dzirgień frodzaj tkaniny zbliżonej techniką 
wykonania do aksamitu, mataxa, textilis genus, 
quod arte simile atąue holosericum conficieba- 
tur : Dzyrgen mataxa XV p. post. PF V 7. 

Dzirlatka cf. Dzierlatka 
Dzirnie (?) 'darń, caespes : Pro yirgultis ad 

gatczi et pro dyrne in Łubom 13 grossos 1496 
WarschPozn I 428.

Dzirwa zool. *dzierzba srokosz, Lanius excu- 
bitor L ? : Dzirwa ficedula 1472 Rost nr 1331. 

Dzirżadło c f  Dzierżadło 
Dzirżawa cf. Dzierżawa 
Dzirżawca cf. Dzierżawca 
Dzirżeć cf. Dzierżeć 
Dzirżenie cf. Dzierżenie 
Dzirżewa cf. Dzierżawa 
Dzirżewca cf. Dzierżawca 
Dzirżętny cf. Dzierżętny 
DzisiKbieżącego dnia lub czasu dotyczący, dzi

siejszy, teraźniejszy, współczesny, hodiernus : do 
dzisia dnia, do dzisiego dnia, czasu, godziny: 
Szpowadami szo bogw naszemw... naszich 
wszech grzechów, czszoszmi szo gych do- 
pwszczili od naszego porodzena asz do dzisza
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[d]dna Spow 1; Sczedrzyk... ssyano sekl na 
swem,... a tego bil on w dzerzenyy ot wyązanya 
aze do dzyszego dnya 1425 Przyb 19; Wzbudził 
sin moy sługo mego przecyw mnye nyeprzyia- 
cyelem, gen my syo przecywy asz do dzisyego 
dnya (usąue hodie) BZ I Reg 22, 8; Tak czinyly 
asz do dzysyego dnya (usąue in praesentem 
diem) BZ IV Reg 17, 41; Zostawyon gest 
korzeń nasz az do dzisyego dnya (usąue in 
hodiernum diem) BZ II Esdr 8, 90; ^  W czwar- 
tem potem wyeku sam szo wroczysz, bo szo 
gest geszczye nye dokonało Amoreyskich sloszcz 
az do dzyssego czasu (usąue ad praesens tem- 
pus) BZ Gen 15, 16; ^  Szpowyadam szya... 
sz mogych wszysthkych grzechów, czom szya 
gych dopusczyl oth mogego *roszwmo ysznanya 
y oth poszlednye szpowyedzy *hazas do dzyzey 
godzyny Spow 6.

Dzisia cf. Dzisiaj
(Dzisiaj) Dzińsia, Dzisia 1. *bieżącego dnia, 

dziś, hodie : Sirce iego iemu doracy, yzbi... 
suoto {leg. z świętą) cyrekuo dinsa zauolal Kśw 
cr 20; Dzysza dobre vestczy... szocz biły ony 
thim tho vern<y)m xpianom przyneszony Gn 2a; 
Ga vam dzysza yelike yeszele sgauam,... ysczy 
szo dzysza... mili Xt na ten tho syath gest 
bil narodził ib.\ Day nam dzissa (Ojcz 15: 
*dzyssaja) chleb nas wsedni Ojcz 2—4. 7. 10.
11. 17; laco Olsam mne dzissa mai dosicz yczi- 
nicz *na semske prawo 1419 AKPr VIII a 44; 
Yaczyesm wczora spala s mim oczczem, a ty 
dzyssza nagotuy wyna,... a bodzesz tesz s nym 
spacz BZ Gen 19, 34; Przeklyoti mosz, gensze 
chleb bodze gescz dzisya (qui comederit panem 
hodie) BZ 1 Reg 14, 28; Zaprawdą thocz 
thobye powyem, dzyszą bandzesz w ragyu 
moyem (hodie mecum eris in paradiso Luc 
23, 43) XV ?x. R XIX 89; Dzyszya nasch myły 
zbayyczyel od poganyskych królów yest po- 
chvalon (hodie salvator a Chaldaeis adoratus 
est) Rozm 204; Dzyszya yezyan na syaczbą 
(hodie inyitatus ad nuptias) yodą w yyno obro- 
czyl ib.\ Dzyszya bądzye descz, błyszczy szye 
nyebo (hodie tempestas, rutilat... caelum Mat 
16, 3) Rozm 354; Dzyszya temy domv stało 
szye... yschytko zbayyenye (hodie salus domui 
huic facta est Luc 19, 9) Rozm 406; Zachee, 
rącze stąpy, yzecz dzyszya y tyem domy mam 
myeskacz (hodie in domo tua oportet me ma- 
nere Luc 19, 5) ib. ; Tego nynye yyodą do Py- 
lata,... a dzyszya y {leg. ji) ... mayą ossądzycz 
y obyeszycz na drzeyye Rozm 746.

2. ' teraz, obecnie, współcześnie, nunc, hoc tem- 
porę : Pane bosze, proszo ga dzysza, greszny 
clouek, thuego miloszerdza Gn lb ; My yczeczmi

szo dzysza k[k] ne, szauitagocz go tho to 
modlithfwo Gn lb ; Ony ne biły szo lucze- 
merniczy, gakocz dzysza ludze na them tho 
suecze czyno Gn 11 b; A presto co disa pytam, 
pouecz my [o]oth poczotka pokolene tvoge 
Gn gl. 169a; Syn moy ies ti, ia dzisa porodził 
iesm cze (ego hodie genui te) FI 2, 7, sim. Pul,
XIV ex. Pocz 232; Dzisa, acz glos iego ysliszicze 
(hodie si yocem eius audieritis), nechaycze 
zaczwerdzacz sercza wasza FI 94, 8, sim. Pul\ 
lacosm co czosto sgrzessil, tego mi dzissa zal 
ot mego prauego sercza y tego sse kaio Spow 2; 
Jakom ya Thompcowa listha na Ossowno nye 
szachował y dzisza go nye wem 1430 ZapWarsz 
nr 312; Gospodnye wszemogocy..., prziymy 
dzisya nasze dusze Blaż 322; Tich dzyssya 
pełen swyath, gich gest brzuch bog XV med. 
R XXII 234; Si frigescit corporalis infancia 
aczczy dzyssza zymno XV med. SKJ V 260; 
Nazwano gest ymyo temv myesczy padol 
Achorow asz dzysza (usąue hodie) BZ Jos 7, 
26; Zawarł dzissya bog nyeprzyiacyelya twego 
w two roko (conclusit deus inimicum tuum 
hodie in manus tuas) BZ I Reg 26, 8; Moy 
kwyathkv,... racz mya dzyscha wspomoczy! 
1447—62 Zab 545; Wstań ku mnye, moszesz 
my yyerzacz, nye chczacz sya dzyszya sznye- 
yyerzacz De mor te w. 110; Jakom ya przi- 
schethwschi do domy Abramowego... nye wszą- 
lem *trzecz koopp przesz dzeszaczi grosszi 
gwalthem any gych dziszą trzimal 1471 Zap
Warsz nr 3017; Poleczaymy thobye obroną 
duszy naszey, badz obranycza yey dzysza y na 
wyeky wyekom M W  76b; Mogy myły przy- 
gyadzele, dvsza gydze sz kr<w>avym pothem, 
czo [mjmnye dzyszą, tho yam pothem Skarga- 
Ploc w. 92, sim. SkargaWroc w. 66; Criste,... 
daysze nam dzyssya zaplakanye, grzechów na
szych szalowanye XV ex. R XIX 82; Rosz- 
lewągya krew luczką marno, alecz dzyschą 
wyanczey pewno, bo grzeschą yusz ludze barzo
XV ex. MacDod 140; Ihu Criste,... potwerdz dzy
szya.. . we mnye wszytky szyły, iako bich dzysza 
thobye mogl... szluzicz, a s tobą pothym mogl 
na wyek *wyekwm krolyowacz XV ex. R XXV 
226; Moy namyleyschy, dzyszya czyebye pro- 
schą mylosczyyye Rozm 37; Alye yze były 
oddzyelyony od pospolnego lyvda odzyenyem, 
tegodla *sluzyly {pro słuli 'nazywali się5 sc. 
Pharisei), któreś myenymy dzyszya lyczemyer- 
nyky Rozm 181; Dzyszya popelny szye Pysmo 
(hodie impleta est... Scriptura Luc 4, 21) Rozm 
251; Dzyszyą yest vschemv lyvdv czass smątku 
y zalosczy Rozm 503; O nasch myły stvorzy- 
czyelyy, nye patrzy dzyssyą na nasche grzechy,
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alye vezry na oblycze pomazańcza tvego Rozm ) 
833; ^  V<e)szelmy szya dzysza nyne, bo
przesz yego narodzene mamy sbavyene XV med.
R XIX 78; Jvsch dzysza nynye, moy namyley- 
szchy,... racz vweszelycz w theszknoszczy ba- 
dącza 1447—62 Zab 544.

Dzisiejszy fbieżącego dnia lub czasu dotyczący, 
dzisiejszy, teraźniejszy, hodiernus, qui nunc est 
praesens" : Oczecz swothy... tenczy tho nasz 
dzysza naucza, abichom szo dzyszegszego dna 
vocze veszelyly Gn 14a; Bracza, dze, mila, pa
trzymy tego dobrze, isbichom^ten tho dzen dzy- 
szegszy veszelu (leg. w wiesielu)... skroczyly ib.;
F te tho ewangelie dzysegsze nasz Xpc miły 
o dwcz (leg. dwuć) on apostolu movy Gn 177 b, 
sim. Gn 175b .; Ten tho dzen *dysegszy gestcy 
gy byl sam mili Xpc vczinil, a pres to disa 
melibichom szo veszelicz Gn 177a; *Chalmysz 
boga oczcza..., aby dnya dzyszeyszyego szeszlal 
nąm ducha szwathego XV p. post. R XXV 237; 
^  królik dzisiejszy co którym dziś mowa, de 
ąuo nunc sermo est \ A gdisz wszedł w Kaną..., 
tamse proszon e (leg. je 'jest5) cd tego królika 
dzyszeeszego XV ex. MPKJ II 318; ~  do dzi
siejszego dnia, czasu, godziny: la, gresni czlo- 
wek, kaio se occzu y mile M arie... mich 
wsech grzechów, czom se gich dopusczil ot 
mego porodzena az do dzissessego dna (Spow
4. 5: asz do dzyszeyszy godzyny) Spow 2. 3; 
Bil gesm w goszczynye aze do dzyszeyszego 
dnya (fui usąue in praesentem diem) BZ Gen 
32, 4; Postawyl lacob na gey grobye znamyo 
napysaw, kto<re> znamyo na grobye Rachel 
gest az do dzyszeyszego dnya (usque in prae
sentem diem) ib. 35,20, sim. ib. 48,15; Pu- 
szczyo... wyelyky grad, yakysz nygdi nye 
byl w Egipczye... asz do dzyszeyszego dnya 
(usąue in praesens tempus) BZ Ex 9, 18; 
Wzywam onych,... yzby szye modlyli... za 
mna, a yzbych... mogła przewyczyazycz wschy- ! 
czky zloszczy moye, kthorem popelnyala od j 
mogych młodych lath az do dzyszyeyschego dnya j 
Naw 171; Yzeby v sodomskym myesczye... | 
thy vczynky były vczynyone, które są v tobye j 
(sc. w Kafarnaum) vczynyone, azasby aze do ; 
dzyscheyschego dnya (usąue in hanc diem Mat | 
11,23) było zostało Rozm 318; ^  Thy mnye j 
chovasch y zywysch az do thego czaszy dzy- j 
szyeyschego Naw 87; ^  ^  od dzisiejszego dnia, | 
czasu: Stolecz ten to bodze szwyadek myedzy 
*mno a myedzy tobo od dzyszeyszego dnya j 
(tumulus iste erit testis inter me et te hodie) 1 
BZ Gen 31, 48; Od dzyscheyssego dnya a nudius 
(a nudius ąuarta die usąue ad hanc horam 
orans eram Act 10, 30) MPKJ V 134; ~  Acz I

DZISIA J

kthori czlowyek dzyedzyną swą w pyenyan- 
dzach drygemu... zastawyl, ot czassu dzysyey- 
schego (a tempore constitutionis hodiernae) tha 
zastawa... bandzye trwała Sul 86; ^  ^  do 
dzisiejszych miast ?dotychczas, usąue adhuc : 
Ksandz byl w dzirsenu roley... sz oczcza asz 
do dzyseyschy<ch> masth 1423 AKPr VIIIa 162.

Dziś 1. fbieżącego dnia, dzisiaj, hodie" \ Ideo 
ecclesia in yigilia et in die legitur eisdem de 
operibus aliąuibus fcora y disz fspomina gich 
dobre skutky Gn gl. 156b ; *Schlib naschs 
poffseydni day nam *czys Ojcz 1. 5; Luthek 
przedal Strzedzcouicze... y dzysch *baze pe- 
nandzi za thą *ysto dzedzyną 1424 MPKJ 11 
303; Wytay mego twórcza czalo,... gez *czysz 
na swath zayytalo ca 1440 R XIX 100; Panye 
boże Abrahamów, racz my syo wzyawycz 
dzysz (occurre... mihi hodie) BZ Gen 24, 12; 
(Przecz nie wypełniacie) myary czegelney, yako 
drzewyey, any wczora, any dzysz (nec heri, nec 
hodie)? 5Z Ex 5, 14; Gedzczye to dzysz, bocz 
sobota gest bosza dzysz (comedite illud hodie, 
quia sabbatum est domini) ib. 16, 25; Zacho
wasz wszitko, czsoszesm dzysz przykazał tobye 
(quae hodie mando tibi) ib. 34, 11; Dzyssem 
odyol ganyebnosci egipskye od yasz (hodie 
abstuli opprobrium Aegypti a yobis) BZ Jos 
5, 9; Nasze grzechy by othpusczyl then, kthory 
szyą dzysz narodzyl De nativ w. 50; A przetos 
kyedy bog trawą polną, która dzysch yest, 
a yvtro bądzye wnyyecz yrzuczona (hodie est 
et cras in clibanum mittitur Mat 6, 30), tako 
*odzyenya, tako yasz yyeczey, maley yyary? 
Rozm 281; Owa yypądzayą sle duchy, zdroyye 
dayam dzysz y yytro (hodie et cras Luc 13, 32), 
a trzeczyego dnya skonam, a yschakosch mam 
chodzycz dzysch y iutro, y ytorego dnya (oportet 
me hodie et cras... ambulare Luc 13, 33), bo 
ny ma ymrzecz prorok kromya lerusalem 

| Rozm 419; Dzysz czy szye skonayą tyoye dny 
| Rozm 744; ^  dziś trzeci dzień 'przedwczoraj, 

nudius tertius" : Cristus pro nobis immolatus est 
pridie dzysz trzeczy[n] dzeny XV med. R XXV 
154.

2. fteraz, obecnie, współcześnie, nunc, hoc 
tempore": Wszyelky dzysz spomyn na dussza 
oycza szwego Gn ap. Ib; Proszą szobye na 

! pomocz boga..., by my raczył szeszlacz dzysz 
! dar ducha swathego 1450 MacDod 120; Deus 

... fecit hominem de yiro sine femina, ut Ewam, 
postea de yiro et femina et nunc continue, z ma- 

I sza a z szony, yako y dzysz po wsche dnye, 
I ita facit XV med. SKJ V 255; Dzisz hodie 
> 1461—7 Serm 444 v; Nye boy szya dzysz 
I moyey scoly, nye dam czy czyszcz epistoły De
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morte w. 87; W rącze thwoie, myły panye, 
dzysz ku obronye, po szmyerczy ku chwale, 
poleczam dusza moyą M W  99a; Szmyluy szye 
dzysz nad moyą dvscha Naw 122; Iezv myły,... 
veszrzy dzysz na twe sztworzenye XV ex. 
Kałużn 290, sim. XV ex. SKJ I 150; Baczczye 
przykład, kosthirowye, nąpyschczye gy dzysz 
w zwey glowye XV ex. MacDod 136; Mamj 
wszyczy k themu szą dzysz bracz, biszmy mogli 
laszką u bogą zyskacz ib. 137; Czvsz czo so
bota (.sc. dawniej) svyączono, to dzysz svye- 
czymy nyedzyelye Rozm 324; Takyesch y dzys 
(etiam hodie) vbogy, który ny ma dostatkv, 
nayescz szye może Rozm 325; Obyeczalesz przy 
*mmye bycz, a dzysz myą chczesch schamą 
zostavycz? Rozm 502; O krolyv schytkey 
chvaly, tosz ty dzysch osromoczon! Rozm 804.

Dziuła 'kaptur, kapuza sukienna noszona jako 
ochrona przed deszczem, cucullus, pallii genus5: 
D ... duas habet voces...: d simplex seu spis- 
sum et dz molle... Exemplum secundi:... 
dzolda, dzula Park 408.

Dziura fo r m y : n. sg. dziura ca 1500 Erz 16, 
Rozm 295; ^  ac. sg. dziurę BZ IV Reg 12, 9; 
^  g. du. dziuru 1422 Przyb 16; ~ n .p l .  dziury 
BZ  Neh 4, 7; ^  g. pl. dziur MPKJ V 52; ~  i. pl. 
dziurami Rozm 123; ^  /. pl. (na) dziurach 
MPKJ V 82.

Z n a c ze n ie : *scissura, foramen, rima : Pan 
Materna nye strzelał puską na dom panye 
Jadwigy a tym strzelenym nye wystrzelił dvu 
dzuru s kożucha 1422 Przyb 16; Tedi wszow 
Ioyada, byskup, chowatedlnyczo pyenyozno 
y otworzil *dzuro z gori (aperuitąue foramen 
desuper), y postawyl io podle ołtarza... Y skła
dały *syo do nyey kaplany... wszitki pyenyodze, 
gesz noszono do koscyola boszego BZ  IV Reg 
12, 9; Y stało syo, gdisz ysliszo Sannabalath... 
a Azoczscy, isze zadzalani dzuri muru ieru- 
salemskego a ysze rosyedlyny pelnyo syo, roz- 
nyewaly syo barzo (quod obducta esset cicatrix 
muri Jerusalem et quod coepissent interrupta 
concludi, irati sunt nimis) BZ Neh 4, 7; Za- 
dzyalanye dzwr (war. kal.: zadzalane dziw<r)y) 
obducta cicatrix (Neh 4, 7) MPKJ V 52; Na 
rzesetnich dzurach (war. kal.: na rzeschotnych 
durach) in percussura crebrina (sicut in percus- 
sura cribri remanebit pulvis, sic aporia hominis 
in cogitatu illius Ecclus 27, 5) MPKJ V 82; 
Vzryawschy to yne dzyeczy rozbyly svoye 
dzbany y yaly czyrpacz vodą podolky. Alye 
voda podlvg svego przyrodzenya przeschedschy 
przez chvsthy y yyczyekla dzyyramy przez 
chysty (penetravit per pannique foramina fluens 
emanayit) Rozm 123; Alye nykt nye może
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*przynydz(/?ro przyszycz) piata sprostnego sykną 
ky staremy odzyenyy, boby to sproschne sykno 
yyczyągnąlo szye od ovego starego y byłaby 
gorscha dzyyra, nysz pyryey (nemo autem im- 
mittit commissuram panni rudis in yestimentum 
yetus, tollit enim plenitudinem eius a vesti- 
mento et peior scissura fit Mat 9, 16) Rozm 295; 
^  kominowa dziura: Yama, komynova dzyyra 
yel durą antrum ca 1500 Erz 16. ~  Cf. Dura, 
Dzióra.

Dziurawić cf. Zdurawić
Dziurawy 1. *dziurawy, dziurkowany, fora- 

minum plenus, cribratus : Dzurawy futilis 1437 
Wisi nr 228, s. 87; Futilis dzyyravy, ut cri- 
<brum> ca 1500 Erz 17.

2. 'pusty, próżny, vacuuś: Alye ołtarz ten 
nye byl czali, alye wnootrz proszni s desk 
a <w)notrz dzurawi (ipsum autem altare non 
erat solidum, sed cavum ex tabulis et intus 
yacuum) BZ Ex 38, 7.

Dziurlatka cf. Dzierlatka
Dziw, Dziwo fo rm y: n. sg. dziw FI i Pul 

70, 8, Sul 56, Aleksy w. 194, BZ  Num 26, 10, 
Dział 63, etc.; dziwo XV MPH  IV 664; 
^  g. sg. dziwu M W  65a, Rozm 30; ~  d. sg. 
dziwu Rozm 124; ^  ac. sg. dziw Gn 5 a, BZ 
Jos 3, 5. Jer 29, 18, Dział 6, 1471 MPKJ V 5, 
Rozm 92; ^  i. sg. dziwem BZ Ex 11,7; ~  l. sg. 
(o) dziwie BZ II Par 32, 31; ~  n. pl. dziwy 
FI i Pul 87, 13, BZ I Par 16, 24, etc.; dziwowie 
1471 MPKJ V 78; ~  g. pl. dziwów FI i Pul 
110, 4, BZ Ex 11, 9, 1471 MPKJ V 29, etc.; 
~  d. pl. dziwom FI 77, 14, FI i Pul 105, 7; 
~  ac. pl. dziwy FI i Pul 9, 1, 1442 R XIX 77, 
XV med. R XXII 235, BZ Ex 7, 3. 10, 1. 11, 10. 
14, 13, etc. etc.; ~  i. pl. dziwy BZ  Jos 24, 5, 
Rozm 216. 233; ^  /. pl. (w) dziwiech FI i Pul 
118, 27. 130, 2, BZ Num 14, 11. Deut 26, 8, 
MPKJ V 6, Rozm 138; dziwoch Rozm 101; 
dziwich M W  7b, Rozm 159. 368.

Znaczenia: 1. 'rzadkie, osobliwe zdarzenie, 
niezwykły czyn, novum inauditumąue factum , 
insolitum factum : a. charakteru nadnaturalnego 
'cud, miraculum, prodigium : Vkaszalacz mu 
gest ona... okrok slothy była... A cdiszcy yocz 
ten tho gisty czeszarsz tho yydzene y ten tho 
dzif gestcy gy on bil ysrzal, tedycz yocz gestcy 
szo on bil themu barszo dzyuoual Gn 5a; 
We wszem serczu moiem prawicz bodo wszitky 
dziwi twoie (narrabo omnia mirabilia tua) FI 
9, 1, sim. Pul; I zapomneli so dobrze czinoczich 
iego a dziwom (Pul: dzywy) iego (obliti sunt 
benefactorum eius et mirabilium eius), iesz po
kazał iest gim FI 77, 14; Azali poznani bodo we 
czmach dziwi twoie (numquid cognoscentur in
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tenebris mirabilia tua)? FI 87, 13, sim. Pul\ 
Otczsowe naszy w Egipcye nye rozvmyely 
dzywom twogym (non intellexerunt mirabilia 
tua) FI 105, 7, sim. Pul; Pomocz (pro pamocz) 
yczynil yest dzywow swoych (memoriam fecit 
mirabilium suorum) bytosczywy (pro lytos- 
czywy) y myloserdny gospodzyn FI 110, 4, sim. 
Pul; Drogo prawot twogych navcz me y sna- 
szycz so bodo w dzywęch (MW  7 b : w dziwich) 
twogych (exercebor in mirabilibus tuis) FI 118, 
27, sim. Pul; Pane, ne gest powyszono sercze 
mogę any wznesle gęsta se oczy mogę, any cho- 
dzyl gesm w welykych, any w dzywech nad mo 
(in mirabilibus super me) FI 130, 2, sim. Pul; 
Yzrzaw Ihus gromadi, any czu k nyemu gidą, 
geny prze sdrowye..., czwarczi prze pozitek, 
a pyączi prze dziwi..., wlasl na górą, slowye 
Thabor XV med. R XXII 235; A gdy bogv 
dvsza [dząl] dal, thv szą wyelky dzyw sstal: 
szamy szwony szwonyli Aleksy w. 194; Wnydzy 
ku ffaraonowy, bocz gesm ya zatwyrdzyl gego 
i sług gego, abich uczynyl dzywi ti to me na 
nyem (ut faciam signa mea haec in eo), a ti 
moy (pro mow) w usszy syna twego..., kyelko- 
krocz gesm starł Egipskye a *dzywe me gesm 
uczynyl w nych (ąuoties contriverim Aegyptios 
et signa mea fecerim in eis) BZ Ex 10, 1—2; 
A u wszech synów izrahelskych nye zkowik- 
nye pyesz od czlowyeka asz do *dobitcz0czyo, 
abiszczye wyedzely, yakym dzywem rozdzely 
pan Egipskye od Israhelskich (ąuanto miraculo 
dividat dominus Aegyptios et Israel) ib. 11, 7; 
Y dokood ten to lvd topicz myo bodze, dogod 
nye vwyerzi mnye we wszech dziwyech (quous- 
que non credent mihi in omnibus signis), ktore- 
zem czinil BZ  Num 14, 11; Y stal syo wyeliki 
dziw (factum est grandę miraculum), gdisz 
Chore sgynol, a synowye nye zagynoli ib. 26, 10; 
Poswyoczcze syo, bo za yvtra pan bog vczini 
myedzi wami dzyw (cras enim faciet dominus 
inter vos mirabilia) BZ Jos 3, 5; Wiprawcye 
w poganstwye sławo gego: we wszech lyvdzech 
dziui gego (in cunctis populis mirabilia eius), 
bo wyelyki pan BZ I Par 16, 24; Ale wszako 
w poselstwye ksyoszot babylonskich, gysz po
siany biły k nyemu, bi go opitaly o dziwye (ut 
interrogarent de portento), gen syo przigodzil 
bil w gich zemy, opuscyl gy pan BZ  II Par 32, 
31; D ... duas habet voces...: d simplex seu 
spissum et dz molle... Exemplum secundi: 
dzal, dzen, dziv Park 408; Sławny dzyw cele- 
brandum miraculum (habuit illa aetas inaudi- 
tum omnibus saeculis celebrandumque miracu
lum, ut urbem tantam ingressi, aliud extra 
quaererent Prol) 1471 MPKJ V 5; Dzivy por-

tenta (si fecit deus, ut ingrederetur et tolleret 
sibi gentem de medio nationum per tentationes, 
signa atque portenta Deut 4, 34) ib. 28; Dziwoff 
portentum (si surrexerit in medio tui prophetes 
aut qui somnium vidisse se dicat et praedixerit 
signum atque portentum..., non audies verba 
prophetae illius Deut 13, 1) ib. 29; Dzyvy 
czynił mirificavit (Psal 4, 4) ib. 63; A dziwy 
czynyącz sequentibus signis (illi autem profecti 
praedicaverunt ubique domino cooperante et 
sermonem confirmante, sequentibus signis Marc 
16, 20) ib. 122; Dzyvy (war. kal.: czvda prodigia, 
dzyvy portenta) prodigia (domine,... da servis 
tuis cum omni fiducia loqui verbum tuum, in 
eo quod manum tuam extendas ad sanitates et 
signa, et prodigia fieri per nomen sancti filii tui 
Jesu Act 4, 30) MPKJ V 133; Thego dzyw 
(leg. dziwu) bosthwu (pro bosthwo?) pożądało, 
aby zywoth panyenyszky plod noszyl przez 
dothknyenya maszkyego M W  65a; Szylę twoye 
y sprawyedlnoszcz twoyę, boże, az do wyssokich, 
yezes vczynyl dzy wy (quae fecisti magnalia, FI: 
welicosci) Pul 70, 21; Glos apostolsky... dzywy, 
yesz sze stały w Zydoch, wzpomynayoczy Pul 
104 arg.; Dzywo prodigio XV ex. M P H IV 664; 
Kyedy... czekały czvda bożego aze do trze- 
czyego dnya tamo bądacz, nye vzrzyely nyeyed- 
nego dzyw (leg. dziwu, non viderunt fieri mira
culum) Rozm 30; Wschakosch nygd ny ma 
yątpycz, vyelye czvd, vyelye dzyvow vczynyl 
(tamen nullus dubitat, quin Jesus multa signa, 
yirtutes et miracula fecerit) Rozm 43; Górze 
nam, czo szye ma stacz a przydz przez to yyely- 
kye znamye, które szye nynye pokazało, przez 
ten dzyv nam barzo okropny (per prodigium 
hoc cunctis metuendum) Rozm 92; O dzyyoch, 
czo czynyl Yesus y Eypczye (de miraculis, quae 
fecit puer Jesus in Aegypto) Rozm 101; Dzye- 
czy... yroczyly szye do domy z yyelyką ra- 
dosczya, dzywyącz szye temy dzyw (leg. dziwu) 
yyelykyenry (de facto tam mirabili mirantur 
uniyersi) Rozm 124; Vzryącz to lyydzye naza- 
rensczy nasylnye szye poczną *dzyeyovacz, 
a o takych dzyyyech poczną moyycz (et de 
signis pueri diversa loquebantur) Rozm 138; 
O dzyyych mylego Iesucrista, pana naschego, 
które czynyl na pusczy (de miraculis, quae fecit 
Jesus in deserto) Rozm 159; Wschakosz zayyer- 
ne yest y *takyech rzeczach robycz y naslya- 
dovacz przyrodzenya w dzyyych (yanum est 
autem... laborare et sequi naturam in mira
culis), bo tako y czyelye szmyertelnem vkazal 
bog svą slaya Rozm 368; ^  znamiona i dziwy: 
Alye ya zatwyrdzoo szercze gego a rozmnoszo 
znamyona a dzywy me (multiplicabo signa et
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ostenta mea) w szemy egipskyey BZ Ex 7, 3; 
Nye uslyszicz wasz ffarao, abi wyelye, wyelye 
dzywow w szemy stało szie egipskyey (ut multa 
signa fiant in terra Aegypti). Moyszesz a Aaron 
zaprawdo uczynylasta wszitka znamyona y dzy- 
wy (fecerunt omnia ostenta), ktoresz to napy- 
sany soo przed ffaraonem ib. 11, 9—10; Viwyodl 
nasz (sc. bóg)... z Egipta w rocze sylney y ros- 
czognonim ramyenyem, y yyelikyem {leg. w wie- 
likiem) strachy, w dziyyech y znamyonach (in 
signis atąue portentis) BZ Deut 26, 8; Y posia
łem Moyzesza y Aarona a raniłem Egipt rosz- 
magitimi dziwi a znamyoni (percussi Aegyp- 
tum multis signis atque portentis) BZ Jos 24, 5; 
A dalesz znamyona y dziwi nad pharaonem 
(dedisti signa atąue portenta in pharaone) 
y nad wszitkimy slugy gego BZ Neh 9, 10; 
Gedno sznamyon a dzywow nye yszrzyczye, 
nye ywyerzyczye. Sznamyona... szącz dzywi 
nyeszlychane XV ex. MPKJ II 320; ^  dziwy 
i cuda: Mateus, Marcus, Lucas, Ioannes, *chty- 
rze popysaly skutky Jesucristuszoye, a tesch 
popyszyyącz, nyektorą czvda y dzyvy opusczyly 
(ąuasdam obmittentes yirtutes et miracula) 
Rozm 172; Yesus na wschytka zyemye vy- 
schedl..., przepoyyedayącz krolewstyo nyebyesz- 
kye..., czynyącz yyelyką czyda, ykazyyącz syoye 
mocz yyelykyemy dzyyy y yyelykymy y rozmay- 
tymy czydy (faciens magnalia, yirtutes atąue 
signa et plurima miracula relatione digna) Rozm 
216; Tako tv myeskal..., a przepoyyedal..., 
a krzczyl wschytky *yyąrzącze, dzyyy a czydy 
rozmaytemy poczyyrdzal wschytko, które prze
poyyedal Rozm 233; ^wielikie dziwy: Stoyczye 
a wydzczye wyelmy wyelyke dzywy bosze (state 
et yidete magnalia domini), które uczynycz ma 
dzysz BZ Ex 14, 13; Tesch szą rozmaite skytky, 
yyelykye dzyyy, ktoresz nye scha popysany 
w kxyągach cztyrz eyangelyst (per eum tamen 
facta sunt plurima magnalia, quae nusąuam 
sunt redacta in libris eyangelicis) Rozm 42; ^  
bolesciwe dziwy: Angelus bonus nuncians mira- 
bilia, que fuerint principium redemptionis..., 
angelus malus nunciavit miserabilia, bolescziue 
dzivi, que fuerint principium preyaricationis 
XV in. R XXIV 69.

b. charakteru naturalnego: Sluchal-ly ktho take 
dzywy, by trze krolowe przyely cd wychoda 
sluncza k nemu, dawayocz dary yemu? 1442 
R XIX 77; <N>ye ma bycz za dzyw (non debet 
reprehensibile neąue mirum iudicari), acz podług 
rosyrzenya czasów obyczage albo yloszenye 
lydskye syą odmyenyloby, gdysz masstwo nye 
tylko w szylach czala any czvdnosczy harnaszy 
ma bycz seznano Dział 6; Yacz thesz dzyyy

poczynam, gyedhny yyeszam, drugye sczynam 
De morte w. 239; W dzywyech {war. kal.: w czy- 
nyech) in gestis (yeniam ad Jesum Naue, qui 
typum domini non solum in gestis, yerum etiam 
in nomine praefert Prol) MPKJ V 6; Byłby to 
dzyw, abych czyebye dal v czyrpyenye Rozm 
525; Nye yest to nyyeden dzyy, yze Cristus 
nye poznał nyyednego czeladnykow, alye to 
yest dzyw, yze yego any Iudasch poznał, yego 
czeladnyk Rozm 623; Kyedysczye mogły to 
yczynycz, yze s pomoczą bożą mogły thylye 
nyeprzyaczyol pobycz, tedy nye yest tego dzyw, 
yze przed lesucristem yego nyeprzyaczyelye pa
dały Rozm 625; ^  wiel(i)kie dziwy f wielkie
czyny, niezwykle dzieła, magnalia, gęsta mira- 
bilia, ąuae stuporem movenf: Wyelczy dzy- 
wowye magnalia (in veste enim poderis, quam 
habebat, totus erat orbis terrarum: et parentum 
magnalia in ąuatuor ordinibus lapidum erant 
sculpta et magnificentia tua in diademate Sap 
18, 24) 1471 MPKJ V 78; Vyelikich dzywow 
a. dział magnalia (dilectio dei honorabilis sa- 
pientia. Quibus autem apparuerit in visu, dili- 
gunt eam in visione et in agnitione magnalium 
Ecclus 1, 15) MPKJ V 78; ^  który dziw 'cóż 
dziwnego, quid mirum : Kthory dziw quid cause 
(si enim non habes, unde restituas, quid causae 
est, ut tollat operimentum de cubili tuo? Prov 
22, 27) 1471 MPKJ V 69; — stroić dziwy
'wyprawiać szaleństwa, dokazywać, insolescere, 
insolenter ludere': Gdy mnych pocznye dzyvy 
stroycz, nykth go nye mosze vkoycz De morte 
w. 443.

2. 'osobliwe stworzenie, potwór, dziwoląg, mon
strum, portentum : Gdysz poth genym ksząszą- 
czem thensze lvth rosmagythego... prawa po- 
zywacz nye ma, aby nye byl yako dzyw rosma- 
githe głowy mayącz (ne sit tamąuam monstrum 
diversa habens capita) Sul 56, sim. Dział 63; 
Tvsmi widzeli nyektore dziwi ssynow Ena- 
chowich (ibi yidimus monstra ąuaedam filio- 
rum Enac) s plemyenya obrzimowego, gimze 
to przirownanysmi, a sdalismi syo iako kobilki 
BZ Num 13, 34; Thysz tą stvorzyl... schyrokye 
morze, a na yego glambokoszczy zalozylesz 
vcz<w)yrdzenye zyemye: ryby morskye, dzyyy 
przelyczną y morzy (pisces, monstra, beluas 
innumeras in mari), a na zyemy zyyąrzątha, 
ptaky nyebyeszkye, to wschystko *tobo yesth 
styorzono Rozm 5; Trzeczyego dnya morskye 
dzyyy vkazv szya na morzy, bąda ryczecz aze 
y nyebo (marinae beluae apparentes super marę 
dabunt rugitus usąue ad caelum) Rozm 478; 
^  Iaco dzyw yczinon iesm welu (tamąuam 
prodigium factus sum multis), a ti pomocznik
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moczni FI 70, 8, sim. Puł; ~  dać na dziw 
'uczynić przedmiotem pośmiewiska, ludibria dare5: 
Dam ge w vtrudzenye... a w poklynanye, a na 
dzyw, a na pogwyzdanye, a na pot0p0 wszem 
narodom (dabo eos in vexationem universis 
regnis terrae: in maledictionem et in stuporem, 
et in sibilum, et in opprobrium cunctis gentibus) 
BZ  Jer 29, 18.

3. fuczucie podziwu, admiratio, stupor5: Po- 
ruscha dzyw movet admiracio 1466 R XXII 27.

Dziwadlo ewidowisko, spectaculum : Ku dzy- 
wądlw[y] (war. kal.: ku dzivovanyv) ad specta
culum (et omnis turba eorum, qui simul aderant 
ad spectaculum istud, et yidebant, quae liebant 
Luc 23, 48) MPKJ V 124.

Dziwak 'człowiek osobliwy, dziwaczny, homo 
insolitus : Petrus est mirabilis vlg. dzyvak ca 
1500 Erz 17.

Dziwić (się) fo r m y : praes. ind. l.sg . dziwię 
Rozm 587; ^  imper. 2. sg. dziwi EwZam
305, Rozm 274; 2. pi. dziwicie 1471 MPKJ V 
61. 97, Rozm 259; dziwcie Rozm 237; ^  part. 
praes. act. adv. dziwiąc Rozm 103. 448; ^  fut. 
3. pl. m. będą dziwić BZ  Lev 26, 32; będą 
dziwić(i) 1471 MPKJ V 54; ^  praet. 3. sg. m. 
dziwił XV med. GIWroc 88v. 97r; 3. pl. m. 
dziwili XV med. SKJ I 90, BZ Judith 10, 14, 
Rozm 144.

Znaczenia: 1. 'dziwić się, zdumiewać się, 
mir ar i, obstupescere, stupefieri : czemuś, komuś: 
A gdisz ysliszo cy *m0szowye słowa gey, pa- 
trzily na gey twarz, a bila groza w gich oczu, 
bo syo dziuyly gey krasye barzo (quoniam 
pulchritudinem eius mirabantur nimis) BZ  
Judith 10, 14; Iesu Krystvszovey mądrosczy 
a kraszye yyelmy szye dzyyyącz, movyly: To 
yest szyn Iypytrow Rozm 103; Yego mądrosczy 
wschysczy szye dzyyyly (suam sapientiam cuncti 
mirabantur) Rozm 144; A yako yschedl v my as to 
Ierusalem, tedy szye poruschylo yschytko 
myasto dzywyącz szye tako vyelykymv lyvdv 
Rozm 448; Rada dzyeyyątego radcze. . . :  la szye 
yaschey nyerovney rzeczy dzyyyą Rozm 587; 
la szye themv dzywyą, yze movysch nye roz- 
baczayącz Rozm 587; ^  nad czymś: Y za- 
traczo zemyo waszo, y bodo syo nad nyo 
dziwycz nyeprzyaczele waszi (et stupebunt super 
ea inimici vestri), gdisz bidliczele bodo z nyego 
yczekacz BZ  Lev 26, 32; ~  ze zdaniem: Nye 
dzywy szyą (Rozm 237: nye dzywczye szye), 
ysze rzekłem thobye: Potrzeb vas narodzycz 
szyą znów (non mireris, quia dixi tibi: Oportet 
vos naści denuo Jo 3, 7) EwZam 305; Nye 
dzywyczye szye (nolite mirari hoc Jo 5, 28), 
yze przyślą godzyna, v ktoreyze wschysczy...
Słownik staropolski II

yslyschą gloss syna bożego Rozm 259; ^  bez 
kontekstu składniowego: Quo viso stupefactus, 
dzywil se, rex adoravit eum XV med. GIWroc 
88 v; Stupefactus, dzywil sze, cesar ad hoc 
nichil poterat respondere ib. 97 r; Stupebant 
autem omnes et mirabantur, dzywyly sze, di- 
centes: Nonne ecce omnes isti, qui loquntur, 
Galilei sunt (Act 2, 7)? XV med. SKJ I 90; 
Dziwyczie schią obstupete (attendite me et 
obstupescite, et superponite digitum ori vestro 
Job 21, 5) 1471 MPKJ V 61; Dzyyyczie schą 
obstupescite (obstupescite caeli super hoc Jer 2,
12) ib. 97.

2. 'przyglądać się bacznie, patrzeć z uwagą, 
oculos ad aliąuem intendere, animo intento*: 
Bandą schą gyey dzywyczi in eam intendent 
(si congregaverint aurum... et yiderint mulie- 
rem ..., omnia haec relinquentes in eam inten- 
dunt et aperto ore conspiciunt III Esdr 4, 19) 
1471 MPKJ V 54; ^  Dzywy a sze spectaculum 
1429 AcOfLubl I.

3. 'mieć coś za złe, obwiniać o coś, imputare, 
incusare : Proszą czye, nye dzywy my (noli 
mihi molestus esse Luc 11, 7), boczyem yvze 
moye drzyy zamknął..., nye mogącz ystacz, 
abych czy dal Rozm 21 A.

Przykłady: 1471 MPKJ V 61, EwZam 305, 
Rozm 259.448,1429 AcOfLubl I można też czytać 
dziwujcie, dziwuj, dziwując etc., cf. Dziwować.

Cf. Podziwie się, Zadziwić się, Zdziwić się, 
Dziwować, Podziwować się

Dziwien cf. Dziwny
Dziwizna bot. 'dziewanna, Yerbascum Lychni- 

tis et sp. affż: Dzewana, dziwizna, bylek, nye- 
dzewana tapsus barbastus 1472 Rost nr 887; 
Dzyyyszna tapsus 1478 Rost nr 2306; Valet 
*dywyzna cocta vel aqua *dywyzne... per va- 
pores *dywyzne, valet mączką. *Dywyznam 
Italici appellant tapsum barbatum, in Latino 
dyptamus yocatur XV p. post. R LIII 61.

Dziwni cf. Dziwny
Dziwnie 1. 'cudownie, w sposób nadnaturalny, 

mirabiliter, praeter hominis naturam, dmno quo- 
dam modo5: Rozumey, szczostne poydzi y croluy 
prze prawdo y smaro, y prawodo {leg. prawotę), 
y odwedze cze dziwne prawicza twoia (et de- 
ducet te mirabiliter dextera tua) FI 44, 6, sim. 
Puł; Sweczocz ty dziwne od gor wekugich (illu- 
minans tu mirabiliter a montibus aeternis), za- 
moczili so se wszistczi głupi sercza FI 75, 4, 
sim. Puł; Zdrowa Maria, dzywne yesz poczola 
syna XV in. MonWlad XXVI nr 68; Vysczye 
povyedzyely, yzem ya syn boży. Kakokoly myą 
yako czlovyeka ossądzaczye, yschakosz myą 
ydączego ku ssądovy[e] dzyvnye v svyątych
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*vrzyczye Rozm 724; ~  A napelnyony bodoo 
wszitczi domowye egipssczy much... y uczyny0 
dzywnye tego dnya w szemy Gessen (faciamąue 
mirabilem in die illa terram Gessen)..., abi 
nye bili tu muchy BZ Ex 8, 22; A uczyny pan 
dzywnye myedzy sboszym izrahelskym a zbo- 
szym egipskym (et faciet dominus mirabile inter 
possessiones Israel et possessiones Aegyptio- 
rum), abi nyczs owszem nye zagynolo s tego, czso 
przysłucha k synom izrahelskym BZ  E'x 9, 4.

2. 'w osobliwy sposób, szczególnie, osobliwie, 
insolito ąuodam modo, praecipue*: Schymvnye, 
ova satan, yen tobye y ym przeczyyya szye 
yyerze {leg. w wierze), yyproschyl, czvsch 
ymyslyl, aby przełączył czyebye od yyary y vczy- 
sczyl, yako czysczyą pschenyczą, czyebye ru- 
schayą y dzyynye ydrączayą Rozm 559; ^
Oszobnye dzywne a dzywnye oszobnye singu- 
leriter mirabilia et mirabiliłer singularia M W  
gl. 67.

Dziwno 1. fcudownie, w sposób nadnaturalny, 
mirabiliter, dmno ąuodam modo5: Dzywno yest 
szeszlal anyola k thobye sz nyebeszkego kory 
XV med. R XXV 221; ^  Dzywno yczynyl 
mirificavit 1471 R XXIV 379; Wyedzczye, ysz 
dzywno {FI: dziwna) yczynyl gospodzyn szwyę- 
tego swego (et scitote, ąuoniam mirificayit do
minus sanctum suum) Pul 4, 4.

2. 'dziwnie, w osobliwy sposób, szczególnie, 
rniro ąuodam modo5: Kogokoly szmyercz ydu- 
szy, kaszdy w gey scolye bycz mvszy, dzyfno 
szya szvym żakom stavy, kasdego szyuotha 
szbavy De morte w. 15; Dzywno gyesth nye 
thbacz okruthnosczy, czyrzpyancz tako czasz- 
kye bolesczy ib. w. 496; Bo y ktorego navyat- 
schego mąza od począthka svyata nyevyasta 
ku *kloputu nye przyprayyla ?... Przetoz zvykl 
dzyvno dyabel svyąte *mązą *zdradzyl nye- 
yyesczym przyprąvyenym Rozm 693; Kyedy yvz 
lyekl na zyemy, tedy dzyyno k temy przyslo, 
yze ynątrze lalo szye v thy vsta yego, ktoremy 
byl boga czaloval Rozm 769; ~ 'szczególnie, bar
dzo, mirum in modum, valde5: Welmi dzywno vtul- 
ny miro modo mansuetus XV med. R XXIV 350; 
Dzywno mylosczyyy bog na czy<ę>, czloyyecze, 
barzo luthosczyyy, ys[c]z czya szbayyl pyekla 
1453 R XXV 210; Bog... yey czyalo yyelyka 
craszą yczczyl, bo była czyala nadobnego 
y lyybyeznyego a dzyyno crasnego oblycza 
(mirandae pulchritudinis et yalde speciosa) Rozm 
20; Oczy yey svyąte byale, naslyczne, podobne, 
barzo krasne, syyatle y dzyyno nadobne (eius 
erant oculi... decori clareąue lucentes) Rozm 20; 
Czelyysczy yego ty szą yyelmy syyatle a dzyyno 
crasne (mirae pulchritudinis) Rozm 150.

Dziwny, Dziwni fo rm y: n. sg. m. dziwny 
Gn gl. 41 b, FI i Pul 64, 5. 67, 38. 92, 6, 1414 
JA XIV 499, XV med. R XXIII 279, Rozm 28; 
/ .  dziwna 1442 R XIX 76, XV med. R XXII 
236, 1447—62 Zab 544, Pul 138, 5, Rozm 
423. 778; neutr. dziwno FI i Pul 117, 22, 
Rozm 411; dziwne Gn 3 a, FI i Pul 8, 1. 9, 1442 
R XIX 77, BZ Gen 32, 29. Deut 1, 37; dziwnie 
XV med. R XXV 154; ~  g. sg. m. dziwnego 
FI i Pul 41, 4; / .  dziwnej Rozm 102; dziwniej 
XV med. S K JY  273; neutr. dziwnego Rozm 38; 
^  ac. sg. m. dziwna FI 4, 4; dziwny XV med. 
P F IV 594; dziwnego BZ I Par 17, 17;/. dziwną 
XV med. SKJ V 274, Rozm 123. 136. 137; 
neutr. dziwno FI i Pul 30, 27; dziwne Naw 160; 
^  i. sg. m. dziwnym Naw 71; neutr. dziwnym 
XV med. MPKJ V 431, Rozm 33. 40; ~  /. sg. 
f .  (o) dziwnej Rozm 20; neutr. dziwnem Kśw 
cv 24; ^  n. pl. f .  dziwne ca 1428 PF I 480; 
neutr. dziwna FI i Pul 92, 6. 118, 129. 138, 13; 
^  ac. pl. m. dziwne XV p. post. R XXV 266; 
/ .  dziwne FI 15, 2, 1471 MPKJ V 54, M W  
6a; dziwnie Pul 15, 2; neutr. dziwna FI i Pul 
16, 8, Dział 51; ^  l. pl. f .  (o) dziwnych XV 
med. MPKJ V 432, XV med. R XXII 234.

Znaczenia: 1. 'cudowny, mirificus, miracu- 
losus, mirabilis, ąui extra hominis naturam e s f : 
Bo pismo togo croleuicha... v troiakem mesce 
pisma naziua crolem luda zidowskego: v iego 
diunem narodeny, w yego ucesnem uelikih 
chud cyneny a u yego trydnem ymoceny Kśw 
cv 24; Tescy on gest bil difniy pres to, ysecz 
on na tern to <świecie> socz velika czuda gest 
strogil item mirabilis fuit in miraculorum ope- 
racione, multa enim fecit miracula inter alia 
Gn gl. 41 b; Et tunc aque tribulacionis conuerse 
sunt in dulcedinem consolacionis, miraculosa, 
difne, conuersio siue inuencio Gn gl. 100 b; 
Y wedzce, isz dziwna {Pul: dzywno) yczinil 
gospodzin swotego swego (mirificavit dominus 
sanctum suum) FI 4, 4; Gospodne bosze nasz, 
kako dziwne iest ymo twoie we wszelikey zemy 
(quam admirabile est nomen tuum in universa 
terra). Bo powiszono iest welmnoszstv/o twoie 
na nebosa FI 8, 1, sim. Pul, sim. FI i Pul 8, 9; 
Swotim, czso so w zemy iego, dziwne {Pul: 
dzywnye) szczinil wszitky wole moie w nich 
(mirificayit omnes yoluntates meas in eis) 
FI 15, 2; Dziwna vczin miloserdza twoia (miri- 
fica misericordias tuas), iensze zbawone czinisz 
pwaiocze w czo FI 16, 8, sim. Pul; Blogoslawoni 
gospodzin, bo dziwno yczinil miloserdze swoie 
se mno w mescze murowanem (mirificayit miseri- 
cordiam suam mihi in civitate munita) FI 30, 27, 
sim. Pul; To wzpomonol iesm y wilii iesm w mo
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duszo moio, bo *poydo w masto przebitku 
dziwnego (transibo in locum tabernaculi admi- 
rabilis, Pul: stanu dzywnego) asz do domu bo- 
szego FI 41, 4; Swoti iest cosczol twoy, dziwni 
w prawdze (mirabile in aeąuitate) FI 64, 5, 
sim. Pul; Dziwni bog w swotich swogich (mira- 
bilis deus in sanctis suis) FI 67, 38, sim. Pul; 
Ot gospodna stało se to y gest dzywno w oczv 
naszv (est mirabile in oculis nostris) FI 117, 22, 
sim. Pul, Rozm 411; Dzywna swadecz<t)wa two- 
ya (mirabilia testimonia tua),... przeto badała 
gest gee dvsza moya FI 118, 129, sim. Puł\ 
Dzywno (pro dzywna, Pul: dzywna) so vczynila 
navka twoya ze mne (mirabilis facta est scientia 
tua ex me), potwirzona gest, a ne mogo k ney 
'FI 138, 5; Chwalycz czo *bodo, bo groźne 
wy<e)liczyl ges so, dzywna dzala twoya a *dvzsa 
moya pozna barzo (mirabilia opera tua et ani- 
ma mea cognoscit nimis) FI 138, 13, sim. Pul; 
Stal<a)cz sszo rzecz welmy dzywna, panna 
szyna porodzyla przesse wssey stradzy cze- 
lestney, thocz gest dzywne a nowe 1442 R XIX 
76—7; Słowa vyecznego w gyey zyvocze prze 
othkupyenye nasze dzywnye wczelenye verhi 
eterni in eius utero pro nostra redempcione 
mira incarnacio XV med. R XXV 154; Otpo- 
wyedzal bog: Przecz pitasz mego gymyenya, 
gesz gest dzywne? RZ  Gen 32, 29; Odkrigy oczi 
moie y vznam dzywne rzeczi twoie z zakona 
twego (considerabo mirabilia de lege tua Psal 
118, 18) M W  6a; Darował czye (sc. bog) darem 
dzywnym szwogym, mylym yedynaczkyem Naw 
71; Dayze my then dar, myły panye, zebych 
gych (sc. grzechów) mógla zalowacz przez wya- 
ra y przez prawda, y przez gymyą thwoye 
dzywne Naw 160; Iozeph... wschedl v kosczyol, 
noszącz svąlaską v rąkv... Svcha laska pvsczyla 
odrosły y kvytla... A padnąwschy wschysczy 
na swe kolana chvalyly boga wschechmogą- 
czego rzekącz, yze ten yest pravdzyvy a do- 
stoyny, bo yest dzyynym znamyenyem od boga 
wybrany (nam signo tam mirabili per deum 
est electus) Rozm 33; Czczyenye o tern, yze 
anyely'cząstocrocz navyedzaly dzyevyczą Ma- 
rya, movyącz s nyą barzo vczyeschne rzeczy, 
veselyącz yą dzyvnym veselym nyebyeskyem 
Rozm 40; Takosch yednego dnya schedl no- 
schącz dzban v rąkv, gdzyez sylną, dzyvną 
rzecz pokazał (ubi rem mirandam nimis puer 
Jesus egit), bo ... naczyrpal vody v podolek 
svego odzyenya y noszyl yako yyedrze (leg. 
w wiedrze) Rozm 123; Dzyeczyątko Iesus 
yczynyl dzywna rzecz (fecit rem mirandam),... 
bo yyschedschy... z ynymy dzyeczmy kv gly- 
nye..., vczynyvschy szyedm ptaków malyyd-

kych..., yczynyl glosz rąkoma klasczącz... 
K temv gloszy ony obrazy... przemyenywschy 
szye v ptaky y ylyeczą yako ploszany. A yako 
lyydzye wzyyedzącz, yze Yesus tako dzyvną 
rzecz yczynyl (factum tam mirabile Jesus quod 
fecisset), poczną movycz nyektorzy albo yest 
syn boży, drudzy rzekły, yze yest czarnoxyasnyk 
Rozm 136—7.

2. fniezwykły, osobliwy, mirabilis, singularis, 
mirus, intellectu difficilis, stupendus’ : Alle kakecz 
tho dzeczothko gest bilo ? Iszecz szaprafdo 
gestcy ono dzyfne bilo, tesczy gest ono yelebne, 
slachethne y tesze milosczyue bilo, tesczy gest 
ono szamo f szobe difne bilo. Tesczy ono na 
szemy gest difne bilo, difnecz tesze ono gest 
medzy sverzothy bilo, difnecz tesze gest ono 
na nebe y f slunczu, i f kaszldem stvorzeny 
gestcy ono difne bilo. A napirsuecz gest ono 
szamo f szobe difne bilo pres to, iszecz then to 
kroi, genszecz gest bil barszo yiszoky, tenczy 
szo gest on dzysza yczinil barso niszky Gn 3a; 
Dzywna powiszena morza, dziwny w wisokoscy 
gospodzin (mirabiles elationes maris, mirabilis 
in altis dominus) FI 92, 6, sim. Pul\ Ne mow 
czansto: piwa naley, bocz pywo yest dzywny 
oley, <sbawya wolow y roley) 1414 JA XIV 499; 
Dzywne rzeczy w mylosczy bendocz poczyoly 
sszą**medzy nąmą, thocz gesth, aby mnę ne 
zapomynala, barzoczem thwey mylosczy po- 
czonl prossycz ca 1428 PF I 480; Nye ma ga- 
nyebnee any dzywne mnymano bicz (non debet 
reprehensibile nec mirum iudicari), acz podług 
myenyenya czassow obiczage a dzege lyyczke 
szą odmyenyayo Sul 6; Słowa matczyna kv 
dzewyczy pod wyobrazzenym dzywnym o yed- 
nem byzkvpye (verba matris ad filiam sub 
figura mirabili de ąuodam episcopo), kako 
czvsz byzkvp przes motylya Chrobaka, a ssmyara 
a pycha byzkvpya przes dwye krzydlye... wy- 
obrazzony so XV med. MPKJ V 431; Słowa 
synowa kv oblyvbyenyczy, ezz bogv sye nye 
lyvby dvsz potopyenye, a o dzywnych gadkach 
młodszego byzkupa kv starszemu (et de mi- 
rabilibus ąuaestionibus episcopi iunioris ad 
senem) ib. 432; Przykład thobye dzywni 
dam ,... Elzbyetha synem chodzy, szwyąthego 
Jana porodzy. Przezdzathkyni począla, ysze 
w boga wyerzyla XV med. PF IV 594; Bili 
mystrzewye..., gisch blogoscz albo blogosla- 
wyenstwo na dzywnich rzeczach kładli XV 
med. R XXII 234; Dziwna nauka pana na- 
schego: ludzye bogathe a pani czestne blogo- 
slawyą..., a on vbogye duchem blogoslawy 
ib. 236; Szand dzyvny vas admirabile XV med. 
R XXIII 279; Vides, quod propter eius admira-
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bilem pulcritudinem, dzywnyey czydnosczy, 
eam comparat XV med. SKJ V 273; Vidisset 
eius passionem stupendam, dzywną, et horri- 
bilem, okropną ib. 274; A nye dziwne rosgnye- 
wanye me na lvd (nec miranda indignatio in 
populum), gdisz iest y na myo syo rosgnyewal 
prze was pan BZ Deut 1, 37; <C)zastokrocz 
przed nas gest przywodzono, kako sluszebnyczy 
w naszem królestwie ziemyany abo wsy dvchow- 
nych vcziaszayą, wynalyazyyącz sobie dzywna 
prawa (adinveniunt modos exquisitos), przeto 
taky podług pyrwych statuth ma czyrpyecz 
Dział 57; Ale ręcz myedzy namy gyesth nemala, 
przetho ysze myloscz gyesth w szobye wyelmy 
dzywna,... myloscz... rzathko albo nygdy wye- 
szelu bywą 1447—62 Zab 544; Dziwne man- 
drosczy mirificos (qui locutus est sub Dario, 
rege Persarum, sermones mirilicos III Esdr 5, 6) 
1471 MPKJ V 54; Dzywne curiosos XV p. post. 
R XXV 266; Czczyenye o nadobnosczy czyala 
blogoslavyoney dzyeyycze Maryey y o yey 
dzyyney kraszye y nadobney (de... mira 
pulchritudine eius) Rozm 20; Tey to dzywky 
yest dzyvny skvtek (huius yirginis factum est 
perplexum), ysz ye v mysly obyetnycza przy
łożyła Rozm 28; Tenczy yest maz dzyynego 
myloszyerdzya (vir mirae pietatis) a tvego slvbv 
yyerny mylosnyk Rozm 38; Ty ystne chleby 
*byte byale a barzo roskoschney vonyey, a tako 
dzyyney a rosmaytey slotkosczy (varii mirique 
dulcoris) y chątnosczy Rozm 102; ^  dziwna
rzecz 'mirabile e s f : Odpovyedzyal on czloyyek, 
który byl slyep...: V thym yest dzywna rzecz 
(in hoc enim mirabile est Jo 9, 30), yze vy 
moyyczye: Nye *yymy, skąd yest, a on otvo- 
rzyl moye oczy Rozm 423; Myły Cristus... 
chczyal,... abychmy yyedzyely ymysl, który 
myely Zydovye o yego krolewstyye,... alye 
dzyvna rzecz, skąd ym to przyslo, yze movyly, 
by szye on krolyem czynyl, a on ych krolyem 
bycz nye chczyal Rozm 778.

3. fgodny widzenia, spectabilis, mirandus : 
Vczinylesz myo dziwnego nade wszitki lyvdzi 
(fecisti me spectabilem super omnes homines), 
panye bosze moy! BZ I Par 17, 17.

4. dubium 'dziki, ferus : Dziwny kosch (leg. 
koz? kozieł.?, war. lub.: dzyyoky kos) ibicum 
(numquid nosti tempus partus ibicum in petris 
vel parturientes cervas obseryasti? Job 39, 1) 
1471 MPKJ V 63.

Cf. Drzewo
Dziwo cf. Dziw
Dziwoki 'dziki, na polach chowany, in agris 

nutritus, agrestis5: Dzywoky a. polny (war. kal.: 
polnymy) agrestis (creyerunt pueri et erat Esau

homo agrestis sciens venari, Jacob autem homo 
simplex manens in tabernaculo Mai prol.) 
MPKJ V 116. ~  Cf. Kapusta, Kozioł, Osioł, 
Ślaz.

Dziwokie 'nieuprawne pole, błonia, agri inculti, 
pascua : Dziwokye campestria (erunt cam- 
pestria in caulas gregum et yallis Achor in 
cubile armentorum populo meo Is 65, 10) 1471 
MPKJ V 96.

Dziwopłodny 'dziwny, dziwaczny, qui monstra 
parit, monstruosus : Dziyoplodne namyoti mon- 
stripera tentoria 1451 R XXII 41.

Dziwować (się) fo rm y: praes. 1. sg. dziwuję 
XV p. post. R XIX 51; 2. sg. dziwujesz Rozm 45; 
3. sg. dziwuje 1471 MPKJ V 89, XV p. post. 
MacPam II 351, Rozm 26; 2. pl. dziwujecie 
Rozm 433; ^  part. praes. act. adv. dziwując 
BZ II Par 7, 21, Rozm 124; adi. ac. sg. m. 
dziwując Rozm 664; n. pl. m. dziwujący 1471 
MPKJ V 137, EwZam 295; ^  inf. dziwować 
Sul 32. 53, XV med. R XXII 240, XV med. 
SKJ I 93, BZ  Gen 27, 33, ca 1500 Erz 17, 
Rozm 54. 138; ^  praet. 1. sg. f .  ja dziwowała 
De morte w. 494; 3. sg. m. dziwował XV med. 
GIWroc 56 r, Rozm 76. 813; 2. pl. m. dziwowa
liście Rozm 684; 3. pl. m. dziwowali są FI 
i Pul 47, 5; są dziwowali Rozm 816; dziwowali 
XV in. R XXIV 71, BZ Judith 11, 18, EwZam 
288. 307, Rozm 69. 251. 452. 664; — pląperf. 
3. sg. m. jest był dziwował Gn 5a; ^  condit. 
2. pl. m. -byście dziwowali Rozm 259.

Znaczenia: 1. 'dziwić się, zdumiewać się, 
admirari, mirari, obstupescere : absolute: Ony 
*widocz taco, dzywowaly so se (admirati sunt), 
*zamocili so se y poruszili so se FI 47, 5, sim. 
Pul; Tedi Isaak *lyoknye syo a gymye syo 
wyelmy dzywowacz any chczyal temu vwye- 
rzycz y rzeki (expavit Isaac stupore yehementi 
et ultra quam credi potest, admirans, ait) BZ  
Gen 27, 33; Rzeko dziwuiocz syo (dicent stu- 
pentes): Przecz tak vczinyl bog tey zemy a temv 
domv? BZ  II Par 7, 21; Wschlyschawschy to 
kroi Herod bal szye barzo a dzyvoval szye 
(Herodes rex auditis his timens admiratur) 
Rozm 16; Vzryącz to lyydzye nazarensczy na- 
sylnye szye poczną *dzyevovacz a o takych 
dzyyyech poczną movycz Rozm 138; Bo oczyecz 
mylvye szyna, a wschytky rzeczy yemv vkazvye, 
które on czyny y yyaczsche yescze yczynky 
ykazyye yemv, abysczye vy szye dzyvovaly (ut 
vos miremini Jo 5, 20) Rozm 259; Odpoyye- 
dzyavszy myły Iesus y rzeki: Yedenem *vczynyk 
yczynyl, a wschysczy szye dzywyeczye (leg. dzi
wujecie, unum opus feci, et omnes miramini 
Jo 7, 21) Rozm 433; A yako y (leg. ji)_prze-
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vyedly na rynek syyązanego, tako vschytek lud 
myezsky y opczy vyvyedly przeczyy yemv, na- 
sylnye szye dzywyącz a navyeczey szye dzyvo- 
valy kupczy Rozm 664; Vy slugy dzyvovalysczye 
szye przed tym, yzesczye rzekły: Nygdy tako 
nye movyl czlovyek, yako ten movy Rozm 684; 
^  czemuś: A cdiszcy vocz ten tho gisty cze- 
szarsz tho yydzene y ten tho dzif gestcy gy on 
bil vsrzal, tedycz vocz gestcy szo on bil themu 
barszo dzyuoual Gn 5a; Dzivovali są tim 
mirantes super his (erat pater eius et mater 
mirantes super his, quae dicebantur de illo 
Luc 2, 33) XV in. R XXIV 71; Y zlyybyla syo 
ta wszitka słowa Olofernowy y slugam gego 
a dziwovaly syo wszitci modroscy gey (mira- 
bantur sapientiam eius) BZ  Judith 11, 18; *Tar- 
gono gye osszakamy. Ya szya themv dzyyoyala, 
gdym w nych tha szmyaloscz yydzala De morte 
w. 494; Myły myło myluge, chłop szo temu 
dzivuge XV p. post. MacPam II 351; Rzekła 
k nyemu M arya: Themu szya dzywuya (JPF IV 
593: dzywyą) ya, yako szyna mogą myecz, 
o mązu nycz nye kcza wyedzyecz XV p. post. 
R XIX 51; Tamo yest moy oblyvbyenyecz 
skrzypyecz thych panyen, yemvsz slvzą nabożne 
kory anyelszkye, a yego nadobnosczy dzywye 
(leg. dziwuje) szyą sloncze y myeszyącz (eius 
pulchritudinem sol lunaąue mirantur) Rozm 26; 
Czerny szye dzyyyesz (leg. dziwujesz), wscha- 
kosz byl posłań do Zacharyascha, zvyastvyącz 
yemv narodzenye yego szyna Yana? Rozm 45; 
Oslovy z volem... szye *dzyevovaly y począly 
wschemy lyvdv povyedącz rzekącz, izesmy vy- 
dzyely y schłyschely anyely moyyącz, a wschytek 
lyvd schlyschącz to naszylnye szye dzyyoyaly 
Rozm 69; lako to yzryaly dzyeczy..., yroczyly 
szye do domv z yyelyką radosczya, dzywyącz 
szye temv dzyw (leg. dziwu) yyelykyemy (de 
facto tam mirabili mirantur universi) Rozm 124; 
Myły Iesus nye odpoyyedzyal yemv ny slova, 
aze szye Pylat temv barzo dzyvoval y rzeki 
yemv: Nye chczesch se mną moyycz? Rozm 813;

' nad kimś, czymś: I byl oczyecz yego y mathka 
yego dzyyuyączy szya nad thymy, chtore były 
movyony o nym (erat pater eius et mater miran
tes super his, quae dicebantur de illo Luc 2, 33) 
EwZam 295; Vzrącz to zvolyenyczy myl ego 
Iesucrista dzyvovaly szye nad nym naszylnye 
Rozm 452; ^  w czymś: A wszyszczy szyya-
deczthvo mu davaly, a dzyvovaly szyą w slovach 
lasky (mirabantur in verbis gratiae Luc 4, 22), 
chtore yychodzyly z vst yego EwZam 307; 
Davaly yemv szyyądecztwo y dzyyoyaly szye 
v mlodoszczy slow, które szą pochodzyly z yego 
syyąthych vst Rozm 251; ^  ze zdaniem: A byl

lyyd oczekavayaczy Zacharyasza i dzyvovaly 
szya, yse przedlvszal on w koszczyele (mira
bantur, quod tardaret ipse in templo Luc 1, 21) 
EwZam 288; Zymyawschy szye on y lyąk szye 
naszylnye, y pocznye szye dzyyoyacz, czo by 
szye to stało (quidfactum sit, miratur) Rozm 54; 
Nyektorzy *ssą dzyvovaly, yz ssą yego nye za- 
lovaly, yz tak nyemylosczyyye mogły gy szye- 
pacz Rozm 816; ^  bez kontekstu składnio
wego: Tercio die ostendit se Neroni, quod cum 
eo Nero obstupuit, dzywowal sze, et yerum dei 
filium credidit XV med. GIWroc 56r; Nolite 
mirari, dzywowacz sze, si odit yos mundus 
(I Jo 3, 13) XV med. SKJ I 93; *Dzyyągye schą 
obstupet (transierunt cursim, Gaba sedes nostra: 
obstupuit Rama, Gabąath Saulis fugit Is 10, 29) 
1471 MPKJ V 89.

2. epodziwiać, schlebiać, admirari, adulari : 
*Dzyvąyączy mirantes (hi sunt murmuratores 
querulosi, secundum desideria sua ambulantes 
et os eorum loquitur superba, mirantes personas 
quaestus causa Juda 16) 1471 MPKJ V 137.

3. *robić wyrzuty, mieć pretensję (do kogoś), 
obwiniać o coś, przypisywać winę, imputare, casti- 
gare, incusare : Gdiby... then tho pozyczcza 
za symmą penyądzy przeszyen pożyczonych, 
prosczye a przes kthoreykole wymowy, yakoby 
za przerzeczoną symmą peynyądzy doszycz czy- 
nyącze przyąl, szobie a nye gynszemv then tho 
pozyczcza sz omyeszkanya swego ma dziwo- 
wacz (sibi et non alii idem creditor de sui negli- 
gentia debebit imputare) Sul 32; Paknyąly 
powod a sząpyerzs szą oth szebye daleko 
roszdny, tedy nye gynsza dawnoscz obrzeczona 
powoda zalyyączego o slodzeysthwo othpądza, 
nysz tylko trzechlethna, a ma<ją> dzyyowacz 
swemy lenysstłw (leg. lenistwu, Dział 46: dla swe
go lenywstwa ma mylczecz) [bo gdy] wszystczy 
gnvszny a lenywy (et imputent suae pigritiae 
omnes desides et lenti) Sul 53; Ty yczinky 
czinycz, gest bicz my<ło>syerdnim czyelnye, ale 
duschne są gyne, takye syedm:... Vczyessicz 
smątnego, nye dziwowacz (ferre patienter iniu- 
rias), prossicz za kymcole boga y czlowyeka 
XV med. R XXII 240; Dzyvovacz szyą yel 
poszadzącz imputare ca 1500 Er z 17.

Cf. Dziwić
Dziwowanie fo rm y: g. sg. dziwowania XV 

med. SKJ V 277; ^  d. sg. dziwowaniu 1471 
MPKJ V 124; ^  ac. sg. dziwowanie BZ II Par 
9, 4; ^  i. sg. dziwowanim Rozm 673; ^  /. sg. 
(o) dziwowaniu XV med. MPKJ V 432.

Znaczenia: 1. fpodziw, zdziwienie, admiratio, 
stupor5: Słowa matczyna ky dzyewcze... o dzye- 
wyczem dzywowanyv (yerba matris ad filiam...
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de virginis admiratione) XV med. MPKJ V432; 
Ex motu et ex affectu admirantes dzywowanya 
XV med. S K J \  277; łasz gdisz vzrzala modroscz 
Salomonowo y dom ..., prze wyelyke dziwom 
wanye nye myala w sobye daley ducha (non 
erat prae stupore ultra in ea spiritus) BZ II 
Par 9, 4.

2. 'ciekawość, rem noscendi cupiditas, studium, 
exspectatio : Wschedschy Pyotr v dom, ssye- 
dzyal slugamy {leg. z sługami) byskupyemy, 
czekayącz czlovyeczem dzyvovanym, aby vy- 
dzyal skonanye, czo by ossądzyl byskup na 
Iesucrista Rozm 673.

3. ' widowisko, spectaculum' : Ku dzivovanyv 
(war. lub.: ku dzywądlw[y]) ad spectaculum 
(et omnis turba eorum, qui simul aderant ad 
spectaculum istud, et yidebant, quae fiebant 
Luc 23, 48) 1471 MPKJ V 124.

Dziwowidza 1 .?człowiek chcący oglądać dziwy, 
ciekawski, widz, mirabilium curiosus : Curiosi 
vlg. dzivowidze 1420 JA XII 143; Dzyyouidze 
curiosos cupientes videre mirabilia XV med. 
R XXIV 367.

2. 'początkujący student, bezmyślnie się ga
piący, studiorum tir o, cum stolida admiratione res 
meditans : Dzywowycza beanus XV p. post. 
PF V 29.

! Dzupecz * ?': Sziban ne zalubil sę Stachne 
prawa dzupecz, tako iaco w ten czas, kędy nan 
ot *nen poczanto zalowacz na *prozwem, ale 
sę zalubil podluk zemskego prawa czupecz 1403 
BiblWarsz 1857 II 800. ^  Może cupieć, czu- 
pieć ?

(Dzwon) Zwon 'dzwon, campana': Factus sum 
sicut es sonans, myedz, zwon zwonyączy (I Cor 
13, 1) XV med. SKJ I 69; Thv szą wyelky dzyw 
sstal: szamy szwony szwonyli Aleksy w. 195; 
Zona, splatayącz rancze, gorzka crziczi, poky 
swoni zwonyacz slischi XV ex. SKJ III 67.

(Dzwoneczek) Zwonczek bot. 'dziurawiec zwy
czajny, Hypericum perforatum L .': Zwonczek 
yp<er>icon, sancti Iohannis herba ca 1465 Rost 
nr 3939; Swonczek ipericon 1478 Rost nr 2240.

(Dzwoneczki) Zwoneczkieinstrument muzyczny 
składający się z dzwonków lub talerzy metalo
wych, cymbała': Rzeki D auid..., abi ystauily... 
spyewaki na organoch y rozlycznego stroia, to 
gest... na kobossye y na zwoneczkoch (ut 
constituerent... cantores in organis... et cym- 
balis) BZ I Par 15, 16; Azaph a Ethan na zwo
neczkoch myedzanich brznyely (in cymbalis 
aeneis concrepantes) ib. 15, 19; Eman takesz 
a Iditum trobyoce trobo a trzosaioc zwoneczki 
(quatientes cymbała) ib. 16, 42; Vstauil yczone 
w domy bozem z swoneczki (constituit... Levi-

tas... cum cymbalis) a z zaltarzmy BZ II Par 
29, 25.

(Dzwonek) Zwonek fo rm y: n. sg. zwonek 
1472 Rost nr 1674, ca 1500 Er z 137; ~  n. pl. 
zwonki 1394 MMAe XV 204, 1437 Rost nr 2550, 
1471 M P K Jy  19, XV Rost nr 5823, ca 1500 
Erz 137, Rozm 26; ^  i. pl. zwonki 1414 A K H III 
242, BZ I Par 16. 5; ~  l. pl. (w) zwonkach 
FI 150, 5; zwoncech BZ  I Par 13, 8. 15, 28; 
zwonkoch FI i Pul 150, 5, M W  142b.

Znaczenia: 1. rmały dzwon, campanula,
tintinnabulum : Pro nolis, dictis zwonky, ad
falcones regales VIII grossos 1394 MMAe XV 
204; To swatczimi, iaco Dobesz zabił Katha- 
rzininą szarną sze szwonky choyaną 1414 AKH  
III 242; Zwonky tintinabula (ad pedes eiusdem 
tunicae, per circuitum, quasi mała punica fa- 
cies,... mixtis in medio tintinnabulis Ex 28, 33) 
1471 MPKJ V 19; Nola est campanula vel 
tintinnabulum swonek ca 1500 Erz 137.

2. pl. tantum 'instrument muzyczny składający 
się z dzwonków lub talerzy metalowych, cym
bała': Chwalcze gy we zwonkach (Pul: w zwon
koch, sim. M W  142b) dobrze wz<ni>0czych, 
chwalcze gy we zwonkoch wesela (laudate eum 
in cymbalis benesonantibus,... in cymbalis 
iubilationis) FI 150, 5, sim. Pul, M W  142b; 
Gygraly przed bogem wszitko moczo w pye- 
snyach a w goslyach... y w zwoncech (lude- 
bant... in canticis... et cymbalis) BZ I Par 
13, 8; Wyozl skrzinyo zaslyybyenya boszego 
w spyewanyy a w zwyoku trobnem, a trobamy, 
a w zwoncech, a rocznymy rotamy zrownawaioc 
syo (deducebant arcam foederis domini in 
iubilo,... cymbalis... concrepantes) ib. 15, 28; 
Vstawyl przed skrzinyo boszo z koscyelnich 
sług, gyszbi... chwalyly pana boga israhel- 
skego... Ale Azaph, abi brznyal zwonki (cym
balis personaret) ib. 16, 5; Tamo *brzymyą 
organy..., tamo moy oblyybyenyecz pożąda 
młodych panyen, poyączych yako svonky ros- 
koschne (ibi quoque sponsus meus est iu- 
yencularum in medio psallentium tympanis- 
triarum) Rozm 26; ~  Zvonką (war. kal.: 
ląthnyą, pro luthnyą) a. cimbalą cimbalo (Is 
18,1) MPKJ V 90.

3. przeważnie pl. tantum, bot. a. 'pierwiosnek
lekarski, Primula veris L . ': Szwonki clayis celi, 
clavis sancti Petri 1437 Rost nr 2550; ~  b. 'Rhi- 
nanthus Crista Galii L .': Suonek loliastrum 1472 
Rost nr 1674; ^  c. 'Physalis Alkekengi L . ' :
Zwonky gyest zelye, po zyemi sye pnye alka- 
kenge XV ex. Rost nr 5823; ^  d. 'Inula Hele- 
nium L .': Swonky enula est quedam herba, 
alentwurtz ca 1500 Erz 137.
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(Dzwonić) Zwonić 1. 'wydawać dźwięk, tintin- 
nare, sonare : Factus sum sicut es sonans, 
myedz, zwon zwonyączy (I Cor 13, 1) XV med. 
SKJ I 69; Thv szą wyelky dzyw sstal: szamy 
szwony szwonyli Aleksy w. 195; Zona, spla- 
tayącz rancze, gorzka crziczi, poky swoni zwo- 
nyacz slischi XV ex. SKJ III 67.

2. 'bić w dzwon, signum dare sonando*: Tedy | 
Pylat... kazał zwonycz y w trąby trabycz XV j 
p. post. RozmPam 474.

(Dzwoniec) Z wonieć 1. bot. 'dziurawiec zwy
czajny, Hypericum perforatum L Ż : Zvonyecz 
herba sancti Iohanis 1419 Rost nr 5202; Swo- 
necz persicaria, scopa regia, ipericon 1437 Rost 
nr 2735; Szwonecz scopa regia, herba sancti 
Johannis, *iperipicon ib. nr 2844; Szwonyecz 
ypericon ca 1465 Rost nr 3936; Swonyecz *yperi- 
picon ib. nr 4394; Suonecz perforata, ypericon 
1472 Rost nr 851; Svonecz ib. nr 1875; Swo
nyecz corona regia {pro scopa regia ?) XV p. post.
R LIII 65; Zwonyecz ipericon ib. 66; Zwonyecz 
ypericon ca 1500 Rost nr 7359.

2. bot. ' Melampyrum pratense L.*: Svonyecz 
erws {leg. ervus) ca 1500 Erz 137.

3. zool. 'dzwoniec, Fringilla chloris L ż : Swo- 
necz vester 1472 Rost nr 1845.

(Dzwonnica) Zwonica, Zwonnica *campanile*: 
Ksancz oppath thineczsky ne dal drzewa ram- 
bicz plebanowi besdzeskemu cv szwonniczy... 
w lesze 1425 AKPr VIII a 166; Swonyczą cam
panile ca 1500 Erz 137; ^  dubiunr. Jakom ne 
kazał mym *ludzey iachacz na Steppanowo dze- 
dzino, czinicz gwałt y swonicza et non super 
crucem 1395 Leksz I nr 1963.

Dzwono, Zwono 1. 'część drewnianego obwodu 
w kole u wozu, rotae, id est canthi lignei com- 
pactilis pars5: De clenodio rotham sine ąuarta 
vlg. przezwona {leg. przez zwona) et procla- 
macio Hossoria 1414 Piek VII nr 17; De cle
nodio rotę sine swono et de proclamacione 
Ossoria 1415 StPPP VII 297; De suo clenodio 
rotę sine swono 1420 StPPP VII 309; Ossorya 
de clenodio Lazanky, deferens rotam sine spon- 
dilibus al. przes zwon 1446 AKH  III 144; De 
tercio clenodio auali paterno defferentes rotam 
absąue dzwono 1448 StPPP II nr 3335; *Modio- 
lus pyasta, radius stpicza, est zwono cantus 
XV p. post. JA XIV 506.

2 . fkręg kręgosłupa, pondylus, verfebra*: Svono 
chrzypthove spondile ca 1500 Erz 137.

3. corruptum zwono wina cf. Dzwonowina.
(Dzwonowina) Zwonowina 'stop metali uży

wany do odlewania dzwonów, spiż, brąz, aes ex 
quo campanae conficiebantur*: Zwonowyną {war. 
kal.: gronoyyna) eramentum (omnia vasa de

lapide pretioso et aeramento, et ferro, et mar- 
more Ap 18, 12) MPKJ V 138.

(Dzwończec) Zworiczec bot. 'dziurawiec zwy
czajny, Hypericum perforatum L.*: Swonczecz 
ipericon 1460 Rost nr 3597.

Dźwi cf. Drzwi
Dźwiarstwo 'gruby piasek, żwir, saburra, 

glarea, arena crassior*: Twarda pokuta, ale ro
zumna, 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; 
*Dzvyarstw sabarra XV p. post. PF V 9. ^  Cf. 
Drzastwo.

Dźwieka 'pokarm przeżuwany przez bydlę, 
cibus, quem pecora ruminanf: Dzwyeką zuge 
{war. kal.: zvgye) ruminat (omne quod... ru- 
minat in pecoribus, comedetis Lev 11, 3) MPKJ 
V 22. ^  Cf. Dziękwa.

Dźwierce ( ?) 'drzwi, brama, porta, post es, fo- 
res : Fuimus penes atris, czemnego pyekla, 
clausi noctiferis postibus, gl. tenebrosis hostiis, 
tagemnymy sywarczmy {pro dzwerczmy ?), a,tque 
feris 1466 R XXII 26.

(Dźwierze) Dźwirze fo rm y: g. pi. dźwirzy 
1427 BiblWarsz 1861 III 40, BZ Ex 33, 9. 10. 
35, 15. Lev 8, 33. II Esdr 7, 9, MPKJ V 38; 
^  d. pl. dźwirzom BZ Ex 21, 6. Lev 8, 3. 9, 5. 
Jud 9, 52; ^  ac. pl. dźwirzy BZ III Reg 14, 6; 
dźwirze BZ  Gen 6, 16. Ex 12, 23; ^  i. pl. 
dźwirzmi Slota w. 43, BZ Lev 8, 4. 31. III 
Reg 14, 27; dźwirzami 1471 MPKJ W 57; ^  l.pl. 
(we) dźwirzach BZ  Ex 35, 17.

Znaczenie: 'drzwi, otwór wejściawy, zasłona 
{drewniana lub inna) otworu, ianua, porta, for es, 
ostium, limen : Mnogy yescze przed dzwyrzmy 
bodze, czszo na yego masto szodze Slota w. 43; 
Thu są rosbili dom moczą, gwałtem, dwoye 
*drzwyrzi wibili, yedni u vrot, druge v lasznye 
1427 BiblWarsz 1861 III 40; A wyrzch tego 
korabyu wsnyesz w gromado, wyrzch na lo- 
kyecz, dzwyrze (ostium) na lokyecz BZ Gen 6,16; 
A gdiszbi uszrzal krew na swyrz<ch>nych pro- 
dzech y na obu podwoyu, mynyecz dzwyrze 
domowe (transcendet ostium domus) BZ Ex 
12,23; Przywyedz gy pan bogom a ma gy 
przyloszycz ku dzwyrzom a p<o>dwo[wo]yom 
(applicabitur ad ostium et postes), a przekoly 
gemu ucho szydlyem y bodzye mu sługa asz 
na wyeky ib. 21,6; Sstopowal slup obłokowi 
y stal gest v dzwyrzy stankowich (et stabat ad 
ostium) ib. 33, 9; Stały teesz y ony a klyanyaly 
szyo z dzwyrzy stankow swich (per fores 
tabernaculorum suorum) ib. 33,10; Uczyń... 
opono v dzwyrzy stanowich..., opono we dzwy- 
rzach przy sztrzesze (tentorium ad ostium
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tabernaculi..., tentorium in foribus yestibuli) 
ib. 35, 15—17; Sgromadzysz wszystek sbor 
israhelskych synów ku dzwyrzom stanowym 
(ad ostium tabernaculi)... Sgromadzyw wszystek 
zastop przede dzwyrzmy (antę fores tabernaculi) 
y rzeki BZ Lev 8, 3—4; Warzczye myosso 
przede dzwyrzmy stanowimy (antę fores taberna
culi) ib. 8, 31; A takyesz se *dwyrzy stanowich 
(de ostio quoque tabernaculi) nye wynydzye- 
czye za syedm dny ib. 8, 33; I przynyosoo 
przeto wszytko... ku dzwyrzom stanowym (ad 
ostium tabernaculi) ib. 9, 5; A przistopyw Abi- 
melech blysco ku wyeszi, dobiwal sylnye a przi- 
blysziw syo ku dzwyrzom (appropinquans ostio), 
ogen podloszicz chcyal BZ  Jud -9, 52; Iosz 
gdisz vsliszal Achias gydoc, ana gydze we 
dzwyrzi (audivit Ahias sonitum pedum eius 
introeuntis per ostium) BZ  III Reg 14, 6; 
Naczinyl sczitow myedzanich y dal ge wodzom 
sczitownim a tim, gisz ponoczowaly przede 
dzwyrzmy domv krolyowa (antę ostium domus 
regis) ib. 14, 27; Y stały kaplany y nauczeny... 
a wrotny v kazdich dzwyrzi (ostiarii per singulas 
ianuas) BZ II Esdr 7, 9; Dzwyrzamy limine, 
id est hostio (duo eunuchi regis, qui ianitores 
erant et in primo palatii limine praesidebant 
Esth 2, 21) 1471 MPKJ V 57; Od dzwyrzy 
(war. kal.: o drzwy) szą tłuki impigebat in 
hostio (impingebat in ostia portae deflue- 
bantque salivae eius in barbam I Reg 21, 13) 
MPKJ V 38.

(Dźwięczeć) Źwięczeć, Źwiękczeć 1 / dźwięczeć, 
rozlegać się (o glosie), modulari, perstrepere’: 
Svyączaly modulantur XV p. pr. R XVI 345; 
Swyączala (war. kal.: schwircziala) perstrepebat 
(clangor... buccinae yehementius perstrepebat 
Ex 19, 16) MPKJ V 16.

2. 'ćwierkać, garrulum esse : Yacoby swak- 
czanczy szwyrcz tanquam cicada garulans 1466 
R XXII 11.

(Dźwięczny) Źwięczny dzień źwięczny 'dzień 
pełen dźwięków (śpiewów i muzyki), tu żydow
skie święto Trąbek, festum Tubarum (apud 
IudaeosY: Syodmego myesyocza pirvy dzen 
sławni y swyoti bodze wam. Wszelkego 
dzala robotnego nye czincze w nyem, bo dzen 
zwyoczny a trobni iest (dies clangoris est et 
tubarum) BZ Num 29, 1.

Dźwięk, Źwięk fo r m y : n. sg. źwięk FI 18, 4, 
1449 R XXV 165, XV med. SKJ I 89, ca 1450 
P F IV 577, BZ E'x 19, 16. Lev 26, 36. Num 23, 21. 
Jos 6, 5. I Par 15, 16, 1466 R XXII 20, 1471 
MPKJ 85, ca 1500 Er z 136; dźwięk MPKJ V 85; 
~  g. sg. źwięka FI 76, 16, 1471 MPKJ V 27; 
źwięku ca 1420 R XXIV 82, BZ Dan 3, 7,

MPKJ V 32; dźwięku MPKJ V 108; ~  ac. sg. 
źwięk FI 64, 7, BZ  Ex 20, 18. I Par 14, 15. 
Neh 4, 20. Dan 3, 7; ^  i. sg. źwiękiem FI 
i Pul 9, 7; ~  l. sg. (w) źwięce FI i Pul 150, 3, 
M W  142a; źwięku 1420 JA XII 145, BZ I Par 
15, 28.

Z n a czen ie : 'dźwięk, głos, odgłos, vox, sonus, 
sonitus5: We wszeliko zemo wiszedl iest zwok 
gich (in omnem terram exivit sonus eorum, 
Pul: glos) FI 18, 4; Chwalcze gy (sc. boga) 
w zwocze troby (laudate eum in sono tubae) 
FI 150, 3, sim. Pul i M W  142a; In clangore 
zwankv 1420 JA XII 145; A *wząkv 1449 
R XXV 167; Iusz przyszedł bil trzeczy dzen,... 
a szwyok troby przenagly brznyal gest (elangor- 
que buccinae yehementius perstrepebat) BZ Ex 
19, 16; Wsziczyek lud słyszał glosy... a szwyok 
trobi (sonitum buccinae) ib. 20,18; Pan bog 
gego s nim iest, a zwyok yiczostwa *krolewsgeko 
w nyem iest (clangor yictoriae regis in illo) 
BZ  Num 23, 21; A gdysz zabrzni zwyok trobny 
(cumque insonuerit vox tubae),... wzvola wszi- 
stek lvd wolanim przewyelikiim BZ  Jos 6, 5; 
A gdisz ysliszisz zwyok (cumque audieris soni
tum), ... tedi winydzesz ku boiv BZ  I Par 14, 15; 
Rzeki Dauid ksyoszotom sług koscyelnich, abi 
ystauily... spyewaki na organoch... y na zwo- 
neczkoch, abi brznyal w wisokoscyach zwyok 
wyesyelya (ut resonaret in excelsis sonitus laeti- 
tiae) ib. 15, 16; Wszitek Israhel wyozl skrzinyo 
zaslyvbyenya boszego w spyewanyy a w zwyoku 
trobnem (in iubilo et sonitu buccinae) ib. 15, 28; 
Na ktoremkoly myeseye ysliszieye swyok trob 
(quocumque audieritis clangorem tubae), tam 
syo zbyegnycye k nam BZ  Neh 4, 20; Głuchy 
o swąku, o glossu surdus de sono XV med. 
SKJ V 258; Surdus de sono, o *dzwyeku, 
mutus de verbo ib. 277; Cantus, vox szwyąk 
1466 R XXII 20; Zwyanką clangoris (omne 
opus seryile non facietis in ea, quia dies clan
goris est et tubarum Num 29, 1) 1471 MPKJ W 
27; Dzwyak (war. kal.: zwyank) vox (vox mallei 
innovat aurem eius Ecclus 38, 30) M P K JY  85; 
Svyąk sonus ca 1500 Er z 136; ^  gędziebny
źwięk 'zgodne brzmienie dźwięków, symphonia 
modorum concentus5 (w rzeczywistości w tekście 
biblijnym \pewien instrument muzyczny, in Scrip- 
tura sacra instrumentum ąuoddam musicum): 
Tedi potem natichmyast iako so vsliszely wszitci 
lyvdze szwyok trob, pysczely a goszly..., a szal- 
tarza, a godzebnego swyokv (MPKJ V 108: 
gadzyebnego dzwyąkv, war. kal.: gandzby) y 
wszelkego stroia spyewaiocego (sonitum tubae, 
fistulae et citharae..., et psalterii, et symphoniae, 
et omnis generis musicorum), padaiocz wszitci
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lyvdze,... modlyly S 0  sy0 zlotey sosze BZ Dan 
3, 7; ^  *trzask, szum, szmer, strepitus, stridor, 
murmur5: Zgin0la iest pamocz gich se zw0kem 
(periit memoria eorum cum sonitu) i7/ 9, 7, 
57’ra. Pul; Opasan mocz0, iensze sm0czasz glo- 
bocoscz morza, zwok czeczena iego (sonum 
fluctuum eius, Pul: szum) i7/ 64, 7; Mnoszstwo 
zwoka (Pw/: szumu) wod (multitudo sonitus 
aąuarum) i7/ 76,16; Przed *rzoszem szwanku 
morszkego pre confusione sonitus maris (erunt 
signa in sole,... et in terris pressura gentium 
prae confusione sonitus maris et fluctuum 
Luc 21, 25) ca 1420 R XXIV 82; Y stal sye 
naagle z nyeba zwank (factus est repente de 
caelo sonus Act 2, 2) ca 1450 PF IV 577, sim. 
XV med. SKJ I 89; Gdyż sze stal then schum 
a zwyąk facta autem hac voce (Act 2, 6) XV med. 
SKJ I 89, sim. 1449 R  XXV 165; Straszy ge 
zwyook lista leczoczego (terrebit eos sonitus 
folii volantis) BZ  Lev 26, 36; ^  Od zwyąkv
(war. kal. : yąnzykowy) lingua (initium eius 
a summitate maris salsissimi et a lingua eius 
Jos 15, 2) MPKJ V 32.

(Dźwiękać) Źwiękać fdźwięczeć, tinnire : Sicut 
es sonans, myedz, zwon zwonyączy, aut cymba- 
lum tinniens gąszly swyękayącze (factus sum 
velut aes sonans aut cymbalum tinniens I Cor 
13, 1) XV med. SKJ I 70.

Dźwigać (o opłatach) 'ściągać, pobierać, pe- 
cuniam vectigalem tollere, repetere ab aliąuo': 
O t... myąnsza a rib podług starego obiczaya tar
gowe ma bicz brano i dzwygano (praedicta foralia 
tolli debent et levari) Sul 112. ^  Cf. Podźwigać, 

Wzdźwigać, Dźwignąć, Podźwignąć, Wdźwi- 
gnąć, Wzdźwignąć.

Dźwiganie 'wznoszenie się (fal), wzburzenie, 
motus (fluctuum)': Ty panyasz moczi morza, 
ale dzwyganye leleyenya (FI: ruszanye... leleia- 
na) yego ty vczyszasz (motum autem fluctuum 
eius tu mitigas) Pul 88, 10.

Dźwignąć fpodnieść, levare':  Daw to wszystko 
społu Aaronowy y synom gego, *genze gdisz 
dzwygly przed bogem (qui postąuam levaverunt 
ea coram domino), potem (sc. Mojżesz) 
weszmye ge z roku gich BZ  Lev 8, 27.

Dźwirze cf. Dźwierze
Dżber cf. Ceber
Dźdżowy 'dżdżysty, pluvius, pluyiosus': Czas 

dzdzovi, isze nye mozem stacz na dworze 
(tempus pluviae et non sustinemus stare foris) 
BZ I Esdr 10, 13.

Dżdżyć ' spuścić na kształt deszczu, pluere' : 
Dszdzycz będzye na grzesznyky * szydło: ogyeyn, 
szyara (pluet super peccatores laąueos, FI: pline 
na grzeszne sidła, ogen saro, leg. z siarą) y duch 
weeln częszcz męky gych Pul 10, 7.
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E
E cf. A
Ebor cf. Ebur
(Ebur) Abur, Ebor *kość słoniowa, ebur9: Mirra 

y gutta, y *kassio od odzyenya twego, od domow 
z ebora (a domibus eburneis, FI: eburowich) 
Pul 44, 10; Zamby yego były sylno byale, yako 
abur svyątle (velut ebur candidum) Rozm 151.

Eburowy, Aborowy 'zrobiony z kości słoniowej, 
ex ebore confectus9: Mirra y gutta, y cassia od 
odzena twego y domow eburowich (a domibus 
eburneis, Puł: z ebora) FI 44, 10; Byada vam, 
którzy spyczye v łozach aborovych (qui dormi- 
tis in lectis eburneis Am 6, 4) Rozm 609.

Echtować, Ochtować ewyjmować spod prawa, 
skazywać na wygnanie, cmtatis iure privare, 
ejtt/z‘0 punire5: Gdyby... czlowyek... szwan kv 
pravu a nye przydzye, a o tho ochtowan, 
szlowye banchowan (/eg. bantowan) albo zka- 
zan..., yako go maya kv prawv dobycz? Ort- 
Mac 98; Denegamus civitatem in perpetuum, 
ubi nunąuam in eadem civitate et extra, sicut 
territorium eiusdem occupat, venire et morari 
debet, prout et alter proclamatus al. echtawamy 
(pro echtowany) 1457 AcPosn I 259.

Ej wykrzyknik wyrażający: a. zadowolenie 'tak! 
takP: I roszirzili so na mo vsta swoia, rzecli: 
Ey, ey (dixerunt: Euge, euge)! FI 34, 24, sim. 
Puł; Ne mówcze...: Ey, ey naszey duszy (non 
dicant...: Euge, euge animae nostrae)! FI 34, 
28, sim. Pul\ Noscze richlo ganbo swoio, gisz to 
rnolwo mne: Ay, ey (ferant confestim confusio- 
nem suam, qui dicunt mihi: Euge, euge)! FI 39, 
21, sim. Puł; Odwroczcze se richlo zapalaiocz 
se, gisz mowo mne: Ey, ey (qui dicunt mihi: 
Euge, euge, Puł: aha, aha)! FI 69, 4; ^  b. żal, 
narzekanie 'ach, ej9: Ey, bi bili nygdi ty pye- 
nyodze nye bili, po ktoresz gy posiał BZ  Tob 
5, 24. — Cf. Eja.

Eja 'nuże!, eia!9: K tobe wzdichamy lkayocz, 
placzocz w tern to padole szlez, eya przeto

(eia ergo, SaheReg la . 5—7. 9—11. 15: a prze- 
tho, 2: ey nusz, 3: ay p<rze>to, 17: eya prze- 
tho), rzecznicza nasza, ony twoye miloszerne 
oczy k nam obroczy SaheReg 16; Eya (Skarga- 
Płoc w. 17: eya, eya), dvszo *moye, oczvci sa, 
dlvgosz * spalę SkargaWroc w. 30.

Eksamit cf. Aksamit
Eksamitny cf. Aksamitny
Ekswladyka 'były dostojnik kościelny we 

wschodnim kościele, qui episcopi ecclesiae Orien- 
talis sede cessif: Veniens venerabilis Hara- 
sim..., wladica ecclesie cathedralis Chelmensis 
Ruthenicalis... recognovit, quia recepit apud 
nobilem Stanislaum... quinquaginta marcas..., 
ad eximendum bona ecclesie ipsius Chelmensis, 
yidelicet hereditatem, villam dictam Nyewyer- 
kow redimendo de manibus nobilis Jacubow- 
sky..., quam villam... antecessor suus olim 
yenerabilis Sawa, nondum exwladica Chelmen
sis, sibi praefato Jacubowski obligaverit 1480 
AkChełm 12.

(Elekcja) Elekcyja 'wybór, electio9: Z lvczkyey 
electiey ex hominum electione XV p. post. 
Kałużn 275.

Elekcyja cf. Elekcja
Element, Aliment 'jeden z czterech pierwiast

ków, z których rzekomo miał się składać wszech
świat i człowiek, żywioł, elementum : Czthyrzy 
zyyyoly... albo alymenta szą od czyebye stvo- 
rzony (elementa quatuor a te sunt creata), ymysz 
ma bycz zyvo wschystko stvorzenye. To sa ta 
czvsch alymenta: ogyen, zyemya, yylkoscz y po- 
yyetrze Rozm 5; Vylkoscz <z> gorączoscza, to 
dvoye przyrodzenye albo elementa davaly szye 
(pro szą) yemv krvye, zymnoscz z yylkosczyą 
davaly yemv czyelestnoscz, schvchoscz z gorą- 
czosczyą davaly yemv rumyanoscz, zymno Szu
chem (leg. z suchem) przyrodzenym albo ta 
dvoya elementa davaly yemv byaloscz. Tako 
thy czthyrzy elementa albo przyrodzenya zye-
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dnalys szye (humores isti ąuatuor... concorda- 
bant) v yego syyąthym czyelye... Tako to czvoro 
przyrodzenye albo elementa nygdy nye panovaly 
(sic humores ąuatuor non erant dominantes) 
v myłem panye, alye szą yemv sluzyly Rozm 
156—7.

Elena cf. Helena
Elkierz cf. Alkierz
(Encenie) Encenije fdoroczne święto poświęce

nia świątyni jerozolimskiej, festum dedicationis 
templi Hierosolymitam : Potem było rychło 
svyąt[eg]o zydowskye, nye vypovyeda które, 
alye mozem rozvmyecz o tern svyączye, które 
czynyly Zydovye na Svyatky, zvano Encenye, 
bo na Vyelyką Nocz svyąthy Yan sczyąth, a to 
szye stało wyącz na Syyatky (potest intelligi 
festum Novorum, id est Pentecostes, quia prae- 
dictum est iam de Pascha, quo decolłatus est 
Joannes. Seąuitur vero de Scenopegia, post de 
Encaeniis) Rozm 254; Potem drugyego dnya 
było svyąto vyelykye, które zvano po zydovskv 
Enczenye (facta sunt autem Encaenia in Jeroso- 
lymis Jo 10, 22), yako v nasz posvyączanye 
kosczyola, takyesch było posvyączanye kos- 
czyola ierosoly<m)skyego Rozm 427.

Encenije cf. Encenie
Enula enula polna bot. 'Inula Helenium Z,.5: 

Oman, enula polna, cziewczil (pro dziewięsił) 
enula 1484 Rost nr 6035.

(Epifania) Epifanija 'święto Trzech Króli czyli 
objawienia się Chrystusa, Epiphania' : Alye prze- 
czyv tym yest obyczay cerekvye, ktorasz to 
mynye (pro myeny), by szye stało to ystne czvdo 
na E<p)yphanya (quae in Epiphania factum esse 
tenet), to yest na Svyeczky[e] albo na Sczodry 
Dzyen, bo to na każdy rok wspomynano Rozm 
203; Dzyszya nasch myły zbavyczyel od po- 
ganyskych królów yest pochvalon y modlon, 
dzyszya yordanskye rzeky blogoslavyenem svego 
kr sta posvyączyl, dzyszya vezvan na svaczbą 
vodą w vyno obroczyl, przetosch ten dzyen 
v starych xyagach rozmayte dzyen (pro dzieją ?) 
Ephyfanye, czvs dzyen rozmaytego osyyecze- 
nya Iesucristusovego, bo Epyffanya nnyey (pro 
myeny) sza osvyeczenye (unde et in antiąuioribus 
libris dies Epiphaniorum, id est plurium illustra- 
tionum Christi. Epiphania enim illustrationem 
sonat). Wschakosch prze troyakye zyavyenye 
svyątosczy (pro svyatlosczy ?) dzyen ten troya- 
kyem ymyąnyem vezvan. Napyrwe y myenya 
Epyfanya, yesz szye stało przez gyyazdą, yakoby 
z yyszokosczy yczynyona (epiphaniam vocan- 
tes eam illustrationem, quae facta est per stel- 
lam, quasi de sursum factam), vtore zową 
*Teophonya, yesz szye stało przy krzsczye bo-

zem, trzeczye słowo Bethffanya, po greczky od 
tego, czo szye stało na syaczbye Rozm 204.

Epifanija cf. Epifania
Epistoła fo r m y : n. sg. epistoła XV p. post. 

R I s. XXXVII, Rozm 226; ^  g. sg. epistoły 
De morte w. 88; ^  ac. sg. epistołę Rozm 173. 
225; ^  /. sg. (w) epistole Rozm 173. 228.
465.

Z n a czen ie : 'list (także utwór literacki w for
mie listu), epistoła5: <E)pistolla swannheko 
(pro swanthego) Bernharta nyektor<e)mu ry- 
czerz<o)wy o rzandzenyu czeliadnym pyssana 
XV p. post. R I s. XXXVII; Pysche svyąty 
Euzebius... o krolv..., yen pyszal Iesucristovy 
o svey nyemoczy v epystole, a Iesus yemv od- 
pyszal svoyą epistoła (epistolam qui domino 
pro morbo suo scripsit, ipsi quoque Jesus Chri- 
stus epistolam rescripsit). Takyesch svyąty Pavel 
pysze v epystole do Koryntyey, dolycza (asserit 
epistoła Corinthiorum teste), yze po smartvych- 
ystanyy pokazał szye svyatemv Iacoboyy Rozm 
173; Czczyenye o krolyy Abagarze, yen pyszal 
e<p)ystola albo poselny lyst Iesucristyszoyy (qui 
scripsit epistolam Jesu Christo)... Vschlyschay- 
schy kroi takye dzyvy, pysal yemv epystolą albo 
lyst poselny, proschacz yego, aby k nyemv 
raczył przydz... Thu szye poczyna epystolą 
(tenor epistolae), którą pyszal kroi Abaga- 
rus Iesucristvszovy Rozm 225—6; Czczyenye 
o tey epystole, która odpyszal myły Yesus 
Abagarovy (epistoła, quam rescripsit Jesus) 
Rozm 228; Ale czo tamo pysal, odpovyeda 
svyaty Ambrosy v yedney epystole... Pyssal 
(sc. Jesus), yako dolycza svyąthy Ambrosy 
v yedney epystole: Zyemya zyemyą povyeda 
Rozm 465; ^  list jako tekst szkolny, epistoła, 
quae in scholis exercitationis causa legebatur: 
Jusz odethchny, nyeboraky, mow sze mnv, vbogy 
zakv, nye boy szya dzysz moyey scoly, nye dam 
czy czyszcz epistoły De morte w. 88.

Eski 'określenie gatunku sukna wyrabianego 
w Akwizgranie (Aachen), textilis genus Aąuis- 
granensis (?): Schubula de panno eszkego sub- 
ducta agnellinis pellibus exilis, alia schubula 
eciam eszka subducta pellibus leporinis 1497 
RocznKrak XVI 66. — Cf. Akski.

Est, Hest 'bliżej nie znany rodzaj pieniądza, 
48. część grzywny, nummi Hungarici genus ąuod- 
dam ignotum, pecuniae, ąuae grzywna vocatur, 
pars duodeąuinąuagesima \ Reperunt apud do- 
minum Thurzy de argento 37 marcas et 40 
hestow per sartorem Olbricht 1500 ZsigBud 11; 
Acceperunt... apud eundem dominum Thurzy 
III marcas argenti et 36 estow ib.

Etman cf. Hetman
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348 E W A N G E L IA E W A N G E L IST A

(Ewangelia) Ewanjelija fo rm y : n. sg. ewanje- j 
lija 1399 Leksz I nr 2840,' 1410 HubeZb 53, 1427 | 
ZapWarsz nr 216, etc,; ~  g. sg. ewanjelije XV | 
ex. MPKJ II 319, Rozm 43. 581; ewanjelijej 
XV med. MacDod 35, 1471 MPKJ V 118, 1484 
Reg 711, ca 1500 JA X 391, Rozm 202. 480. 
677; ewanjelii Gn ap. la , Rozm 278; ^  ac. sg. 
ewanjeliją XV p. pr. MacDod 87, Rozm 187. 
229. 262. 315, etc.; ^  z. sg. ewanjeliją Rozm 
315; ^  /. sg. (w) ewanjelijej itozm 158. 199. 
206. 651. 786.

Z n a czen ia : 1. 1 jedna z ksiąg opisujących 
życie i naukę Chrystusa {także opowieść apo
kryficzna), wyjątek z takiej księgi, Evangelium, 
unus ex libris, ąuibus Christi vita ac doctrina 
deseribituP: Tu powstawszy wszyczy poszlu- 
chayczy<e> szwyanthy ewangyely, kthora szya 
thak yyklada prostym yykladem. Thenczy yest 
prosty yyklath ewangely szwyanthy ap. la ; 
Ewangelyu maczye dzysyeyszey nyedzyele, który 
ya, svyati Macyey, popyssal <w> szosthym polo- 
zenyv albo capitule svoych ksyąk XVp. pr. Mac
Dod 87, sim. XV ex. SK J I 147; Thy słowa, czom 
gimi zaloszyl kazanye, są slova svianthey ewan- 
geligey XV med. MacDod 35; O temczy ta to 
gest ewangelia swyąta XV med. R XXII 233; 
Slova thexthv svyąthey euangeliey movyą (textus 
eyangelicus habeat) thako: bądzyezie pilny 1484 
Reg 711; Y mówi thv ewangely a, ysz ten krolyk 
szedł do Ihusa..., a gdisz przyszedł... dixit ei 
pan Ihus thi szlowa sz ewangeligee XV ex. MPKJ 
II 319; Thy szlowa, kthorem wymowyl, wzya- 
lem ye szwyathey {leg. z świętej) ewangelyyey 
ca 1500 JA X 391; Gloza v evanyelyey svyatego 
Yana eyanyelysthy Rozm 158; W [z] svyate ome- 
lyey moyy svyąty łan Slotovsty na evanyelya 
syyatego Maczyeya (in homilia decima in 
Matthaeum), tako rzekącz Rozm 187; Owrocze- 
nyv Iesucrista s pusczey czczye szye v evangelyey 
Rozm 199; Czczyenye o rozmaytem polozenyy 
czczyenya syyątey evanyelyey podług kxyąg 
Scolastiky ystoryey Rozm 202; Bo szye daley 
y eyanyelyey nycz nye czczye (quia nec... legi- 
tu r... in evangelio) o Iozephye Rozm 206; 
Greczky yykladacz evanyely syyatego Ma
czyeya... napyssal epyson Rozm 278; Stoy 
w eyanyelyey, yze byl Barabasch łotr Rozm 651; 
Tu możemy baczycz, czemv syyathy Yan py- 
schącz eyanyelya nygdy szye ymyenyem nye 
myny Rozm 671; Podług eyanyelyey spytał yego 
o yczennykoch Rozm 611; Aze do szyego dnya, 
to rozvmyey do tego dnya, kyedy svyaty Ma- 
czyey eyanyelyyą pyssal Rozm 764; ^  Thako 
mi pomoszi bog y swantha ewangelia 1399 
Leksz I nr 2840, sim. 1410 HubeZb 53, 1427

ZapWarsz nr 216, 1487 ZapWarsz nr 1619; ~  
Rozmaythych xyąg czvda spysalem... v yedny 
xyągy, napyrye z eyanyelye nazaranskye (ex 
evangelio, quod Nazareorum yocatur) Rozm 43; 
Nykodemusz o tern pysche <w> kxyagach, które 
sloyo {leg. słową 'nazywają się5) Eyanyelya 
Nykodemoya Rozm 754; Nykodemus movy 
<w> svey eyanyelyey Rozm 786.

2. enauka chrześcijańska, doctrina Christiana, 
quae Evangeliorum libris continetuP: *Wbodze 
{leg. ubogie) novy zakon przygymąyą a. scho- 
bye gynny spravyayą a. z ewangeliey schą vczą... 
pauperes evangelisantur (Mat 11, 5) 1471 MPKJ
V 118; Idzy do Edyssy..., przepovyedayze eya
nyelya Rozm 229; Jako myły Iesus schodzyl... 
wschytką galileyską zyemyą, navczayącz w syna
gogach a przepovyedayącz eyanyelya (praedi- 
cans evangelium Mat 4, 23) krolewstwa nye- 
byeskyego Rozm 262; Marthyy vstaya, vboczy 
{leg. ubodzy) svyączą, eyangelya pozdrovyeny 
bąda, czvsz ybogyem eyanyelya przepoyyedaya 
(pauperes evangelizantur Mat 11,5) Rozm 315; 
O tern, yako myły Iesus przepoyyedzyal, yze 
ma bycz yyelye przeczyynykow svyąthey eya
nyelyey Rozm 480; Bądzye przepovyedana tha 
eyanyelya (praedicabitur hoc evangelium Mat 
24, 14) krolewstva nyebyeskyego Rozm 481; 
Było podobno, aby yschelky, yen eyanyelya 
przepovyeda, by z eyanyelye byl zyv Rozm 581.

(Ewangelista) Ewanjelista fo rm y: n. sg. ewan- 
jelista Kśw cv 20. 26. 34. dr 5, ca 1500 SprTNW
V 12, Rozm 162. 173, etc.; ~  g. sg. ewanjelisty 
1498 MacPraw VI 272, Rozm 158. 173. 206. 
764; ^  d. sg. ewanjeliście Rozm 551; ^  
v. sg. ewanjelista M W  49 b; ~  n. pl. ewanjeliści 
Rozm 650. 706. 707. 790; ^  g. pl. ewanjelist 
Rozm 42. 173. 766; ewanjelistow Naw 173.

Znaczenie: eautor Ewangelii, ewangelista, 
Ewangelii auctoP: Moui ewangelista suoti...: 
Gde iesc tec, ienze so narodil, crol zidowsky? 
Kśw cv 20, sim. cv 26. 34. dr 5; Weselczie sie,... 
Jozefye patriarcho y Janye ewangelista M W  
49 b; Zasługami... Jana apostola y ^ewangelisto, 
proszimi, abi nassza krewkoscz bila potwerdzona 
M W  50b; Statuta... xiązączia mazoueczkiego, 
ktori... ystawil iesth... we wtorek, wigilią suią- 
tego Matusa, apostola y ewangelisti (in yigilia 
sancti Matthaei apostoli et evangelistae) 1498 
MacPraw VI 272; Pozdrowyona bandz Maria, 
mysthrzyny ewangyelysthow Naw 173; Ewange
lista Jan swyąthy... pannye czysthey poszlugo- 
wal ca 1500 SprTNW  V 12; Szą rozmaite skvtky, 
yyelykye dzyvy, ktoresz nye scha popysany 
v kxyągach cztyrz evangelyst Rozm 42; Gloza 
v eyanyelyey syyatego Yana eyanyelysthy Rozm
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158; Svyąty Yan evangelysta movy (Johannes 
scriptitat hic evangelista), yze myły Yesus 
czynyl rozmayte czvda Rozm 162, sim. ib. 
202. 659; Czvda y d z y v y . k t ó r e ś  czynyl 
myły Yesus, yako to yavno posyyadschaya 
kxyągy svyątego Yana evange l ys ty . yako  
to to czvdo o wkrzeschenyy Lazarzoyem... 
y yyelye ynych rzeczy tern podobnych, ktoresch 
szą popysany od syyątego Yana, a od ynych 
eyanyelyst... opusczany Rozm 173; Vschakosch 
to zaprawdą poyyedayą, yakokolyye tego ny- 
yeden nye pysche evanyelysta (quamvis nullus 
scriptitet haec evangelista) Rozm 173, sim. ib. 
728; Nyektorzy mynyą, yschby ta svaczba 
była syyątego Yana eyanyelysty (ąuidam autu- 
mant has nuptias fuisse Johannis evangelistae) 
Rozm 206; O tern, kako... svyąthy Pyotr daval 
znamye svyątemv Ianoyy evanyelysczye Rozm 
551; O yego (sc. Jezusa) mącze rozmayte pro- 
rocztwa przepoyyedana, przetoz evanyelysczy 
opusczyly to Rozm 650; A takoż może to stacz, 
czo movyą eyanyelysczy, yze myły Iesus byl 
yyedzyon do Annascha, yako moyy syyathy 
Yan, a od Annascha do Cayphascha na yyetny- 
czą, yako tez eyanyelysta movy na tho napyr- 
vey, yze movy syyathy Maczyey, yz byl przy- 
yyedzyon napyryey do Cayphascha, a nyyedney 
pamyączy nye czyny o Annaszy, any druga 
dwa eyanyelysczy, czusz Lucasch a Marek 
Rozm 706—7; To yest rzeczono s rozyma 
syyątego Maczyeya eyanyelysty, bo tego v *nye- 
yednych kxyagach proroczkych nye naydze 
Rozm 764; V kxyagach o ssyednyanyy eyanyelyst 
(libri de consensu eyangelistarum) eyanyelysta 
syyathy Maczyey chczyal rzecz, yze szye to 
popelnylo o myłem Iesucrisczye Rozm 766; 
Szyyąty Yan yyele opusczylyypysanyaymączenya 
bożego, czo yny trzey eyanyelysczy napelnyly 
Rozm 790.

Ewanjelija cf. Ewangelia
Ewanjelista cf. Ewangelista
Eż(e), Heż(e) I. spójnik: 1. wprowadza zda

nie przedmiotowe *że* quod5: Quod Laurencius... 
fassus est Sandivogio..., quod pro ipsis fideius- 
sit, vlg. ez gi wroczili conjuncta manu 80 mar- 
cas 1399 Leksz I nr 3037; Postaw, gospodne, 
zaconanoszczo nad nimi, iszbicho wedzeli po- 
gani, esz (Pul: ysze) ludze so (quoniam homines 
sunt) FI 9, 20; <Wierz)sze w tho ..., esz (Bogur 
B—E: iz) Yeszu Criszth prawy czyrpyal sza 
nasz Bogur F ; Potr powadal, essz Staszek dal dwa- 
naczcze cop 1408 Czrs 14; Jacom ya tho yednal, 
essze Dorothka Stanislayo (leg. z Stanisławą) 
mała placzicz dlugy 1411 Czrs 350; Wem, eze 
wele milich ymasch 1444 PF V 37; Wstawyamy,

EWANGELISTA

esz (Dział 20: chczemy, aby) gdiby kthole... 
o kthorekole gwalthi byl poswan (statuimus, 
quod, si aliquis... eyocatur), powod powynyen 
bącz... *doszwasthczycz Sul 33; Przes skvszenye 
nawiklismi, esze skazanye klanthwi swyath- 
kom... sloscziwye cząsthokrocz obiklo bicz 
obrzeczano (per experientiam didicimus, quod 
sententia... consueyit opponi) Sul 34; Czy czischi 
za opłatą mayą od boga, esze possyądą zyemyą 
troyaką XV med. R XXII 237; Xpus przeciw 
themu mowy, esze czy, gysch szaluyą, są blogo- 
slawyony ib.; Tedi uszrzaw Balach... wszitko, 
czosz *bi vcinil Israel Amorreyskemy, eze syo 
go bali (et quod pertimuissent) Moabitsci BZ 
Num 22, 3; Bosmi biły rzekły krolyoui, ez moc 
boża bodze (quoniam... erit) s timy, ktorzi go 
szukaio BZ II Esdr 8, 53; Lekarze... povyedayv, 
esze yyelyka mocz szola mayy De mor te w. 300; 
Vbaczyl dyabel, ez mv chczyalo szye yescz 
(sensit dominum esurire) Rozm 194; ^  Przi- 
kasz wszemy lydv, esz syo odloczi (ut separetur) 
od stanów Chore BZ  Num 16, 24; ~  w stałej 
formule roty po zwrotach jako to wiem i świadczę 
itp.: Yako tho wem y swatczo, esze Dzerszek 
p<o)byl Wocha 1394 HubeZb 69; Wemy i swa- 
czimy, esz Pecz ne vcradl duos equos 1396 
Zab 537; Szwaczimi, esz... wczinil Mathias 
scody C grziwen 1398 StPPP VIII nr 6389; 
Sswadczo, esz Miczko dzelyl y dodzelal dze- 
dzino..., yedno esz ss nechczenym Jaschcowim 
nye dodzelyl y tho gotow dodzelicz 1401 SK JIII 
193; Jaco wedzo y szwatczo, eze Thoma pano 
Stachno pozwał, iusz rok wiszedl 1402 JA VI 
206; Iaco vemy y suatczymy, ez yemu ne po- 
pelnono tego zapissu 1403 SKJ III 195; Jaco 
vemy y swatczimy, ez yyednaly o swytky rany 
1405 SKJ III 195; Yaco yatowyem, esze Mar- 
czin cupil dobrowolne szitho 1412 KsMaz I 
nr 1891 a; Thako nam bog pomoszi, eze vemi..., 
eze Petrus... obozal so czinicz praw 1415 
AKPr VIII a 130; Jako ia to wem, esze w Tom
ko wey domu nye cowani pyenodze 1417 Zap- 
Warsz nr 32; Iaco ya tho wem, esze Bogusław 
ne odegnal Micolaya 1419 AKPr VIIIa 43; 
Tako nam..., jakom to yidzeli, esz Stanisław 
zayanl Micolageui kone 1421 TPaw VII nr 2370; 
Wemy y swatczimi, eze Swanthoslaw... pozwał 
o dambrowu 1424 Zab 538; Jako ya tho wem, 
es Paszek Adama samowtor ne byl 1424 Zap- 
Warsz nr 101; lako wemi y swathczimy, esz 
yest Pochnyna et Yanowa dzadowyzna... Ja
błonka 1427 Zab 538; Byerzemi tho ku naszey 
duszy y ku starey przysządze, esszem n[y]a them 
sządze szedzely 1449 BiblWarsz 1861 III 20; 
Jako mi yyemi, hezhe Abram nye wzal thkanky
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1456 ZapWarsz nr 994; Debet se othwyescz... 
duobus nobilibus: yako wa wyewa, esch [...] 
1469 ZapRpWarsz 4, 279; ^  z pominięciem
początkowej części formuły: Adam Kowalski 
contra Bernardum: Esze czso so xandzu Ber
natom kone pobrani, to mu pobrani przes mego 
kaszana 1398 HubeZb 34; Testes Leonardi... 
contra elementem kmethonem de Wronikow: 
Eze Climonth, prziydo na Lenarthowo gospodo, 
zadawał curwemaczerze szini ib. 107; Pani... 
Hanka ma postawicz zachoczczo przecziw 
Potr<a)szoui... w to słowo: Eszest (leg. eż 
jest) pan Paszek, yey masz, ne sluboval Potra- 
seui panczidzesanth grziyen 1399 HubeZb 36; 
Eszem ya ranczil Mathisevi osmydzesanth gros- 
sow za Jactora 1423 ZapWarsz nr 67; Esze 
o kthori kon Paweł na myo żałował, temu gest 
rok mino<ł> ib. nr 73; Esze Pyotr nye wząl 
przeth Voythkovymy charthy... lyscha scha- 
mowtor 1434 TymŁow 58.

2. wprowadza mowę niezależną po verba di- 
cendi etc.: Passek rzeki, esz ya ne chczo othpu- 
sczicz *przisigy 1402 Maik 117; Tego zalowal 
Szbroschek na Gretha, esz tego na cza zaluya 
1418 TPaw VII nr 293; Tedi yest sandcza... 
przeciwo yemu rzeki, esz spitay go, pane sta
rosta XV in. Maik 118; Prelocutor Andree... 
egit super Bartholomeum de Wbuyewo, essz 
mya thy wpiszal w xagy szyląą 1443 TymSąd 
140; Xpus temu nauczał: Gdi, dzye, wschitko 
yczinyczye, czsso wam cazano, rzecziczye, 
ezeszmi slugy nyeyziteczne XV med. R XXII 
239; Nicolaus egit..., essze gdim szedzal w Ko- 
szacech kmyeczem, a thy bądączy starsza nye 
wimerzylasz my trzecey roley 1438—72 Bibl- 
Warsz 1861 III 25.

3. wprowadza zdanie podmiotowe 'że, quod’: 
Pyszecz szo nam..., esze gdiscy szynoue israhelscy 
szocz ony s Egypta były visly..., tedy vocz 
morze gestcy szo ono bilo... rostopylo Gn 174a.

4. wprowadza zdanie przydawkowe 'że, quod': 
a. z odpowiednikiem w zdaniu nadrzędnym: 
Czestco mai to smowo s Yaroczem, ese ne mai 
ten wol dawnosczo sginacz 1399 HubeZb 96; 
lacosmi bili przi tern *obrzocze, eze Pasek ymal 
obran<cz)icz swey panyey... vano 1405 HubeZb 
119; Maczey taki Sandkem (leg. z Sędkiem) 
tark ymal, esze kediby gemu ne dal ostatka 
penądzi..., tedi straczil to, czo szadal 1423 
ZapWarsz nr 56; Jan o tho erzywdo do Jurky 
nye szedł, esz mu nye dala kopy 1424 Zap
Warsz nr 49; Micolay o tho krziwdo wstał, esze 
gemu Maczey kaszal <je>go rolo pooracz ib. 
nr 99; lakom ya oth Pyotra o tha krziwda 
w[i]stal, esz my rola wszal 1425 TymWol 20,
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sim. 1426 TymProc 311, 1430 Czrs s. LXXXI; ~  
b. bez odpowiednika w zdaniu nadrzędnym: 
Bethka s bratem ymala smowo, eze... oczczisni 
y maczerzini ymala othstopicz 1405 HubeZb 
106; Iacom ya mai sz Iacubem smowo o szukno, 
czszo w ney doneszona iego szona do domu, 
eze yo mai wroczicz 1408 KsMaz I nr 1130; 
O ctori dom na mo Adam szalował, o thenem 
ya s nim mai smowo, esze mi go przed Godi 
wipusczil 1413 KsMaz I nr 2108; Angel... 
nowyni powedzal, essz sszo narodzylo dzeczo 
1442 R XIX 77; Cristus zmartwichwstal yest, 
ludu prziclad dal gest, ezz nam zmartwichwstaczi 
XV p. pr. R XXII 344, sim. 1466 R XXV 
138; Słowa synowa kv oblyybyenyczy, ezz bogv 
sye nye lyvby dvsz potopyenye (verba filii ad 
sponsam, quod deo non placet animarum dam- 
natio) XV med. MPKJ V 432; ^  Esz cum
(venit hora, cum iam non in proverbiis loąuar 
vobis Jo 16, 25) XV in. R XXIV 73; ^  z zaim
kiem anaforycznym w zdaniu podrzędnym 'quV: 
Jacom ya Michałowi ne mai wroczicz kona, 
essze mi gy dal 1415 Czrs 144.

5. wprowadza zdanie przyczynowe 'ponieważ, 
quod, quia, ąuoniam : Cso Sczepan dal Blascowi 
rani, to mu ye dal za yego poczotkem, esz mu 
pirwey rani dal 1398 HubeZb 95; Chwalcze 
gospodna, esze dobry (ąuoniam bonus, Pul: 
bo dobry), bo na wyeki myloserdze yego FI 
105, 1; Osromoczeny bodzcze physzny, esze 
krzywe (Pul: bo krzywye) lychotan czyniły 
(quia iniuste... fecerunt) FI 118,79; Rosvmal 
gesm, esze (Pul: bo) kazanya twoya mysi moya 
gest (quia testimonia tua meditatio mea est) 
FI 118, 99; Mi ko l a y . c z s o  uczinil Nicolao..., 
to uczinil za yego poczanthkem, esz pirzwey 
przibyeszaw na yego rola y dal yemv pirzwey 
rany 1400 SKJ III 189; O chtoro wodo zalowal 
na mo lasek, tom ya brał s yego wolo, eze mi 
otpusczil s gego studney 1402 KsMaz I nr 170; 
Jako czo uczinil Micolaj Virzchonovi, to uczinil 
sza gego poczatkem, hees mu pirwey reno 
dal 1408 TPaw IV nr 1458; Czssosm vczinil, 
thom vczinil za yego poczantkem, essz na mo 
czisnol kamenem 1415 Czrs 56; Czom Jana 
uranii, thom uczinil za gego poczanthkyem, eze 
mya przedzey zastrzelił 1434 RafPocz 24; Bych- 
czy byl thobye nye wstapyl, essze my moy zy- 
woth myl, zabylby mya 1443 TymSąd 144; Ale 
eze kaszdi taky nye chcze any mosze thu myecz 
yczyechi *swyey..., przeto natichmyast stogi 
o zely ( żalu ) XV med. R XXII 236; Ten a taky 
zaluyączi bądze yczyesson, eze mu grzechi gego 
bądą otpusczoni ib. 238; Czom uczinil y ocza 
Janoyego... zabił, thom uczynił..., kyedi ma
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pylathikiem pobił... a *kyed my sya porały 
wlocznyama, eze mi przeklocz *schczal 1475 
RafPocz 25; Wydzys, esz {FI: bo) ty trud y bo- 
lyeszczy znamyonasz (vides, ąuoniam... con- 
sideras) Pul 9, 37; ^  przeto eż(e) 'propterea
quod9: Wierzył gesm, przetosz, albo przeto, ezse 
mowyl gesm (propter quod locutus sum) FI 
115, 1; O *cthore pancerz Janik na *nyo 
szalował, tegom ya nye wzol oth Micolaya na 
szidowski dług, ale przetho ez bil mego strya 
1428 ZapWarsz nr 2863; Przetho szle napyssano, 
esze mało pywa we dzbanye imyano XV p. pr. 
JA XIV 506; Jakom ya Ondrzeya przeto sbyl, 
essze my skotha zagocz ne dal na *myey dze- 
dzinye 1432 Raf Zrań 91; Taczicz bili swyączi 
wschitczi, a przeto eze żądały wyącey a wyączey 
bogu szlu[c]zicz, bili naschiczeny XV med. 
R XXII 239; Nye przeto ess ma dzalaczy a. 
praczovaczy nam quia laboratus est (cura 
est illi, non quia laboraturus est Sap 15, 9) 
MPKJ V 77; ~  tegodla eż 'propterea quod*:
Tegodla esz czlowyek badze zatwyerdzon ku 
prawu o przerzeczone rzeczy, a nye mogą szyą 
panowye sprawnye podyącz tego gymyenyą, 
ale tho ma gyego zoną... oszyescz OrtVrtel 119.

6. wprowadza zdanie skutkowe \że, aż, u f:  
Ach myloscz, czosz vczinyla, eszesz me tak 
oślepiła, eszesm sche ye na myloscz podał 1408 
MacDod 43; Tedi ychopyw gy Saul za klyn 
plascza gego, tako esze syo rozdarł (quae et 
scissa est) BZ I Reg 15,27; Myszthrz... pathl 
na szyemya, eze staknal De mor te w. 46; Za- 
blesczysz na strony oczy, esz czy s czyala poth 
poskoczy ib. w. 64; Lacznąlem szya {leg. lęk- 
nąlem się), esz nycz po mnye ib. w. 90.

7. wprowadza zdanie sposobowe *że, u f : Iacom 
ia to dzelil, eze czi ne mayo do Yacuszowey 
czosczi niczsz 1400 KsMaz I nr 7; Iacom ya 
mego szina Yana odzelil, eze ne ma niczsz 
Wirzbiczi {leg. w Wirzbicy) 1408 KsMaz I 
nr 1166; Jacomnye takovyednano sz[y] Janem, 
eze my myal blysszkocz w Klodnye v Woythka 
wyprawycz y w kxangy zapysacz 1440 Zap
Warsz nr 534; To blogoslawyenstwo gedna 
czlowyeka ku bogu tako tho, eze ządzą swą 
boga myluge yako swoy początek a swego 
pana... tako, eze ny w czem nye ma otpoczi- 
nyenya a ypocogenya, geno w nyem XV med. 
R XXII 242; Baczicz może, kto ma rozum, aczle 
zawszdi tako bilo, eze nysządni sługa Cristow 
nye bil przes przeczywyenstwa ib. 248; Jakom 
ja yiednan, eze Marcin myal zaplaczicz polo- 
viczą jednanego 1452 ZapWarsz nr 907; Yakom 
ya thako dzelyl, hesh sza Pawlovi them yas 
dosthal 1461 ZapWarsz nr 1097.

EŻ

8. wprowadza zdanie okolicznikowe faktu towa
rzyszącego fa k , quod, cum' : lakom przi tern 
bil, eze cso Sczepan dal Blascowi rani, to mu ye 
dal za yego poczotkem 1398 HubeZb 95; Yaco 
przi tern bil, ese osadl Borzek v Hanussa 1401 
HubeZb 115; Jacom ya przi them byl, essze 
Jan zaplaczil polpantty kopy gothowich 1411 
Czrs 353; Yakom ya przi tern bil, esze Przedbor 
v Mroczka zastał Tomkowo kobilo 1412 KsMaz 
I nr 1767; Jacom ya przi them bil, essze Mi
chał wprzankl kobyla... w... wosz 1415 Czrs s. 
LXXXI; Jacom ya przi tern byl, eze Mico- 
lay Dzirsca prosił, aby za Jacuba Dzirscowi 
prawo zyemskye obranczil 1437 TymWol 12.

9. wprowadza zdanie okolicznikowe miary 
*że, aż, u f:  Tedy zebrała szye tluscza yyelka, 
esz yey lyczby nye było Rozm 59.

10. wprowadza zdanie czasowe bezpośrednio 
następcze: faż, donec, dum : O kthore penodze 
Maczey na Sczepana zalowal, thym yemu dal 
roku do swantego lana, esse szo bidlo othge 
1426 KsMaz II nr 1974.

11. dubium: spaja łącznie 7, e f : Sdrova
Maria,... blogoslawyonaa ty medzi newyastami, 
esz {Zdrów 1: a, 3. 5. 6. 14. 14a. 16: y)blogosla- 
wyony owocz ziuota twego Zdrów 4.

W. par ty  k u ł a: 1. uwydatnia następstwo w cza
sie 'a zaraz, a już, et mox, et iam, e f : I ieszcze 
malutko, esz {Pul: ysz) ne bodze (et non erit) 
FI 36, 10; Ano sz wyrzchu szła przygoda: 
nyegdi mrosz, nyegdi woda, ez szą stało w gye- 
den czasz: wstał sz obrasza {pro sz ołtarza) 
mathky boszey obrasz Aleksy w. 107; Gyedno 
przyszła zoną gyego..., esz gyey w rąka wpathl 
lyst ib. w. 235.

2. uwydatnia kres t aż, usque ad, usque in : 
a. w obrębie okolicznika miejsca: Odpvscz,... 
grzechi lvdv temv to..., iakozes bil miloscziw 
gim *wichadzayoczich ze Egypta esz na to to 
myasto (usque ad locum istum) BZ Num 14, 
19; Gotovismi gycz esz na to myasto (parad su- 
mus ascendere ad locum), o nyemze iest pan 
movil ib. 14,40; Slvsba nyewolstwa gych sgi- 
nola iest od Ezebon asz do *Dobibon, vstaly, 
przisli so do *Iofeydo y esz do Medaba (et 
usque Medaba) ib. 21, 30; Myasta wyelika, 
mvrowana eze do nyeba (ad caelum usque mu- 
nitae) BZ  Deut 1, 28; Dzalal Neemyas... az do 
ribnyka... a ez do domu mocznich (et usque 
ad domum fortium) BZ Neh 3, 16; Dzalal 
Melchias... az do domv Natumeyczskich... 
a ez do wyeczerzadla wogelnego (usque ad 
coenaculum anguli) ib. 3, 31.

b. w obrębie okolicznika czasu: Ad festum 
sancti Alexii proxime venturum tunc usque
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ad aliud vlg. przes ten swanthy Alexy esz na 
drugdy 1419 TPaw IV nr 3357; Nye ostanye 
slvsba slvgy twego v czebye esz do ivtra (usąue 
manę) BZ  Lev 19, 13, sim. ib. 25, 22; A ktoś 
syo dotkney (pro dotknye)... czsokoli nyeci- 
stego,... nyecist bodze esz do wyeczora (usąue 
ad vesperum) ib. 22,6, sim. ib. 23, 32; *Zemyo 
nye bodze przedana esz na wyeki (in perpetuum) 
ib. 25, 23, sim. ib. 25, 30; Bodze myecz cvpyecz, 
ienze iest cvpil, esz do milosczywego lata (usąue 
ad annum iubileum) ib. 25, 28; A pyotego 
lata esz do dwvdzestv (a ąuinto autem anno 
usąue ad vigesimum) samyecz da dwadzescza 
zawazy ib. 27, 5; *Wszitcze rodzaye samczowe 
od iednego myesyocza esz do wyrzchv (omnes 
generis masculini ab uno mense et supra) BZ 
Num 3, 28; Ienze nawyedzasz grzechów na syni 
esz do trzeczego (in tertiam) a czwyartego po- 
kolenya ib. 14, 18; Sthworzyl bog czlowyeka, 
yszby byl szyph esz do vyeka De mor te w. 118.

c. w obrębie innych określeń: Tedi Micolay 
prosił prze bok (leg. prze bog), by mu othpustil 
*przisigą hy pirwe, hy druge esz do czwartego 
1398 BiblWarsz 1861 III 34; (Abi) rodziła rola 
wam yzitki swe, gesz to gescz bodzecze esz 
do szitosczi (usąue ad saturitatem) BZ  Lev 
25,19; Przidam ran waszich esz do sedmkrocz 
tilesz (in septuplum) ib. 26, 21; Czoszkoli 
syo pirwe vrodzi w Yesraelv o<d> czlowyeka 
esz do dobitczocza (usąue ad pecus), so moy 
BZ Num 3, 13; Esz do zabicza wszitczi sgynem 
(usąue ad internecionem cuncti delendi sumus) ? 
ib. 17,13; Ess (war. kal: asch) kv nyemoczy 
usąue ad coleram (aviditas appropinąuabit 
usąue ad choleram Ecclus 37, 33) MPKJ V 84. 

Cf. Aż
Eżby wprowadza zdanie: 1. podmiotowe 'żeby, 

u f : Slvsza, ezzbych ya [...] y rozkosznyeyszym [...] 
odzyan (decet, ut ego servus vestiar delicatiori- 
bus) XV med. MPKJ V 425.

2. przedmiotowe 'żeby, jakoby, ut, quodf: Przi- 
bislawa... kazała Dzirschcowi zabicz ylodiką 
Polaniszkego i za to gi slubili mu placzicz, ezbi 
gi zabił 1398—408 BiblWarsz 1861 III 32; 
A poddawa ssi ('się5), *eszbe tho tho meli 
yecziiscze trzimacz hy przedacz XV in. Maik 
117; Nyewrzad nye po winyl tego płatu na 
Cr<c>z<o)nowye any tam grodził o tho, isz 
gy Crczon poswal, ale na swem, tsos myenil 
Crczon, esby gy grodził 1444 SKJ III 333; 
Proszo czyebye, ezzb [. ..]no podług twego [...] 
(rogo te, ut facias mecum secundum misericor- 
diam tuam) XV med. MPKJ V 425.

3. przydawkowe 'żeby, jakoby, ut, quod, tam- 
quam: Testamur, ize konye thy *cradzonie, 
o które łan... dal vyna Barznyowi..., esby ge 
chował w swem domu, thych nye chował 1445 
StPPP VII 370; Skargą Pyotr polozyl na lana, 
eszby (Dział 23: ysz) gi yrenil (quod ipsum 
yulnerasset) Sul 34; Dzewky... yusz dorosłe 
a kv vydanyv podobne chowayą, nye chczącz 
gych za mąsz dacz na then konyecznye vmysl, 
eszby gymyenye gych mogły dlvzey dzyrzecz 
(quod... yaleant possidere) Sul 16; O kthory 
gwalth na my<ę> Jan... zalowal, esbych mv 
drwa samowthor na dwa wosy pobrał, themv 
gwalthowy rok mynul 1453 ZapWarsz nr 983.

4. celowe 'żeby, u f:  Aczli ie wszedł, eszby 
ysrzal (ut yideret), prosznoscz iest molwil FI 
40, 6, sim. Pul; Bo wezrzal gest z wisokostzy... 
gospodzyn..., by yslyszal stokanee sspiotich, 
bi rozwozal syny zagubonych... abycho zya- 
wily... ymo gospodnowo..., a krolowe, esz- 
bicho (Pul: by) sluszily (ut serviant) gospodny 
FI 101, 23; Wolał gesm ku tobe, zbawona me 
wczyn, eszbych (Pul: bych) strzegł (ut custodiam) 
kazny twoych FI 118, 146; A mnogy... ne ma 
talerza karmenu swemu, eszby gy ycrogyl dru- 
gemu Słota w. 23; Tobe samemv zgrzeszył 
gesm..., by sprawion, gl. eszby syo wyprawyl, 
(ut iustificeris Psal 50, 6) w molwach twoych 
KartŚwidz; Wsz(y)thczy prószyli boga za tho,... 
by mv mogły lyst othyącz..., eszby ale posznali 
mało, czo by nathim lyscze stało Aleksy w. 231; 
Postaw, gospodnye, zakonawydawczę nad 
nymy, eszby (FI: iszbicho) wyedzyely (ut sciant) 
pogany, ysze lyudzye są Pul 9, 21; Zwyrzchny 
(pro zwyrzchuy) chodzenya moya we szdzyach 
twoych, eszby (FI: iszbicho) szye nye poruszyły 
(ut non moveantur) szlyadowye mogy Pul 16, 6.

5. sposobowe 'żeby, aż, u f : Iestłiby kto ... blisz- 
nego swego... ranił..., eszby vmarl (si. . .  percus- 
serit... et mortuus fuerit), a sam by vczekl..., 
posli starosti... y yiczogno gy s tego myasta 
vczeklego BZ  Deut 19, 11; Azalyby nye mogl 
bycz zbayyon rodzay czlovyeczy, yedno eszby ty 
czyrpyal(nisi te oporteat... necari)? Rozm 167.

Eżci, Eżeć wprowadza zdanie przedmiotowe 
'że, quod>: Rozumyeysze, esczi nygeden grze- 
schni, gen gest w smyertnem grzechu, nye gest 
spocoyni XV med. R XXII 243; Wyeczze takye, 
ezecz nyzadni czlowyek k nym przicz nye może 
ib. 248; (Kachniczko) ma namyleyschą, vyecze, 
esczy *welykw bolesczy mamy myslączy szawzdy 
o *thobey XV p. post. R XXII 60.

Eżto cf. Jen
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(Facelet) Facylet' ch u stk a  do  o b c iera n ia  tw a rzy ,  
su d a riu m , quo f a c ie s  a b s te rg itu r , s ic c a tu F : Fa- 
czyleth sudarium ca  1500 E r z  17; ^  Dedi Za
leski pro tribus faciletis, duobus cum auro et 
tertio vero de tela thartarica huiusmodi, ąuales 
dominus rex Polonie portat,... III florenos 1500 
Z s ig B u d  38; Eidem sartori Jurek, qui suam 
pecuniam dederat pro decem facilietis, dedi 
XX denarios Ungaricales ib . 69; Praczcze, que 
abluebat semel vestes domino principi, mensalia, 
manutergia et facileta, que poluta fuerunt in 
via,... dedi... LX denarios Ungaricales ib . 72. 

Facylet cf. Facelet 
Fachlik cf. Faflik
Faflik, Fachlik *ja k ie ś  w ierzch n ie  o k r y c ie  k o 

b ie ce , r o d z a j ch u sty  c z y  w elon u , vestim en tu m  
ą u o d d a m  m u lie b re ’ : Nicolaus... Katherine, filie 
sue legittime, infrascriptas res... assignat...: 
septem pepleola Sericea al. podviky..., item 
tria pepla linea al. fachliky 1435 A c P o sn  I 12; 
Clemens... fideiussit... pro vxore Stanislai... dimi- 
diam alteram marcam pecuniarum et peplum... 
al. faflyk 1450 P r z e m  II nr 764; Item 3 sarpanky 
et vitta, item 5 fachlik, item Sericea vitta lace- 
rata 1483 R o c z n K r a k  XVI 52; Cista cum rebus 
albis..., nigra tunica,... pallium harassii novi 
coloris in alia cista et cum hcfachliky {p ro  
chfachliky ?) 1489 R o c z n K r a k  XVI 57; Iacobus... 
veniens ad domum virginis... donaverat... letnik 
czarny,... ornamenta capitis,... item fachliky, 
rąmpky et alia ornamenta capitis alba 1492 
R o c z n K r a k  XVI 58.

Falacz cf. Chwalacz 
Falbić cf. Chwalbie 
Falca cf. Chwalca
Fale 'u fn ie , b e zp ie c zn ie , tu tę ’: A przebywacz 

bodze Israel fale a samo (habitabit Israel con- 
fidenter et solus) B Z  Deut 33, 28.

Falebny cf. Chwalebny 
Falenie c f  Chwalenie

Falić cf. Chwalić
Fala cf. Chwała
Fałd 'fa łd , z m a r s z c z k a , z a k ła d k a , p lic a , s in u s*: 

Fałd plica ca  1500 E r z  17.
Fałesznie 'n iezg o d n ie  z  p r a w d ą , fa łs z y w ie ,  fa l-  

so*: Fuisset false infamata falesznye osromo- 
czona XV m ed . S K J  V 255.

Fałesznik 'k ła m c a , o b łu d n ik , f ic tu s ' : Namque 
doli fictus, phalesznyk, inimis est hostis ma- 
ledictus 1466 R  XXII 19.

Fałeszność 'k ła m s tw o , p o d s tę p ,  d o łu s {w  b łę 
d n ym  p r z e k ła d z ie ): Owa plodzy nyesprawyedly- 
woszcz, począł falesznoszcz (concepit dolorem) 
y porodzyl zloszcz P u ł 7, 15.

Fałeszny 1. 'n ie p ra w d z iw y , p o z o r n y , o szu k a ń 
c z y , f a ł s u s Faleszne do<stojeństwo> (de du- 
plici fructu veram dignitatem subsequente et de 
duplici confusione falsam dignitatem conse- 
quente) XV m ed . M P K J Y  429; Falsa, gl. faleschne, 
fuit eius promissio, quia devocionem promit- 
tebat XV m ed . S K J  V 268; Verba fallacia fa- 
lleszna, detractoria wwloczna a pochlebszthwa 
pełna, molyylasz neprawdą XV p .  p o s t .  R  XXV 
266.

2. 'o b łu d n y , n ie s z c ze ry , n ie p r z y ja zn y , f a l la x ,  
in festu s, in iąuus : Gospodne,... od moza nye- 
prawego y falesznego (FI: ot mosza lychego) 
wyrwy mye (a viro iniquo eripe me)! P u ł  
139, 1.

Fałsz 1. 'k ła m s tw o , n iep ra w d a , fa ls u m  : Ba- 
czyczye, yz fałsz, yze vyeczey slovo przyłożyły, 
bo rzekły: Rąka vczynyony, a myły Cristus 
tego nye rzeki R o z m  720.

2. 'b łę d n o ść  {w y ro k u ), fa ls u m , e r ro r  {sen ten -  
tia e  iu d ic i s y : Gdi ktho przyganya skazanyv 
sandzyny, sandza przes swe thowarzysze szą 
oczysczi, alye bąndzeli chczaal go powod z falszv 
doswyathczycz (si... yoluerit de falso actor 
approbare), przes szescz swyathkcw tho maa 
wczynycz S u ł 19.
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354 FAŁSZERSTW O F A Ł S Z Y W Y

Fałszerstwo ' co rru p tio*: Fal<s>cherstwo XV 
p .  p o s t .  P F  III 289.

Fałszerz 1. *f a łs z e r z  (p ie n ię d zy ), p o d r a b ia c z , 
f a ls a to r , qu i f a ls a m  a tq u e  a d u lter in a m  m o n e ta m  
cu d it a tq u e  e x e r c e f : Nalezyono falserza sz fal- 
szywemy pyenyadzmy... Falserza thego... szgu- 
byono podług prawa, a raycze dały wyną 
Yanowy, ysz then fałszerz nye kowal thych 
pyenyadzy fałszywych besz yego wyedzenya 
O rt M a c  39, s im . O r tB rR p  36, 3—4; Komu wyna 
dadzą, ysz w yego domu fałszywe pyenyadze szą 
kowany..., a wyszna-ly szyą, thedy maya yego 
prawo uczynycz yako falszerzowy ib ., s im . 
O rtB rR p  36, 4.

2 . 'k ła m c a , o s z u s t, h om o m e n d a x >: Wysnavam, 
yszem nyesprawyedlywye obmowyl xandza Łu
kasza, mowyantcz gy fałszerzem a slym czlo- 
wiekem y sdraycza..., a wysnawam, ysz... yest 
dobrym a vczlywym czlowyekem 1464 A c -  
P o sn  I 365.

Fałszować 1. 'f a łs z o w a ć , p o d ra b ia ć , n u m m o s  
a d u lter in o s  cu dere  a tq u e  e x e rc e re  : Ktho by fał
szował pyenyadze O rt M a c  39.

2. *fa łs z y w ie  s to s o w a ć , w y ja śn ia ć , f a ls o  in te r - 
p r e ta r i9: Pythalyszczye nasz o prawo..., gdy 
szye raycza... nye dzyerzal pyszanego myaszthv 
prawa, przywylyeye łamał albo phalszowal, czo 
yesth pokutha yego? O r tM a c  36.

Fałszowanie *co rru p tio , a c tu s  co rru m p en d i, 
f a ls ic a tw  : Falschowanya felschunge, osschu- 
kanya betrigunge XV p .p o s t .  W ilk K ra k  49.

Fałszowny 'p o d ro b io n y , s fa łs z o w a n y , fa lsu s ,  
a d u lter in u s \ Pan starosta żałował oth krolya, 
yszebych ya wnosi pyenyądze falschowne w gego 
myasto..., aby thymystnymy {leg . tymi istnymi) 
pyenyaczmy falschownimy... dlugy placzyl 1435 
P o c z  283.

Fałszywie 1. 'n iezg o d n ie  z  p r a w d ą , f a l s o ': Ne 
swatczy falsive D e k  VII 1. 4. 5; Ktori, gdy 
layan y falszywye obmawyaan, nye odlayowal 
qui, cum malediceretur, non maledicebat (I Pet 
2, 23) XV m ed . S K J  I 82; Bo falsziwye ony 
prorokvio (quia falso ipsi prophetant) <w>am 
w gy<mien>yv mem B Z  Jer 29,9; Falschy- 
wye, nyedobrze mowyą, którzy czudną panną 
mażą, pyrwym grzechem nye zmazaną XV e x .  
P F  V 103.

2. 'o szu k a ń c zo , p o d s tę p n ie , m a ło  d o lo , d o lo se*: 
Raczcze Fridborku odpowyedzyely..., ysz nye 
yesth to gych lysth... Ten człek złe y falszywye 
lysth przynyoszl od myasta Fridborkv O r tM a c  
136, s im . O r tB rR p  100, 2.

Fałszywość 1. 'k ła m liw o ść , o b łu dn ość , s im u - 
la tio , d o lu s, f a l la c ia ’: Grzechy yczynkyem nye 
yczynyl, any nalezyona gest llsczyyoscz, falschi-

woscz nec inventus est dolus, id est falsitas, 
simulacio, in ore eius (I Pet 2, 22) XV ex .  
S K J  I 82; Dolum falszywoscz vsznal, sensit, 
oblvdnoscz 1466 R  XXII 14.

2. 'b łę d n o ść  {w yro k u ), fa lsu m , e r ro r  {sen ten -  
tia e  iu d ic is)y: Paknyąly then, gen naganyl ska- 
zanye gego, bądze chczal dos[t]wyathczycz 
falszywosczy (sin autem arguens sententiam 
suam de falso probare yoluerit), kakoby sząn- 
dza nyesprawyedlywye... skazanye vczynil, tho 
doswyathczycz ma przes szescz swyathkow S u l55.

Fałszywy f o r m y : n. sg . m . fałszywy S k a rg a - ' 
P lo c  w. 21, R o z m  743; / .  fałszywa XV m ed . 
G IW ro c  144v, 1488—9 P F  V  39; n eu tr . fałszy
we XV m ed . R  XXIV 367; ^  g . sg . f .  fałszywe 
R o z m  43; fałszywej M W  gl. 66, R o z m  678. 
689; n eu tr . fałszywego D e k  I 4—8. II. III. V, 
S u l 55, R o z m  43; ^  a c . sg . n eu tr. fałszywe 
M W  72a; ^  i. sg . f .  fałszywą S p o w  3, R o z m  
789; ^  /. sg . m . (na) fałszywym S k a r g a W r o c  
w. 21; n eu tr . (w) fałszywem XV m ed . S K J  I 
66; ~  n. du . m . fałszywa R o z m  719. 805; ^
n. p l .  m . fałszywi D e  n a tiv  w. 21, R o z m  482. 
720. 771; fałszywe O rtB rR p  36, 4, O r tM a c  39; 
n eu tr. fałszywa S u l 73; ~  g . p l .  m . fałszywych 
XV in. R  XXIV 74, O r tM a c  39, XV e*. K a łu żn  
292, R o z m  283, 480. 481; ~  d. p l .  m . fałszywem 
R o z m  806; ^  a c . p l .  f .  fałszywe R o z m  678; 
n eu tr. fałszywe XV ex . K a łu żn  290; ^  i. p l .  m . 
fałszywymi O rtB rR p  36, 3; fałszywemi O r t
M a c  39.

Z n a c z e n i a :  1. fk ła m liw y , św ia d o m ie  m ija ją 
c y  s ię  z  p ra w d ą , fa ls u s ,  qu i p ru d en s m e n ti tu F : 
Falsiuego { D e k  I 1. 3. VII 2. 3: krziwego, D e k  
III 10: neszprawedliwego, D e k  III 20: nye- 
spraunyego, D e k  IV: lsziwego) swadeczstva nye 
broy (non loqueris... falsum testimonium Ex 
20, 16) D e k  I 5—8. 4. II. III. V; Davam szya 
vynyen bogv *wszechmogocemv s pyączy szmy- 
slow czyala mego grzessnego, czom szgrze- 
ssyl...przysyagąfalssyvą S p o w  3; Taky vrząth... 
chczemy... bicz chowany, aby... przyszągy 
y krziwoprzysząsthwa fałszywa były othczątha 
(ut... periuria et iuramenta falsa decidantur) 
S u l 73; Panye Iezv Criste..., kthorysz... iako 
baranek nyewynny fałszywe obwynyenye pokor- 
nye czyrpyal M W  72a; Panye Iezv Kryszczye, 
kthorysz przed Herodem fałszywe szvyadecztwa 
szliszal XV e x . K a łu żn  290; O boże, który dlya 
othkupyenya szwyatha chczyalesz szye naro- 
dzycz,... od fałszywych szwyathkow oszkarzycz 
ib . 292; Myenyl, yzby nye yyedzyal ych fal- 
schyvey y chytrey rady (falsa eorum consilia et 
dolos) R o zm  689; Na poslyad przyschła dva 
krzyva a falszyya svyadky (duo falsi testes
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Mat 26, 60) pyenyądzmy zyyedzyeny Rozm 719; 
Mogl rzecz, yze kyedysch pravdą rzekły, tedy 
nye ssą falschyyy svyadkovye. K temv odpo- 
vyeda svyąthy Ieronym vkazvyącz troyaką rzecz, 
yze były krzyyy a falschyyy svyadkovye, pyrvey 
przeto, yze slova przemyenyly Rozm 720; Mye- 
dzy ynymy vstal yeden ffalszyyy syyadecznyk 
Rozm 743; Tedy vstavschy dya krzyva syyadky 
albo falschyya y rzekły Rozm 805; Pylat rzeki 
Annye y Cayphaschovy, y ynem falschyyem 
pornovczam Rozm 806.

2. 'błędny, mylny, falsus, errans, errore cor- 
ruptus’ : Sząndza bądzely przemozon przes 
stroną pothąpyoną..., zaszą gey... trzy grzywny 
wsząthe... sze sromem wroczycz yma, ysz 
do wyszszego sząndzey oth fałszywego wy- 
rzeknyenya gest othvolala (qui ad superiorem 
in falsa pronuntiatione evocavit) Sul 55; Tu 
es Andreas, qui supersticiosam, falsywa, sectam 
predicas? XV med. GIWroc 100 r; Falszyfa 
przyczyna sinister error 1488—9 P F Y 39; Czvda 
spysalem... z evanyelye nazaranskye, ktorąsz 
svyaty Ieronym przemynyl v laczynskye pysmo, 
yemvsch dobrze yyerzemy, yze nyyedney fal- 
schyve rzeczy nye popysal (nullam... falsitatem 
credimus scripsisse), któreś xyągy nye potvyr- 
dzone myenyą, yschakosch nycz falsyyego 
(nulla falsa) v nych Rozm 43; Alye yze ten 
byskup nye chczyal myenycz navky Iesucristovy 
podezryaney albo ffalschyyey, myły Cristus 
chczyal tern vkazacz sva navka pravdzyva 
a nye podezryaną, bo navky podezryane a fal- 
schyve obyczony ssą navczącz v kączyech a po- 
tayemnye Rozm 678; Navczalesz pravdzyve 
navky yavnye, a ffalschyve potayemnye Rozm 
678; Poruschyl (sc. Jezus) nasch lyvd, pobu- 
dzyl... szvą falschyvą nauka Rozm 789.

3. *obłudny, nieszczery, falsus, parum sine er us, 
simulans5: Falszyye opczovanye simulata con- 
versacio XV med. R XXIV 367; Czyrpyaleszm... 
w *falszywen towarzystwye fui... in falsis fratri- 
bus (II Cor 11, 26) XV med. SKJ I 66; Vczecze 
od falsiwego effugiet fictum ca 1450 PF IV 576; 
Od falszyvey braczyey in falsis fratribus (II Cor 
11, 26) M W  gl. 66; Ffalszyyy my szwyath po- 
yyedal, bych ya długo szyf byczy myal Skarga 
Płoc w. 21; *Ne *felsivym syecze byth *kla- 
dlam, bychcy na nym dlvgo zyw bycz mai 
SkargaWroc w. 21; Falszyyy Szydovye błądzą, 
Pysma szwyąthego nye vydzą De nativ w. 21; 
Myenyly (sc. Żydzi), aby chczyely zakon pel- 
n y c z . a  przeto yako falschyyy, przemyenya- 
yącz Iesuszovy zle yczynky Rozm 771.

4. *podrobiony, sfałszowany, udany, falsus, 
corruptus, simulatus, adulterinus : Daczbog ne

F A Ł SZ Y W Y

przedal Andrzeyeui modv falszewigo (pro fal- 
sziwego), ale czysthe<go> 1427 ZapWarsz nr 39; 
Pro quo notandum est, quod triplex est pax: 
Prima est ordinata, secunda simulata, tercia 
inquinata, gl. ordinata srzodzona[ny]..., simu
lata falsjwa nekako przyrównana, inquinata 
pokalona vel smaszana XV med. GIWroc 144v; 
Nalezyono falserza sz falszywemy (OrtBrRp 36, 
3: sz falszywymy) pyenyądzmy... Raycze dały 
wyną Yanowy, ysz then fałszerz nye kowal 
thych pyenyadzy fałszywych besz yego wyedze- 
nya Ort Mac 39; W yego domu fałszywe pye- 
nyadze szą kowany yego wyedzenym Ort- 
Mac 39, sim. OrtBrRp 36, 4; ^  fałszywy pro
rok *pseudopropheta’: Wyarzucze (pro wya- 
ruycze) są falsiwich (Rozm 283: od falschy- 
vych) attendite a falsis (attendite a falsis pro- 
phetis Mat 7, 15) XV in. R XXIV 74; Iesus 
przepoyyedzyal, yze ma bycz yyelye przeczy- 
ynykow svyąthey evanyelyey, kaczerzow y ynych 
falschyvych prorokow Rozm 480; Vyelye ffal- 
schyyych y lzyyych prorokow vstanye (multi 
pseudoprophetae surgent Mat 24, 11) Rozm 
481; Vstaną lzyvy anczykristovye y ffalschyvy 
proroczy (surgent enim pseudochristi et pseu- 
doprophetae Mat 24, 24) Rozm 482.

Fant 'zastaw, pignus5: Andreas... debuit sol- 
vere... Prothassyo decem marcas et... non sol- 
vendo locavit et statuit peccora et equum, 
omnia in valore decem marcarum, sed... Pro- 
thassius noluit accipere pignoracionem al. fanty, 
nisi paratam pecuniam iuxta priorem adinven- 
cionem arbitrorum 1499 AGZ XIX 457.

Farao cf. Faraon
Faraon, Farao fo r m y : n. sg. farao FI i Pul 

Moys 22, BZ  Gen 12, 18; faraon BZ Ex 8, 25; ^
g. sg. faraona BZ Ex 5, 20. 8, 12; ^  d. sg. 
faraonowi BZ  Ex 7, 2; ^  ac. sg. faraona FI 
i Pul 134, 9. 135, 15, BZ Gen 12, 17; — i. sg. 
faraonem BZ Ex 9, 10; ^  bohemizm: l. sg. 
(na) faraonowi BZ Ex 14, 4. 18.

Znaczenie: 'władca Egiptu w starożytności, 
Aegyptiorum antiąuorum rex : (Pan) wypusczyl 
znamona y czuda wposrzod czebe, Egypcze, 
w faraona y we wszytky slugy gego (in pha- 
raonem et in omnes servos eius) FI 134, 9, sim. 
Pul; Y  wybyl (sc. bóg) faraona (excussit pha- 
raonem) y mocz gego w Morszv Czyrzwonem 
FI 135,15, sim. Pul; Wszedł gest pharao s woszmy 
y s gesczy swogymy w morze (ingressus est enim 
eques pharao cum curribus... in marę) FI Moys 
22, sim. Pul; Gest pan bog byczowal pharaona 
(pharaonem) BZ Gen 12, 17; Powołał pharao 
(pharao) Abrama ib. 12, 18; Ktorzysz to stały 
przeczyw gym gydoczym od ffaraona (a phara-
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356 F A R A O N F A R Y Z E U SZ

one) BZ Ex 5, 20; On mowycz bodze faraonowy 
(ad pharaonem) ib. 7, 2; Wiszly szo precz od 
faraona (a pharaone) Moyszesz a Aaron ib. 
8, 12; Powołał ffaraon (pharao) Moyszesza 
ib. 8, 25; Stalasta przed ffaraonem (coram pha
raone) ib. 9, 10; Oslawyon bodo na ffara<on>owi 
(glorificabor in pharaone, Biblia ołomuniecka: 
oslauent budu na pharaonoui) y na wszey gego 
woyszcze ib. 14, 4; Oslawyon bodoo na f a 
raonowy (glorificatus fuero in pharaone, Biblia 
ołomuniecka: oslauen budu na pharaonoui) ib. 
14, 18.

Faraonow(y) fo rm y: n. sg. m. faraonów BZ 
Ex 14, 9; neutr. faraonowo BZ  Ex 7, 13; ^  
g. sg. m. faraonowa BZ  Ex 12, 29 ;/. faraonowej 
Rozm 810; neutr. faraonowa BZ  IV Reg 23, 
35; d. sg. f .  faraonowej BZ  Gen 50, 4; ^
ac. sg. m. faraonów FI i Pul Moys 4, BZ  Ex
8, 24; / .  faraonową BZ  II Par 8, 11; neutr. 
faraonowo BZ  Ex 14, 8; ^  i. sg. m. faraono
wym BZ  Ex 7, 1; ^  d. du. neutr. faraonowyma 
BZ Gen 50, 4; ^  n. pl. m. faraonowi BZ Gen 
50, 7; ^  g. pl. m. faraonowych BZ  Ex 9, 20; 
/ .  faraonowych BZ  Ex 18, 10; neutr. faraono
wych BZ Ex 10, 18; ~  ac. pl. m. faraonowy 
BZ Ex 15, 4; ^  i. pl. m. faraonowymi BZ Ex 
11, 3.

Znaczenie: 'qui pharaonis est, qui ad pha
raonem pertinet5: Gospodzyn... woz faraonów 
(currus pharaonis) y woysko gego wrzvczyl 
gest w morze FI Moys 4, sim. Pul; Iosef... 
mowyl gest ku faraonowey czelyadzy (ad fami- 
liam pharaonis) BZ Gen 50, 4; Mowczye kv 
vszyma ffarao<no)wyma (in auribus pharaonis, 
Biblia ołomuniecka: k ussyma pharaonouyma) 
ib.; Gechali s nym wszistczy starszy faraonowy 
(omnes senes domus pharaonis) ib. 50, 7; Otom 
czyo ustawyl bogem ffaraonowim (deum pha
raonis) BZ  Ex 7, 1; I zatwyrdzy sze szercze 
faraonowo (cor pharaonis) ib. 7, 13; Przyszła 
mucha przeczyoszka w doom faraonów (in 
domos pharaonis) ib. 8, 24; Gen szyo bal 
słowa boszego s sług ffaraonowich (de servis 
pharaonis), kazał uczyecz slugam swym ib.
9, 20; Wyszedł gest Moyszesz z oczyu ffaraono
wich (de conspectu pharaonis) ib. 10, 18; Bil 
gest Moyszesz moosz wyelmy wyelyky... przed 
slugamy ffaraonowymy (coram servis phara
onis) ib. 11, 3; Zabyl pan wszitko pyrworo- 
dzone... od pyrworodzonego ffar<a)onowa 
(a primogenito pharaonis) ib. 12, 29; Zathwar- 
dzyl gest pan szercze faraonowo (cor pha
raonis) ib. 14, 8; Wszitek zastop bil faraonów 
u *Fyaroth ib. 14,9; Pan... wozy faraonowy 
(currus pharaonis)... wrzuczyl gest w morze

ib. 15, 4; Blogoslawyony pan, ktori wibawyl 
nas z roku... ffaraonowich (de manu pharao
nis) ib. 18,10; Podle przikazanya pharaonowa 
(iuxta praeceptum pharaonis) BZ IV Reg 23, 
35; Dzewko pharaonowo (filiam vero pha
raonis) przewyodl BZ  II Par 8,11; Bog vasch... 
odyąl vass z rąky pharaonovey Rozm 810.

Farba *barwa, kolor, coloF: Quomodo obscu- 
ratum est aurum, mutatus est color optimus 
przemenil szo crosz {leg. kras) albo fwarbo 
{pro farba) 1461—7 Serm 91 v; Farba colore 
XV p. post. PF III 290; Przemyenyeya {pro 
przemyenyayą) farba variant colorem ib. 291; 
Farbą color ca 1500 Erz 17; Schadava farbą 
ravus color ib.

Farbena cf. Werbena
Farbierz, Farbirz, Ferbierz, Ferbirz 'rze

mieślnik falujący i barwiący sukno, fullo aU 
que infectoF: Fulonium, opus fulonum vlg. 
farbyerwm 1450 RpKapKr; Fullo, eyn walcker, 
qui preparat pannos et excandidat, ffarbyerz 
ca 1500 Erz 17; ^  Farbyerz tinctor ca 1500 
Erz 17; ^  Jacub Myroslaw farbirs de Morawicz 
habet ius 1438 Liblur nr 4888; Wenczlaw yerbirs 
ius habet et litteram 1443 Liblur nr 5388; 
*Pyort ferbirs de Morawicze ius habet 1463 
Liblur nr 6749; Albertus Wlodyka de Zathor 
ferbirzs ius habet 1475 Liblur nr 7573; Matis 
Czeczotka ferbiersz ius habet 1482 Liblur 
nr 8019; Pro littera fideiussit Mertinn Kroker 
unnd Hannus ferbirs off Johannis Baptiste 1490 
Liblur nr 8514.

Farbirz cf. Farbierz
Farniż (?) cpokost z bursztynu rozpuszczonego 

w oleju lnianym, vernix ex electro linique oleo 
confectum: Farnyz vernisium 1472 Rost nr 11.

(Fartuch) Fertuch zapewne \jakaś część odzieży, 
\estimenti pars q u a e d a m Vittis parva al. po
tyczka cum fertuch 1498 RocznKrak XVI 67.

Faryzeusz ‘faryzeusz, członek pewnej sekty 
żydowskiej, Pharisaeus5: Vzryącz svyąty Yan 
yyelye pharysewschow y saduczeyschow ydącz 
kv krzstu (yidens autem multos Pharisaeorum 
et Sadducaeorum yenientes ad baptismum suum 
Mat 3, 7), począł ym kazacz a przepovyedacz 
krest pokwty Rozm 177; Przystąpyącz yeden 
Zyd, który byl phariseusz, iakoby rzeki du- 
chovny zydowszky, y prószył yego, aby s nym 
yadl (rogavit illum ąuidam Pharisaeus, ut pran- 
deret apud se Luc 11, 37) Rozm 305; ^  w for
mie łacińskiej: Tedy ystne w zydowskye zyemy 
trzy secty albo troye rozdzyelyenye, do ynnego 
pospolnego lyvda zyyotem y yyarą odlączenye 
(pro odłączone), bo szą* siały (pro sluly) ffaryzey, 
drudzy saducey. Czy pharysey, czy służbą boża
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przykro yyedly, v yedzenyy a v pyczyy skąpo 
barzo vzyvaly (Pharisaei cultu austero et victu 
perparco utebantur) Rozm 179.

Fasa 1. 'beczka, doliurri: Item in celario 
tres tunne et tria vasa vlg. fassy 1426 Mon- 
Iur V 2.

2. 'rodzaj naczynia na chleb, vasis vel cistae 
genus, qua panis ad mensam portabatur (mini- 
strabatur)': Aurifabro Almano, qui laboravit 
domino principi magnam phasza argenteam al. 
brothwffasz, na zadatek sui laboris dedi XX flo- 
renos 1500 ZsigBud 48; Argentum aduc apposi- 
tum est ad magnam phascha argenteam al. 
<b>rothwasz ib. 51; Pro puzdra ad magnas 
phasszy argenteas na zadanek dedi per manus 
Zaleski I florenum ib. 56; Ad magnam phassam 
argenteam, que stat ad mensam domini prin- 
cipis, quam laborat aurifaber Alemanus, al. 
brothphasz ib. 57.

Fasbir 'gatunek piwa, genus ceremsiae : Vezmy 
makuch linvm (pro linovi?) y trzye go długo 
w doniczcze, faszbyrem nye zadanym zalye- 
yayącz, alysz bądzye yako masscz XV p. post. 
BednMed 50.

Faska 1. ebeczułka, doliolum : Et quilibet pro 
annuo censu solvit sex grossos, tres quartas 
al. faszky mellis crudi, item unum corum avenae 
DłLB III 95.

2. erodzaj większego naczynia do przenoszenia 
nakrycia stołowego, vas ąuoddam maius vel cista, 
qua vasa convivalia ad mensam portabantur*: 
Ut sciatur, quantum phaska argentea, in qua 
talaria pro mensa domini principis portantur, 
constat et quantum de argento habeat 1500 
ZsigBud 11; A labore cuiuslibet marce in eadem 
phaska datus I florenus ib.; Dominus princeps 
fecit renovare al. przedzyalacz phaska argentea, 
in qua talaria deaurata pro mensa portantur 
ib. 38; Ex ista summa superiori aurifabro, qui 
laboravit phaskam argenteam, in qua portan
tur talaria argentea ad mensam domini princi
pis, dedi... pro argento ib. 57; Eadem phasska 
in toto argentum habet XXIII 1/2 marcas Un- 
garicales et duos lothos ib.; A labore argenti 
domini principis in eadem phaska XLIIII 
florenos et XII denarios Ungaricales ib.; Eius- 
dem aurifabri sodalibus, dum eadem phaska 
accepta est, dominus princeps fecit eis dare 
ad vinum 1/2 florenum ib.; Pro deauratione 
phasski, in qua preparamenta mense portantur, 
dedi IIII florenos ib. 138.

Fasowanie ' wy ściółka hełmu, telae genus, 
qua gałea ab interiore parte ornari tegique so- 
łebaf: Pro schlom et geynk et pro ornatu, dieto 
fassowane, ipsius 1393 MMAe XV 167; Item

pro I ylna taphte nigre ad parandum fasszo- 
wane ad calpetram domini regis 1395 MMAe 
XV 217; Item 11/2 vlna tele ad predictum fa- 
sszowane ib.; Item pro Serico et labore ipsius 
fassouane ib.

Fast cf. Chwast
Fastować 'ustalić, statuere': Item scabini 

predicti iuris dederunt Petro, seulteto de Stressin, 
cum Iohanne, seulteto de Brzysca, quod in 
duabus septimanis sumpserat, quod predicti 
aduersarii debeant ponere pecuniam ad alcius 
ius, et predicti scabini fastovaly, quando debent 
ponere predictam pecuniam 1425 StPPP IX 
nr 310.

Faścić cf. Chwaście 
Fatać cf. Chwatać 
Fatanie cf. Chwatanie 
Ferbierz cf. Farbierz 
Ferbirz cf. Farbierz 
Ferląg cf. Firląg
Fernusz jakiś metalowy szczegół u pasa ry

cerskiego, cinguli militaris pars quaedam metal
ika  : Aurifabro... pro paracione fernusze et 
naconcze ad cingulum gladialem domini regis, 
necnon puklonum ad alium cingulum 1395 
MMAe XV 219.

Ferska bot. 'brzoskwinia, Amygdalus Persica 
Lam.9: Pherzką, brzeskynyą persicus ca 1500 
Er z 17.

Fertuch cf. Fartuch 
Fiać cf. Chwiać 
Fierląg c f  Firląg
Fifa bot. 'mniszek lekarski, Taraxacum of- 

ficinale Wigg.*: Popownyk, fyffa, popaua,
strzyow pop, pieska, locziga polna, mlecz, stri- 
kowe rostrum porcinum 1472 Rost nr 779.

Fig c f  Figa
Figa, Fig, Fik fo r m y : n. sg. figa 1419 Rost 

nr 5113, ca 1455 JA XIV 491, 1472 Rost nr 1121. 
1122, 1475 Rost nr 3176; fik Pul Hab 27; ~  
g. sg. figu BZ  IV Reg 18, 31; ~  i. sg. figą 
EwZam 302; ^  n. pl. (także jako pl. tantum) 
figi BZ Num 20, 5, 1464 Rost nr 4806, ca 1465 
Rost nr 3908, Park 403. 414, 1475 Rost nr 3069, 
ca 1500 Rost nr 2048. 7136; ~  g. pl. figow BZ 
Num 13, 24. I Reg 30, 12, 1471 MPKJ V 38. 
40. 89; fig BZ  IV Reg 20, 7; — ac. pl. figi ca 1420 
R XXIV 84, XV med. GIWroc 62r, BZ Jer 29, 
17, 1471 MPKJ V 44, Rozm 653; — i. pl. figi 
1471 MPKJ V 114.

Z n a czen ia : 1. bot. \figa właściwa, drzewo 
lub jego owoc, Ficus Carica L / :  Z ooszthw figy 
de tribulis ficus (numquid colligunt de spinis 
uvas aut de tribulis ficus? Mat 7, 16) ca 1420 
R XXIV 84, sim. XV med. GIWroc 62r; Fyga
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ficum XV p. pr. R XVI 347; Iablek zarnatich 
y figow s tego myasta nabrali (et de ficis loci 
illius tulerunt) BZ Num 13, 24; Przivyedliscze 
nasz na to myescze psotne, na nyemze nye może 
syacz any syo figy rodzo (qui nec ficum gignit), 
any *viuo ib. 20, 5; Dały gemu chleba pogescz..., 
a takesz nyemali ylomek fygow (fragmen massae 
caricarum) BZ I Reg 30, 12, sim. 1471 M P K J \  
38; Bodzecye gescz kaszdi s swey wynnyce 
y s swego fygu (de ficu sua) BZ IV Reg 18, 31; 
Przinyescye swyozek fyg (afferte massam 
ficorum) ib. 20, 7; Poloszo ge iako zle figy 
ge<ż to) gedzoni nye *mogo bicz (ponam eos 
quasi ficus malas, quae comedi non possunt) 
BZ Jer 29, 17; Figi Park 403. 414; Zdlawyonich 
figow palatarum (apparuit Siba... cum duobus 
asinis, qui onerati erant... centum massis pa- 
latharum II Reg 16, 1) 1471 MPKJ V 40; Figa 
ficus iiquida 1472 Rost nr 1122; Figa ficus 1475 
Rost nr 3176; Fyk wem nye zakwczye (ficus enim 
non florebit) y nye będze płodu w wyennyczach 
Pul Hab 27; Fygi krasznye XV p. post. R XLVII 
361; Gdysz byl pod figą, yydzyąlem czyą (cum 
esses sub ficu, vidi te Jo 1, 48)... Vydzyalem 
czyą pod figą (vidi te sub ficu Jo 1, 50) EwZam 
302; ^  Figy ficus 1464 Rost nr 4806; Figy 
fficus ca 1465 Rost nr 3908; Figy ficus 1475 
Rost nr 3069; Figy fficus ca 1500 Rost nr 2048; 
Fygy ficus ib. nr 7136; ~  Figa sucha carice
1472 Rost nr 1121; ^  Z yynnymy figy cum
grossis, grossus est figus non matura (omnes 
munitiones tuae sicut ficus cum grossis suis 
Nah 3, 12) 1471 MPKJ V 114.

2. bot. \figomorwa, Ficus Sycomorus L .*: ja
łowa figa: Yalowa figa ca 1455 JA XIV 491; ^  
płonny fig: Płonnych figow sicomoras (syco- 
moros succiderunt Is 9, 10) 1471 MPKJ V 89; ^  
polny fig (a. figa): Polne figy siccomoros (Salo
mon... cedrorum praebuit multitudinem quasi 
sycomoros, quae nascuntur in campestribus 
III Reg 10, 27) 1471 MPKJ V 44.

3. bot. wielika figa 'przytulia pospolita, Ga- 
lium Mollugo L .’ : Vyelika ffiga, yelika osanka ca- 
mephiton, gamandrea maior 1419 Rost nr 5113.

4. figi podawać *szydzić, urągać gestami rąk 
z charakterystycznym złożeniem palców, illudere 
alicui pollice impugno arte propria composito': 
Yąly mylego Iesucrista... nyektorzy z boku 
pchayącz, nyektorzy zakladayącz nogam Iesu- 
cristoyem swe sprostne golyenye,... nyektorzy 
yego oczyma nasyyąthschyma z yyelykym vola- 
nym fygy podavaly Rozm 653.

Figlować cf. Wyfiglować się
Figowy, Fikowy fo r m y : n. sg. neutr. figowe 

BZ  Nah 3, 12; ~  d. sg. neutr. figowemu Rozm

406; ^  ac. sg. neutr. figowe Rozm 375; fikowe 
Fl 104, 32, BZ Gen 3, 7, Rozm 451; ^  i. sg. 
neutr. figo wem Rozm 215; ^  l. sg. neutr. (na) 
figowym Rozm 375; tikowym Rozm 484; fiko- 
wem Rozm 374. 375. 483. 484; ^  g. pl. m. 
a. neutr. figowych MPKJ V 38; ^  ac. pl. f .  
figowe Rozm 283.

Znaczenie: figowy, ficulnus : A gdisz vzna- 
myonalasta, zesta naga, a wszowszy lyszczye 
fikowe, yczynylasta sobye wyenyky (consuerunt 
folia ficus et fecerunt sibi perizomata) BZ  Gen 
3,7; Wyosla figowe (war. lub.: wyoslow figo- 
wich) massas caricarum (tulit... centum liga- 
turas uvae passae, et ducentas massas carica
rum et posuit super asinos I Reg 25, 18) 1471 
MPKJ V 38; Azaly bądzyeczye zbyracz s cyr- 
nya vynne yagody albo z ostv bracz yagody 
fygove (numquid colligunt de spinis uvas aut 
de tribulis ficus Mat 7, 16)? Rozm 283; ^
figowe a. fikowe drzewo a. drzewie figa wła
ściwa, Ficus Carica L. (też w znaczeniu pl.)*: 
Pobył wynnycze gich y fykowe drzewo (Pul: 
fygusze, percussit vineas eorum et ficulneas 
eorum) Fl 104, 32; Wszitka <og>ro<dzenia> 
twa iako fygowe drz<e>wye s swim owocem 
(omnes munitiones tuae sicut ficus cum grossis 
suis) BZ Nah 3, 12; Kyedysch byl pod ffygovem 
drzevem (cum esses sub ficu Jo 1, 48), i[es]uszem 
czye yydzyal... Yzem czy rzeki: Vydzyalem 
czyą pod ffygoyem drzevem (vidi te sub ficu 
Jo 1, 50), przeto yyerzysch Rozm 215; Przy
kład o fykovem drzeyye. A povyedzyal ym przy
kład o fykovem drzeyye rzekącz: Yeden myal 
drzeuo fygove w svoyey yynnyczy yszadzone 
(arborem fici habebat quidam plantatam in 
vinea sua Luc 13, 6)... Owa yvsz trzy lata 
przychodzą na każde, schukayącz ovocza na 
tern drzeyye fygoyym Rozm 374—5; (Zacheusz) 
zabyezavschy <wlazł) na drzeuo sykomorove, 
które drzevo lysczem podobno morovemv 
drzew a ynem fygovemv (sycomorus ficus fatua 
dicitur in foliis moro similis, in aliis similis 
ficui) Rozm 406; O tern, yako myły Iesus... 
zak<l)nąl fykove drzevo, yz vschlo. Myły Ie- 
sus... ydącz na drodze y vzral drzeuo fykove 
(fici arborem Mat 21, 19) Rozm 451; Przykład 
o ffykovem drzeyye, które gdy szye odmładza, 
vkazvye latho. I rzeki ym myły Iesus przykład 
o ffykovem drzeyye rzekącz tako: Vczczye szye 
przykladoyy[e] o ffykovym drzeyye (ab arbore 
autem fici discite parabolam Mat 24, 32) Rozm 
483—4.

Figułowy 'garncarzowy, qui figuli est, ad figu- 
lum pertinens*: (Byskupovye) myenyącz grzech 
yroczycz pyenyądze v skarb... A takosch
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yschedschy v radą, kupyly za nye rolyą ffygu- 
lovą (emerunt ex illis agrum figuli Mat 27, 7), 
tako rzekączego, bo ffygulusz może thu bycz 
yloscze ymyą tey roly albo tego czloyyeka, 
ktorego była tha rolya... Tedy szye napelnylo..., 
czo było rzeczono przez Ieremyascha proroka 
rzekączego: Y vzyąly... trzydzyesczy pye-
nyądzy..., y dały ye na rolyą ffygulovą (et dede- 
runt eos in agrum figuli Mat 27, 10), tako 
rzekączego fyguly Rozm 763—4.

Figułusz 'garncarz, figulus : (Byskupovye) 
myenyącz grzech yroczycz pyenyądze y skarb..., 
a takosch yschedschy v radą, kupyly za nye 
rolyą ffygulovą, tako rzekączego, bo ffygulusz 
może thu bycz yloscze ymyą tey roly albo 
tego czloyyeka, ktorego była tha rolya Rozm 
763.

Figura fo r m y : n. sg. figura 1448 R XXIV 
351, Rozm 185. 603; ^  g. sg. figury Rozm 
618; — ac. sg. figurę XV med. SKJ V 257, 
Rozm 625; ^  /. sg. (w) figurze XV med. R XXII 
234; ^  n. pl. figury Rozm 624; ^  l. pl. (w) figu
rach 1453 R XXV 210.

Z n a czen ia : 1. 'kształt, forma {materialna 
i niematerialna), forma, figura {sensu concre- 
to vel abstractof: Kędy przysschla pewnoscz, 
przesschla figura, wyobraszenye vel sznamą ve- 
niente habitu cedit vmbra 1448 R XXIV 351; 
Christus... fuit IX mensibus in vtero yirginis 
Marie..., hoc autem non fuit necessum ad hoc, 
ut corpus eius sanctissimum in hoc tempore 
susciperet debitam figuram przyyalo podobną 
figura abo obrasz XV med. SKJ V 257.

2. 'symbol, alegoria, figura, allegoria : Dru- 
dzi mówili, eze blogoscz wyrzchnya gest gescz 
a pycz dobrze... Taczi bili sodomytowye, taczi 
ierozolimitanowye, na gesch Xpus placal w figu
rze naschich snów XV med. R XXII 234; My- 
streyye w pyszmye badały, czo proroczy povya- 
daly, ysz figurach {leg. w figurach) ya yydaly, 
duchem szyyathym yą posznaly, mathka szvego 
pana 1453 R XXV 210; Pytały yego o Helyaszy 
a pod ymyenym proroka, a o Helyaszy, yze 
v tych dw {leg. dwu) mynąla figura albo 
yyobrazenye Iesucrista (quia in his duobus 
praecesserat figura baptismi) Rozm 185; Ffigura 
albo przykład onego vąza myedzyanego v sta
rem zakonye, ktoregoz Moyzesch povyeszyl na 
pusczy. Tez myły Kristus tez byl znamyenovan 
przez yąza myedzyanego Rozm 603; To vy- 
czyazstvo, ktorez yczynyl myły Iesus, nye za 
dar szye stało, alye aby szye popelnyly pysma 
proroczkye y ffygyri, które ssą pysany o Samso- 
nye, o Zan gar a o Dayydze Rozm 624; O tern, 
yako myły nasch zbayyczyel byl yyelmy

ssmyerny... myedzy ssyemy... zvolyenyky, a 
tako byl barzo ostry svym nyeprzyaczyelom... 
Tego figura tu mamy o królu Davydzye Rozm 
625.

3. figura retoryczna, figura rhetorica*: Czerny 
myły Cristus Yvdascha zovye przyaczyelem 
szvym, kyedysch yest nyeprzyaczyćlem yego? 
Myny szye, yze to rzeki wyvloczenyv {leg. 
w uwłoczeniu?) albo przevrotnye przez *vyo- 
brazenya tey ffiguri antifresim, która yesth, 
kyedy gyn[y]e movyą, a <i>n[y]e rozvmyeyą 
Rozm 618.

Figusz bot. figa właściwa, Ficus Carica L.’ : 
Pobył wynnycze gych y fygusze gych y starł 
drzewo (Fl: wynnycze gich y fykowe drzewo) 
krayow gych (percussit yineas eorum et ficul- 
neas eorum et contriyit lignum finium eorum) 
Pul 104, 32.

Fijolek cfi Fiołek 
Fijołkowy cf. Fiołkowy 
Fik cf. Figa 
Fikowy cf. Figowy 
Fila cf. Chwila
Filar 'columna’: Nyklos sponte obligavit se 

facere canale de ąuercu respectu cuiuslibet 
capelle, quam reformabit super tecto chori ab 
uno fylar ad aliud 1415 MMAe XVI nr 36; 
Suas immundicias, puta: *funum, lucum, ligna 
ad ipsius ecclesie aream animo iniuriandi super- 
ponunt et aquas de domibus suis ad statuas 
et columnas vlg. na fillari fluere et stillari per- 
miserunt et permittunt 1417 MMAe XVI nr 
98; Ipse debet reformare columpnas templi 
al. philari cum cimento et lateribus 1441 StPPP 
II nr 2932; Reformate sunt columpne, philary, 
fenestre templi, zacristia tecta scilindriis in 
Bescze 1442 StPPP II nr 3061; Pro locatione 
ymaginum lapidem in fylar debet excidere sic 
alte, quod ymagines absque periculo stare 
possint 1493 CracArt nr 1139.

(Filatria) Filatryja (? ) 'kartki z przykazaniami 
noszone przez modlących się Żydów, phylacteria, 
quae Judaei orantes frontibus superponere so- 
lent’ : Pharysey... karty albo lysty napysane 
na czyelye {leg. czele) noszyly, a na levem ra- 
myenyy drugye przyvyezovaly, a na thych 
lysczyech było napysano dzyeszyeczyoro boże 
przykazanye..., a to vyącz szlula phylatrya 
od tego zydowszkyego słowa phylare, chovay, 
tak szye vyklada, a od drugyego slova chorat, 
ktoresz slovye czczycz (dicebantur phylacteria 
a phylassein, quod est servare, et thorath, quod 
legem sonat), przeto phylyatrya sluly, yakoby 
rzeki: czczy a chovay albo pełny Rozm 180. 

Filatryja cf. Filatria
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Filka cf. Chwilka
Filoroza bot. *firletka, Lychnis coronaria L a m ': 

Filorosza filorosa 1472 Rost nr 1700.
Filozof 'mędrzec, uczony, philosophus, sapiens': 

Thy szwą <nauk)a Aristhothelyscha sz *wy- 
lozophow y thesch sz my<s>thrczow wybra- 
n[y]ego przewyszasch 1447—62 Z  ab 544; Philo- 
zophi y kvyaszdarze, wszythky na szvey stavyam 
sperze De morte w. 188; Biły tesz tres philoso- 
phowye, mystrzowye navczeynszi...: Aristoti- 
les, ... Plato,... Czycero XV ex. MPKJ II 317; 
Movyą thu phylozophovye, czvsch madrczy 
przyrodzonego pyssma Rozm 602.

(Filozofia) Filozofija ' wiedza, znajomość cze
goś, philosophia, scientia : Yescze v yey mlo- 
dosczy wschystky ksyągy starego zakonv były 
yey znayomy, bo wschystky rozvmyala rozvmem 
dvchownym y tesz *obycżayny dobrze vmyala, 
bo wschystko svyąte pyszmo y phylozophyą 
mądrosczy nyebyeskye rychło navykla (totam 
sacram paginam cum philosophia caelestis sa- 
pientiae didicit Maria) Rozm 17.

Filozofowy *od mędrca pochodzący, qui philo- 
sophi est, qui a philosopho originem ducif: Myły 
Iesus... posadzyl Iudasza myedzy sobą a swą 
matką. Bacz, tu szye przemyenya nauka phylo- 
zopfova, yze obapolne rzeczy są podlyeysche, 
a posrodek czyelyeysneyschy {pro czyelney- 
schy 'czelniejszy5) Rozm 517.

Finsztab *dratwa, filum tortum sutorium : 
Gracilium, instrumentum sutorum vlg. *vyn- 
stab 1450 RpKapKr.

(Fiolek) Fijołek bot. Wiola odorataL.': Fiolek 
1447 R XXII 55; Fiolek fioła 1475 Rost nr 3067; 
Fiolek fiolum 1478 Rost nr 1930; Fyolek viola 
1484 Rost nr 6356; Cwatek modry gesczy fiolek 
ca 1500 R XIX 74; — Fiolky fioła 1464 Rost 
nr 4807, sim. 1475 Rost nr 3174; Phyolky viola 
ca 1465 Rost nr 4098; Fyolky viola 1472 Rost 
nr 1083; Ffiolky viola 1484 Rost nr 6357, sim. 
ca 1500 Rost nr 7337.

(Fiołkowy) Fijołkowy 'qui violarum est, e violis 
confectus : Ffiolkowe żele folia yiolarum 1419 
Rost nr 5293; Ffiolkowy kwath flos yiolarum 
1419 Rost nr 5294; Fiołkowy oley oleum yiola
rum 1472 Rost nr 1167. ^  Cf. Korzeń.

Firdunk cf. Wiardunek
Firląg czy Fyrląg, Ferląg czy Fierląg, Forląg

*jednostka monetarna równa czwartej części 
denara, nummus, qui quartam denarii partem 
valet': Yacom ya ne winowath Mroczcowi 
sethmi grossy przesz *diwwu firlangu 1412 
KsMaz I nr 1808; Yacom ya ne winowath 
Ozepovi sethmy grossy... przes thwv firlangu 
1413 KsMaz I nr 2027; Mne Katherzina wino-

wata d[y]wadzescza grosy y pancz przes thwv 
firlangy 1414 KsMaz I nr 2263; Na mne w[y]szol 
czinszu yanczey oszmo ferlogow {TymProc 300: 
forlągow) 1424 KsMaz II nr 149.

Firletka bot. 1. 'firletka, Lychnis coronaria 
Lam.': Firlethka farlaria 1460 Rost nr 3537; 
Firletka ffellaria ca 1465 Rost nr 4340, sim. ib. 
nr 4341; Fyrlethki filorosa 1472 Rost nr 1699; 
Phirlethka farlaria ca 1500 Rost nr 5438.

2. psia firletka 'Lychnis dioica L . ': Psza phyr- 
lyethka serculla 1460 Rost nr 3720; Psya fir
letka serenella vaga 1472 Rost nr 1260.

Firmament 'sklepienie niebieskie, firmamen- 
tum, caelum : Secundum Ptolemeum ąuelibet 
Stella firmamenti, yasz yest na firmamencze, tho 
yest na swem ('wszem5) nyebu, a nobis visi- 
bilis maior est quam tota terra XV med. 
SKJ V 267.

Firmistr c f  Firmistrz
(Firmistrz) Firmistr 'mistrz cechowy, magister 

societatis opificum : Duo artis magistri al. fyrmy- 
str<o>wye artificii carnificum 1464 JA XIV 496.

Fist cf. Chwist
Flader bot. ' Usnea barbata Fr.': Flader usnea 

1484 Rost nr 6371.
Flak 1. 'kiszka, jelito, intestinum, omasum : 

Flaky omasa 1426 PF V 15; Flak omasus 1437 
Wisi nr 228, s. 88; Fląk omasus ca 1455 JA 
XIV 491; Flak omasus ca 1500 Er z 17.

2. pL. tantum 'część żołądka bydlęcego {tzw. 
księgi), też potrawa z niej przyrządzona, pars 
stomachi pecoris, pulpamentum ex eo confectum': 
Pro intestinis dictis flaki 1389 MMAe XV 104; 
Pro carnibus recentibus et pro flaki ib. 106; 
Pro trippis dictis vlg. flaky 1394 M M  A t XV 
565; Pro carnibus..., item pro aliis dictis 
flaky 1407 MMAe XV 360; Flaky *varzona 
y ssyekane, yantrznyce, tripe XV p. post. PF 
V 10.

Flakować 'ciąć, ociosywać, caedere, circum- 
cidere' {?): Nobilis Petrus... ecclesie... XI ca- 
pecias roborum, yidelicet: tres ad XX cubitos 
et duos longitudinis et latitudinis in fine te- 
nuiori unius pedis cesorum al. flakowanego... 
per decursum fluviorum remittere debet 1472 
MMAe XVIII nr 98.

Flasza 'rodzaj naczynia, vasis oblongi ge- 
nus': Item lamina flascha mała 1495 Roczn- 
Krak XVI 62; Item ferrea flascha antiąua, ru- 
biginosa ib. 63.

Flaszka 'rodzaj naczynia na wino, vas quod- 
dam vino assermndo aptum : Fiaska orca 1437 
Wisi nr 228, s. 88; ~  w formie zlatynizowanej: 
Item infra hinc et tres menses ąuilibet plebanus 
et beneficiatus habeat stanneam flascam vel
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cantharum ad servandum vinum 1402 Stat- 
Wlad 4.

Floreński fo r m y : n. sg. m. floreński 1475 
StPPP II nr 4135; ^  g. sg. neutr. floreńskiego 
1472 ZapWarsz nr 2961; ^  ac. sg. neutr. floreń- 
skie 1475 AGZ XVIII 109; — i. sg. neutr. 
floreńskiem 1498 AGZ XV 361.

Z n a czen ie : florencki, określenie gatunku 
sukna wyrabianego we Florencji, Florentinus, 
quo adiectivo panni genus Florentiae confectum 
appellari solebaf: Jako Pyotr przesz mya... 
nye posslal brathv szwemv... cztirnaczcze lo- 
kyeth szvkna florenszkyego po szlothemv y 
pyaczi koopp polgroschkow 1472 ZapWarsz 
nr 2961; Iohannes et Andreas... recognoverunt, 
quia generoso Hyndrzich... tenentur binum seu 
duplicem pannum florenskye et tercium ma- 
chelskye 1475 AGZ XVIII 109; Palia duo, unum 
ostrodamsky et aliud florenszky 1475 StPPP II 
nr 4135; Vnum stamen pannorum de Ffloren- 
cia al. florensky<e) schukno de brunatico colo- 
re 1479 AcRectJi nr 749; Quia tu... recepisti 
subam yulpineam... superductam al. poschythą 
panno rubeo Florentino al. florenskyem suknem 
1498 AGZ XV 361.

Fiuta zool. 'ryba Coregonus s p Fiuta mu
rena 1472 Rost nr 1402. ~  Cf. Plota.

Foder 'beczka na płyny (<określonej wielkości), 
dolium certae cuiusdam mensurae ad liąuida 
conseryanda aptum : Item a vase al. fodcz 
(pro foder?) cervisie Swidnyciensis aut Wratisla- 
viensis yendens et emens ąuilibet ipsorum solvet 
per duos grossos (1496) MMAe XIV 430. ~  
Cf. Fuder.

Foglar *rodzaj działa, tormentum ąuoddam 
bellicum5: In valva stat foglar in lecto super rotis 
et aliud supra valvam turris 1494 Gors Art 219; 
Kule lapidee pro foglari ib.; In... stuba XI 
hakounicz et XII-a fracta et destructa, pro- 
chownicze tres, ffoglari tres 1494 Podoi 6; Item 
supra muros duo foglari sunt de numero ista- 
rum pixidum ib. ; Nouem foglary, prochownycz 
viginti tres 1495 GórsArt 220; Duo foglary ib.; 
Ad ffoglary kulk ducenta ib.

Foglarek *rodzaj działa, tormentum ąuoddam 
bellicum5: Septem hakownicze et octavus fogla
rek in nigra stuba 1494 GórsArt 219.

Folarz 'rzemieślnik falujący i barwiący sukno, 
fullo atąue infectoF: Fulio valkarz, follarz albo 
barvirz, co barvy ssukno XV ex. R XXXIII 
187.

Folg 'zgoda, przyzwolenie, consensus, conces- 
sw : Istum testimonium et al. folg omnes iurati 
fecerunt, una cum advocato fecerunt 1470 StPPP 
XI 253; Ipsi scabini cognoverunt: Domine

iudex, nullum dampnum invenimus neąue po- 
tuimus invenire, ąuod sibi Stanislaus faceret 
in frumentis, et super hoc toti scabini susceperunt 
al. folk ydzelaly, et super hoc Stanislaus posuit 
solidum ib.; Scultetus cognovit coram iuratis 
in iudicio banito, ob hoc omnes iurati susce
perunt cognicionem al. folk ib.; Super hoc omnes 
scabini susceperunt cognicionem sculteti al. 
folk ib. 254; Ob hoc susceperunt scabini talem 
recognicionem al. folk super Stanislaum Oley 
1471 StPPP XI 254; Ob hoc iurati susceperunt 
cognicionem al. folk domini Georgii, et testatur 
banitum iudicium ib. 255; Scultetus hoc cogno- 
vit coram iuratis et super hoc iurati susceperunt 
al. folk sculteti, et super hoc Gryszar posuit 
solidum iuratis 1472 StPPP XI 257; Domine 
scultete, ex quo vos fecistis istis duobus iuratis 
al. folk, pęto vos, faciatis michi eciam al. folk, 
et super hoc scultetus una (cum) suis iuratis 
posuit al. folk 1474 StPPP XI 261; Gregorius... 
interrogavit, utrum iuri constaret, quod Iacobo 
Byotrany solvit unam marcam super molen- 
dino... Domini scabini condictantes dixerunt 
se de hac 1 marca debite scire et fecerunt folg, 
quia predictus Gregorius... solvit eandem mar
cam 1488 StPPP XI 9; Recognoscimus..., quod 
dominus Stanislaus... posuit testimoniale iuratis 
eo, quod ius credidit et fecit al. pholg 1495 
StPPP IX nr 1168; Procurator domini Bartho- 
lomei Vyssnyowsky posuit testimoniale iuratis 
eo, quod ius adhesionem al. pholg fecit literis 
banniti iudicii de Pothok ib. nr 1183.

Folga *posłuch, pójście za czymś, assensus, ob- 
seąuium : Veniens... Nicolaus, plebanus, in iudi
cium bannitum requisivit scabinos, si faciunt 
suo registro al. folga, et faciunt suo registro 
folga et super hoc posuit memoriale 1460 
StPPP XI 240; Prout... Petrus ... regie magesta- 
tis literam ad iudicium bannitum coram nobis 
ostendit et eam iudicio contulit et dedit, huic 
litere regie magestatis consequenciam al. folga 
facimus et mandatum in predicta litera conten- 
tum iudicare yolumus 1462 AGZ XI 481; Ibi
dem domini iurati et scabini fecerunt et faciunt 
sequelam registro al. folga, quod superius est 
notatum in suis punctis ib. 483; Iohannes... 
presentayit procuracionem a regia maiestate 
a generoso Petro, fratre indiviso..., cui procura- 
cioni ius consensit al. folgę dały 1484 AGZ 
XVI 399; la przysengam..., ysz ja ... chcze... 
then przyschensnyczy stolecz podług nyemyecz- 
kego prawa bronycz, yako nasprawyedlywye 
wyem albo mogą y folgą myecz mogą, a thego 
dla zadney rzeczy opusczycz nye chczą ca 1500 
Wisi nr 168.
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Folgować fo r m y : praes. ind. 3. sg. folguje 
XV ex. PF V 105; ^  imper. 2. sg. folguj DILB 
III 354; — inf. folgować ca 1428 PF I 490, 
ca 1500 Erz 17; ^  praet. 3. sg. m. folgował 
1432 TymSąd 159; 3. pi. m. folgowali XV ex. 
R XXV 142.

Z n a czen ia : 1. 'ulegać, ustępować, obtem- 
perare5: Folgowacz obtemperare ca 1428 PF I 
490; Ob hoc tibi obtemperavi vlg. folgował, 
quia apud me sedisti 1432 TymSąd 159; Xpus 
kroi czyebye (sc. św. Annę) mylvye y prozbam 
twoym ffolguye XV ex. PF V 105; Ffolgovacz 
obtemperare ca 1500 Erz 17.

2. 'iść, postępować za czym, seąui, praeter 
aliąuid ire : Pod Rytrem sztogy... młyn, a tam 
yedna woda wpada... Pofolguyze wodze they 
a gydzy po nyey, a gdy budesch w lyessze 
dalyeko, thegdy przydze tham druga woda 
z lyewey ranky, opuscz thą na prawo, a ffolguy 
they na lewo, a ta gydzy asz do yyrzchu DILB 
III 354.

3. 'obserwować, śledzić, podglądać, obsermre, 
imestigare : Przy sobye go folgowały ipsi ob- 
servabant eum (factum est, cum intraret Jesus 
in domum cuiusdam principis Pharisaeorum 
sabbato manducare panem, et ipsi observabant 
eum Luc 14, 1) XV R XXV 142.

Cf. Pofolgować
Folować ezbijać, filcować, spilśniać sukno, swF 

zgere, fullonis operam exercere : Cum eiusdem 
molendini tercia rota ex alia parte prememorati 
fluvii Rwdawa sitta, vbi prius lane textores pan- 
num lanificabant al. folo wali 1447 MMAe XVII 
473; Prefata quoque duo molendina cum an- 
nexis eorundem, videlicet folusche, in quibus 
textores pannos tundunt seu trucidant al. fo- 
lnya (pro foluya)..., dedit 1464 MMAe XVI 
nr 597.

Folusz 'urządzenie wodne do falowania sukna, 
młyn faluszny, fullonica, mola aąuaria fullonica 
seu eiusdem molae instrumenta : Tercium dena- 
rium de mortario, dieto stampa seu folusch, 
in eodem <molendino damus) 1414 KodWP V 
240; Sibi et suis successoribus quartum dena- 
rium de rota textorum vlg. folyusch... dedimus 
1422 MMAe VIII 481; Item habebit vnum 
molendinum..., item volutabrum al. folusza 
(1427) MMAe XVII 239; Inferius vero molen
dino premisso alia molendina construendi cum 
instrumentis follusche dictis... plenam damus 
potestatem 1431 AGZ VIII 92; Molendinum... 
ipsius Iohannis... propriis manibus et impensis 
solempniter et artificiose superadditis rotis, vna 
farine et alia textorum vlg. folyusch labora- 
tum ...,  iure hereditario dedimus 1431 KodWP V
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505; Tercium denarium de molendino al. fo
lusch... damus, donamus 1447 Monlur II 64; 
Casimirus IV rex Stanislao... tertiam metretam 
omnium emolimentorum cuiuslibet grani et bra- 
seorum de rota lanificum al. folusch et salarii 
in molendino... donat (1447) XVI p. pr. Matr
IV 3 nr 820; Terciam partem, parimodo de 
molendino fullonum al. pholusch tercium dena
rium provenientem... pro se recipient 1450 
Monlur II 98; Sibique et suis successoribus cum 
omnibus et singulis fructibus, emolimentis et 
quicquid utilitatis rotarum et pholusz in situa- 
cione dictr molendini intellectu et ingenio augere 
excogitareque poterit..., perpetuo possiden- 
dum... dedimus 1455 KodPol II 513; Duo 
molendina cum annexis eorundem, yidelicet fo
lusche, in quibus textores pannos tundunt seu 
trucidant, al. folnya (pro foluya)..., dedit 1464 
MMAe XVI nr 597; Rex... privilegium exustum 
super molendinum pannos levans al. ffolusch... 
innovat 1472 Matr I nr 810; Mortarium all 
folusch sive intra albatorium, sive extra in 
aggere... vel ubicunque nobis... competencius 
esse yidebitur 1473 AGZ VII 130; Rex testifi- 
catur Nicolaum.... aream, in qua molendi
num folusch erat,... Casparo... invadiasse 1478 
Matr I nr 1485; Item balneum, mactatorium, 
folusze yidelicet stempy cum eorundem utilita- 
tibus advocatiam pertinent 1479 KodTyn 515; 
Casimirus rex institutionem filateliae panni al. 
folusch et walkmyll... per... tenutarios Stawi- 
schenses, anno 1485 factam, approbat 1486 
Matr I nr 1824; Debet sibi dare intromissio- 
nem in totam suam partem molendinorum 
duorum civilium cum folusch et cum toczy
dło 1491. AGZ XVIII 299; Rex privilegium 
super molendinum braseale trium rotarum... 
mortificat aliudque priyilegium et ordinationem 
quoad instrumentum rotae al. folusch refor- 
mationem rotarum et pogrodky extradit 1493 
Matr II nr 260; Quia tu construxisti ramos 
fullonum cum folusch... in detrimentum... 
ramis fullonum cum folusch ipsius Zophie,... 
ideo te cittat pro predictis ramis fullonum et 
folusch 1496 AGZ XIX 109; Rex Iacobo... 
1000 florenos Hungaricales... cum pannipresso- 
rio al. folusch... inscribit 1498 Matr II nr 1266; 
Folusz pannitorium XV p. post. PF V 9.

Folwark, Folwerk, Forwak, Forwalk, Forwark, 
Wolwark fo rm y: n. sg. wolwark 1471 MPKJ
V 125, MPKJ V 121, ca 1500 Erz 17; folwark 
1470 AGZ XVI 77; — g. sg. wolwarka 1397 
Leksz I nr 2505; wolwarku 1399 Leksz I nr 3085, 
1407 Piek VI 335, 1478 ZapWarsz nr 1452; 
folwarku Sul 111, 1462 R XXV 269, Rozm 244;
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forwalku 1465 TymProc 319; ^  ac. sg. wolwark 
1391 Leksz I nr 988, 1406 Piek VI 309, 1408 
Piek VI 365, 1412 Przyb 10, 1425 Monlur V 14; 
folwark 1400 Piek VI 1, 1403 Piek VI 124; 
forwark 1394 AKPr X 26, 1399 Leksz I nr 2892; 
folwerk 1446 Monlur III 139; forwak 1423 
TPaw VII nr 3412; ^  /. sg. (na) wolwarce 
1397 Leksz I nr 2484; folwarku 1486 ZapWarsz 
nr 1606; — n.pl. wolwarki 1471 M P K J\  136; ~  
i. pi. wolwarki 1469 AGZ XVIII 16.

Z n a czen ie : *większe gospodarstwo rolne {naj
częściej szlacheckie) opierające się głównie na 
robociźnie pańszczyźnianej, także same budynki 
mieszkalne i gospodarcze, villa cum praedio 
maiori {imprimis ad nobilem pertinens) vel villae 
a e d if ic ia Jaco to swacza, isesm posłem bil 
ot Pyotra do Jacusza a do Thomi, isby geli 
do Kosczana na fsdane a ony nechali o wol
wark negolefski pirwe, nisz szo ti wini stali 
1391 Leksz I nr 988; Venientes Hannuss... cum 
Hanna, consorte sua,... obligaverunt allodium, 
forwark, Kurdwanow in 100 marcis grossorum 
Pragensium 1394 AKPr X 26; Jaco Jaszek mai 
wmowa i sz Jacuszem i sz yego wolo szedzal 
na yego wolvarcze mimo obszilane 1397 Leksz I 
nr 2484; Jacosmi przi tern bili, kedi Elsbeta 
vikupila v Gnewomira poi woluarka y pena- 
dzesmi odliczali ib. nr 2505; lako Woczech mai 
wroczicz fforvark Kuszovi, kedi bi w nego Wir 
wikupil 1399 Leksz I nr 2892; Iacoszm bil przi 
tern, ysze yesm vmouil wsz<y>tky roky y to poi 
wolwarku ib. nr 3085; Iacoszmi to smowo meli 
s panem Medzirzeckym, ysz nam mai spusczicz 
folwark sz na[ne]szenim 1400 Piek VI 1; Gne- 
womir Krestkowsky aąuisiuit iure super filia- 
stris suis Alberto, Iohanne, Elizabeth, heredibus 
de Krestkouicze, ibidem mediam aream vlg. 
folwark cum omni iure 1403 Piek VI 124; Iaco 
Wawrzikouecz Lodzski s swim sinem dobro
wolno po wgednanu trzi lata wolvark pole 
('podle’) droszinskego mlina witrzimal 1406 
Piek VI 309; Iaco laczek... vitrzimal trzeczo 
czanszcz volvarcu w Crayeuicech mimo trzidze- 
szczi lath i dal za to ginę dzedziczstwo 1407 
Piek VI 335; Iaco Andrzey... ten volvark w Szu- 
kowe vitrzimal mimo trzidzeszczi lath podług 
praua 1408 Piek VI 365; Woytek y Stachnik 
wolwark w Ochly mimo trszydzesczy lath dor 
browolne (wytrzymali) 1412 Przyb 10; Pri- 
mum terminum pro allodio, id est o forwak 
1423 TPaw VII nr 3412; Laurencius... ąuoddam 
predium al. wolwark... cum omni iure suo... 
pauperibus ad hospitale in Warschouiam dedit 
1425 Monlur V 14; Allodium, ffolwark, quod 
Paulus Sczirba, advocatus de ibidem edifica-

verat 1427—32 RocznHist XV 240; Allodium 
sive wolwark 1432—7 RocznHist XV 241—2; 
Vendidit predium vlg. folwerg 1446 Monlur 
III 139; Potem tho iste bidlo do folwarku 
xanząnczego... dopandzycz... ma (pecora ad 
praedium ducale... depellat) Sul 111; Nobilis 
Martinus... duos mansos sui patrimonii... unum 
solubilem et alium sui predii al. phorwalku... 
obligavit 1465 TymProc 319; Arendavit bona 
hereditaria Woythycze, Nadybye, ambas villas 
Mocrzani ac Terschacow... et eciam sortes in 
villis Mylathycze, Telsczow... cum omni iure, 
censibus, proventibus, laboribus, prediis al. sz 
wolwarky 1469 AGZ XVIII 16; Si Denowsky 
hec omnia non compleverit, extunc Annę de 
Rzeschow in opidum suum Denow debet dare 
intromissionem et in villas pertinentes videlicet 
Harta, Buchorz, in villam et allodium al. fol
wark 1470 AGZ XVI 77; Jakom ya thobye nye 
sgnal sluzebnyka thwego Mikolaya z ymyenya 
thwego, z Dambrowky, za granyczamy, z vol- 
warku any thim segnanym vszly thobye owo- 
cze... sz gayow, z lassa, s lank 1478 ZapWarsz 
nr 1452; Jakom ya polczya myassa w phol- 
warkv non recepi any s pługa zelas sbyl, le- 
myasha y kroya chadzebna rzeczą 1486 Zap
Warsz nr 1606; Volvark allodium ca 1500 
Erz 17; Volvar<k> ffundus, allodium, predium 
ib.; Volwark predium ib.; ~  Do folvarku in 
predium 1462 R XXV 269; Dworovye a. wol- 
varky predia (in locis autem illis erant praedia 
principis insulae, nomine Publii Act 28, 7) 
1471 MPKJ V 136; Wolwark a. ku dzeny 
{pro dzedzinye?) maley predium (veniunt in 
praedium, cui nomen Gethsemani Marc 14, 32) 
MPKJ V 121; Iesus... przyschedl do yednego 
myasta Sychar, podlya zyemyczye y ffolvarkv 
(1471 MPKJ V 125: volvark predium), który 
byl dal Iakob Iozephovy, svemv synovy (iuxta 
praedium, quod dedit Jacob Joseph, filio suo 
Jo 4, 5) Rozm 244.

Folwarkowy, Forwarkowy 1. 'należący do fol
warku, ad praedium p e r t in e n s Poszyemichod 
wszyanl po szwey zenye Margorzacze decem 
marcas comunis monete posagu a ti pyenądze 
gey oprauil w Bodzanoui(e) na cztirzech 
wlocach forwarkouich 1420 TPaw VII nr 
1563.

2. 'należny z folwarku, qui vectigalis loco 
e praedio sohendi debetuP: O podrapyenye 
dzeszanczini pholwarkowey kthorego slachczi- 
cza... drapyeszcza... ma clyanth bycz (pro 
raptu decimae praedialis alicuius nobilis... 
raptor... excommunicetur) Sul 3.

Folwerk cf. Folwark
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Fołdrować, Fordrować, Frołdrować, Furdro- 
wać, Wołdrować, Woltrować, Wordrować
fo r m y : praes. ind. 1. sg. fołdruję OrtBrRp 97, 2, 
OrtMac 133; 3. sg. fołdruję OrtBr VII 564, 
OrtMac 124. 125; fordruje OrtBrRp 59, 4, 
OrtMac 76; wołdruje OrtBr VI 384, OrtBrRp 
91,1; 3. pi. fołdrują OrtBr VII 564, OrtMac 62; 
fordrują OrtMac 117; ^  part. praes. adi.
d. pl. m. fordrującym 1459 AcPosn I 302; ~  
inf. fołdrować OrtBrRp 87, 1. 90, 3, 104, 1, 
OrtKał 304, OrtMac 21. 51. 142, OrtRp 58, 
OrtVrtel 117, 1467 StPPP XI 248; fordrować 
1433 StPPP II nr 2490, 1444 AGZ XI 241, 
OrtBr VI 356, OrtBrRp 49, 3, OrtKał 304, 
OrtMac 61. 73. 117. 123. 124, 1457 AcPosn I 
256; frołdrować OrtKał 309; woltrować 1441 
StPPP II nr 3026; ^  praet. 3. sg. m. fołdrował 
OrtBrRp 90, 2, OrtRp 109; fordrował OrtMac 
123; wordrował 1400 Leksz II nr 2450; 3. pl. 
fołdrowali OrtMac 84. 87; fordrowali OrtBrRp 
65,2; ~  condit. 3. sg. m. -by fołdrował OrtBr 
VI 384, OrtBrRp 91, 3. 104, 1, OrtMac 125. 
141; fołdrowałby 1450 StPPP II nr 3435, 
OrtRp 132; fordrowałby 1444 AGZ XI 241; ~  
part. praet. pass. ac. sg. m. furdrowany 1441 
Monlur III 87; n. pl. m. fołdrowani OrtMac 87, 
OrtRp 71; fordrowani OrtMac 84.

Z n a czen ie : 'wystąpić z oskarżeniem, oskar
żać, skarżyć, reum in iudicium trahere, accusare, 
lege cum ałiąuo agere : Jaco to swacczo, isz 
Wisszach ne vordrowal na Janussza sbegow 
1400 Leksz II nr 2450; Albertus... se expurgabit 
pro duobus eąuis, pro ąuibus ipsum Johannes 
Wolsky detinuerat et ad turrim imposuerat, 
quia idem Johannes... coram judicio ipsum 
liberum dimisit, nolens ad ipsum fordrowacz 
1433 StPPP II nr 2490; Johannes... dedit ter- 
minum omnibus, qui accusare voluerint al. 
woltrowacz super Janik, thabernatorem de 
Abramowska 1441 StPPP II nr 3026; Nico- 
laus... fideiussit pro Woythkone, sartore domini 
Smigrodski, ita quod debet continuare causam 
al. fordrowacz super Martinum pro eo, pro quo 
querulavit. Si autem non continuaret al. nye 
fordrowałby, tunc totidem perdidit, quantum 
querulavit 1444 AGZ XI 241; Tandem, cum 
nullus fuit, qui contra eundem ageret al. fol- 
drowalby, <et> sibi dedimus expurgacionem ex 
inuencione judicii nostri, mettercius jurando 
cum testibus duobus se expurgauit 1450 StPPP 
II nr 3435; Gdy woyth foldruge o głowa, 
czyaszkye rany OrtBr V II564; Gdyby kogo ktho 
zabyl..., a... przyyaczyel nyecha-ly thego for
drowacz..., ma-ly then mordersz... zosthacz 
w myescze? OrtMac 61, sim. OrtBrRp 49, 3;

Gosczye albo okolyczny ludzye..., czo v wasz 
prawa ządaya albo foldruya, mayą tham ysthe 
odpowyadacz, badzyely tho prawym orthylem 
podług prawa nalyezyono ib. 62, sim. OrtBr 
VII 564; Gdyby ktho yczynil naglą rzecz nad 
szyrotą..., mozely woyth albo szadzyą fordro
wacz?... Woyth, sządzyą mogą szyrothnych 
ludzy, szlowye czo przyrodzonych thu nye maya, 
nagley rzeczy fordrowacz (OrtKał 304: foldro- 
wacz), yako przyrodzeny gych, gdyby thv były 
ib. 73, sim. OrtKał 304; Thedy w czwarthym 
szadzye tego, czo ye (sc. pieniądze) zapowyedzyal 
y fordrugye nany, na (pro ma) thy pyenyadze 
ykazacz za yego dług podług prawa ib. 76, sim. 
OrtBrRp 59, 4; Czy, czo foldrowaly, maya albo 
myely gorączą rzecz ib. 84; Czy, czo foldrowaly, 
szwa żałobą szthraczyly albo ypuszczyly, y nye 
magya czy wyną any pokupem pokypycz pod
ług prawa? ib.; Ya thutha gayą sząd... y od- 
pusczam kaszdemu szwe prawo fordrowacz 
{OrtKał 309: froldrowacz) ib. 117; Thedy woy- 
thow poszel ma ludzyom opowyedzyecz, ysz 
maya gayny sząd, wyacz fordruya, komu trzeba 
{OrtBrRp 87, 1: ysz mayą gayony szad a y fol
drowacz komv prawa trzeba) ib.; Szyrothny 
człek barso czyąszko uranyon. Tego fordroval 
{OrtBrRp 90, 2: fołdrował) woyt przesz szwego 
rzecznyka... y ostr<z>egl fordrowanyu {leg. 
w fordrowaniu), wysznal-lyby bolescz, aby tesz 
mogl wysznacz żałobą... Pothym umarł ten 
ranyony człek, a gdy r<z>ecznyk myal fordro
wacz {OrtBrRp 90, 3: foldrowacz) tego umar
łego człeka, wszyal pyenyadze od strony y 
odstąpyl foldrowanya ib. 123; Kyedy woyth 
pocznye ktorakolwyek beszprawna rzecz szy- 
rothna fordrowacz prawem którym ib. 124; 
Gdy woyth foldruye {OrtBrRp 91, 1: woldruge) 
o głową, o czyaszkye rany albo o ktorakolwyek 
beszprawna rzecz szyrothna ib.; Foldrugyely 
{OrtBr VI 384: woldrugely) woyth szyrothna 
głową... albo czokolwyek takyego beszpra- 
wnego, czo maszczyszny nye maya przyrodzo
nego, czo by tho fołdrował, a stanye-ly komu 
wyna dana, a bądzyely mu szkazano odprzy- 
szyadz szye thą przyszyągą, tho ma woyth przy- 
yacz ib. 125, sim. OrtBr VI 384; Nye przydzye-ly 
kthory maszczyszna przyrodzony tego umarłego, 
czo by gy fołdrował w rok y w dzyen ib., sim. 
OrtBrRp 91, 3; Foldrowacz conqueri OrtRp 
58; Foldroval postulavit ib. 109; Nye foldro- 
valby non alloqueretur ib. 132; Si aliquis de- 
bitor in post vellet super bona prefatorum Ni
colai et uxoris sue iure acquirere et superlucrari 
al. fordrowacz in post, extunc ipse Augusti- 
nus... debet esse prior 1457 AcPosn I 256;
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Schywek... proscripcionem imperpetuum prose- 
ąuutoribus al. ffordryyanczym... non debet in 
mało reminisci seu ulcisci 1459 AcPosn I 302; 
Ad idem iudicium yeniens laboriosa Anna, 
filia pye memorie Kynel, comisit Michaeli Gri- 
gar, suo proprio viro, dicere ad eandem pecu- 
niam pro sua parte paternali et idem Michael 
debet agere, lucrare, perdere vlg. foldrovacz, 
sicuti ipsa sola 1467 StPPP XI 248; ^  Ten 
ymarly czlowyek zostawyl po szobye dlugy, 
a thy dlugy fordrowaly (OrtMac 87: foldro- 
waly) albo prawyly pospołu tych dzyeczy opye- 
kaldnyczy y masz tey zony, tych dzeczy ocz- 
czym OrtBrRp 65,2; Dom y gymyenye stho- 
yacze od oycza y maczyerze przyymarlo zemye 
(pro zenye) *moyąy, a yesth mnye sz nya dano, 
o drugym muszylem foldrowacz (OriBr VI 356: 
druge mvszylem fordrowacz) OrtMac 51; 
Przeczyw themu odczym then mowy, gyysz 
on z opyekadlnyky *poszpulv za yego zywo- 
tha zony foldrowaly szye thych pyenyądzy 
(OrtBrRp 65, 3: dofoldrowaly szye thych dłu
gów) ib. 87; Gdyszem ya yego yczynyona 
y pothwerdzona dzyedzyczką..., przetho ya 
szprawnye foldruya polowyczą tego domii ib. 
133, sim. OrtBrRp 97,2; Gdyby który czlowyek 
vpewnyon, szlowye dano mu myr przydz, 
odydz, szwe szprawycz y przedacz wolno, 
a gdyby nye przyszedł any foldrowal szwego... 
gymyenya w rok y w dzyen..., czy, czo oszyedly 
yego domy albo role..., mogaly ony tho odzyer- 
zecz..., czyly może yescze then czlowyek kv 
szwemu szye pytacz y foldrowacz, y dzyerzecz 
ib. 141—2, sim. OrtBrRp 104, 1; Gdy opyekal- 
nyk s prawa obeymye schą dzyeczy, czo lath 
nye mayą, tedy mą mocz dlugy foldrowacz 
OrtYrtel 117, sim. OrtMac 21; ~  fołdrowany 
'oskarżony, reus, in iudicium \ocatus : Przy- 
wyedzyeny sza trze przed gayny szad, czo szą 
yaczy w goraczych rzeczach o szmerthne rany 
y obwołany..., y tha goracza rzecz przed sza- 
dem stogy, a czy yączczy obzalowany y fordro- 
wany, szlowye prawem dobywany czyrpyecz 
podług prawa OrtMac 84; Thy pyenyadze, 
czo tha pany po szobye zoszthawyla v thych 
dlusznykow, czo yusz fołdrowany (OrtBr VI 
367: dofoldrowany), maya zaplaczycz y dacz 
gyey mazowy, a nye gyey dzeczyom podług 
prawa ib. 87; Y foldrovany et allocuti OrtRp 
71; ~  fołdrowany zakład *zakład wynikły
z oskarżenia, pignus ex iudicum sententia da- 
tum : Andreas omnia bona sua mobilia et 
immobilia... domino Nicolao inpingnorauit et 
dare debet vlg. pro *furdroweny saclat 1441 
Monlur III 87.

Cf. Dofołdrować, Przefołdrować
Fołdrowanie, Fordrowanie 'oskarżenie w pro

cesie, accusatio, causa, legis actw : Nicolaus 
Russoczsky fideiussit penam trium marcarum 
ad terminos terrestres proximos Cracouie dare 
ad manus judicis castri, racione pene, quam 
Stanislaus cum Katherina, sua uxore, de Po- 
byodr, racione non fordrowanye super liczę, 
iudicio incurrerunt 1432 StPPP II nr 2456; 
Gdyby ktho vczynil naglą rzecz nad szyrotą... 
albo nad thym, czo by przyrodzonych ny myal, 
mozely woyth albo sządzyą fordrowacz... albo 
mozely thego w thym fordrowanyy tesz za- 
rączycz albo zathwyerdzycz ? OrtMac 73, sim. 
OrtKał 304; Żądały czy, czo fordrowaly, 
k themu doszwyaczenyu, k themu foldrowanyu 
dluszego dnya, *mogya-ly to myecz, czyly ony 
taką gorącza rzecz nathichmyast maya doko- 
nacz? ib. 84; Szyrothny człek barso czyąszko 
uranyon. Tego fordroval woyt przesz szwego 
rzecznyka... y ostr<z>egl fordrowanyu (leg. 
w fordrowaniu, OrtBr VII 573: w foldrowanyy): 
wysznal-lyby bolescz, aby tesz mogl wysznacz 
żałobą ib. 123; Pothym umarł ten ranyony człek, 
a gdy r<z>ecznyk myal fordrowacz tego umar
łego człeka, wszyal pyenyadze od strony y od- 
stąpyl foldrowanya ib. 124, sim. OrtBrRp 90, 3.

Fołdrownik 'oskarżyciel, accusator : Foldro- 
wnyczy albo rzecznyczy accusatores XV ex. 
R XXV 149.

Fora cf. Fura
Fordronk epomoc (szczególnie dla przestępcy), 

auxilium (quo quis in furto faciendo adiuvaturf: 
Thomislaus non est fur neąue fures seruat, ne- 
que seruauit, neque fordrowal, neque fordrong 
dawał 1447 Kozier I nr 32; Neque fordrowal, 
neque fordronkow dawał ib.

1. Fordrować 'pomagać (szczególnie prze
stępcy), socium vel adiutorem esse (imprimis 
fu r is f: Jaco Jan ne fordroual Crziuosan<da>, 
kędy wszanl pod Wencencem ko<nia> 1388 
Leksz I nr 459; Iaco tho *swacczo, iaco mir 
*wisszelt Boblosowy y iego thowarziszem, iaco 
gich Stóg ne chował any fordrowal, any radził, 
any potrzeby dayal 1402 Piek VI 110; Thomi
slaus non est fur... neque fordrowal, neque for
drong dawał 1447 Kozier I nr 32.

2. Fordrować cf. Fołdrować
Fordrowanie cf. Fołdrowanie
Forląg c f  Firląg
Forleba 'weranda, taras, porticus oper ta, ad 

spatiandum idonea, aedibus adiuncta ( ? f : For
leba prostralobium XV p. post. PF V 7.

Forma fo r m y : n. sg. forma XIV ex. Pocz 232, 
Sul 5; ~  ac. sg. formę XIV ex. Pocz 232,
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Sul 99, Rozm 198; ~  i. sg. formą Sul 106; ^  
I. sg. (w) formie XIV ex. Pocz 232, Sul 99.

Z n a czen ia : 1. 'zewnętrzny kształt, forma5: 
Pokazał szye byl (sc. szatan) ve czlovyeczym 
vyobrazenyv... Vyerzycz tesch temv mamy, yze 
byl przyąl czlovyeka formą na szye (credendus 
est autem diabolus hominis assumpsisse for- 
mam), v ktorey by mogl boga vznacz albo szye 
s nym vmovycz Rozm 198; ^  <S)wyrzchowa- 
nego boga laska, gensze... koneczna moc 
vszmerzil gesc, w formę [...] obynyono gesc. 
Druga rzecz gesc, isze [...] <obi)nyony wszistki 
rzeczi w formo sluszeb<ną) XIV ex. Pocz 232; 
<P>rzeszmerna miloscz i wyszmenyta forma ib.

2. formuła słowna, formula, carmen (iuris 
iurandif: Gdze skazanye stolcza papyeszkego 
bi bilo, gemvsz mi zakony albo obelszenya dacz 
nye mozemi, chczemi, abi forma przekazanya 
w lysczech położona, pylnye chowana y pel- 
nyona (yolumus, quod forma mandati in res- 
cripto posita diligenter servetur et exsequatur) 
Sul 5; Gdi nyektori... przissyangal.. yakoli 
s pełna forma,... ysrzaas (leg. wzrzaz) albo slo- 
wye forma przissyąngi... przes pyssarza... powy- 
dzyana dostatecznye <nie> yymowyl (quamvis ex 
toto formam iuramenti sibi iurandam per nota- 
rium causarum... expositam debite non expres- 
serit)..., tako wszdi przes wschitky, gysch przi 
thęy przissyąndze syedzeli.m ilczano bywało 
Sul 99; Paklibi w formye albo obiczayu przis- 
syangy zblandzyl (si autem in forma iuramenti 
erraverit), ma bycz mylczano ib.; Vstawyami 
czlonky nyzey popyssane pot thąn formąn, 
yako sąn nyzey (articulos statuimus... sub hac 
forma, quae sequitur) Sul 106.

Formuza czy Formuża bot. 'Geranium stria- 
tum L.’ : Formuza formosa maior, lentipium 
1472 Rost nr 1654.

Formuzka czy Formużka bot. 'Geranium stria- 
tum L.’ : Fformuschka ca 1465 Rost nr 4640; 
Formuzka formosa maior, lentipium 1472 
Rost nr 1655.

Formuża cf. Formuza
Formużka cf. Formuzka
Fornal 'robotnik folwarczny do koni, stabula- 

rius, agaso, qui eąuos curat, regif: Hominem... 
Petri profugum nomine Petrum, fornal 1477 
AGZ XVIII 143.

! Forszlam *jakieś narzędzie rzeźnicze, instru- 
mentum ąuoddam macellarii sive lanii : Simon, 
presbiter de Grodek, nomine filiastre sue... 
petivit a ... carnifice... bipennem carnificialem 
yaloris sex grossorum et forszlam, item tenam 
lapsorium 1497 AcLeop II nr 1653.

(Forszt) Foszt 'strop, sufit z dylów, laąuear

e trabibus ligneis confectum : Laquear id est 
coniunctio trabium in summitate domus ffosth 
ca 1500 Erz 17.

Forsztat 'rodzaj sukiennej tkaniny, panni 
genus : Infrascripta sunt inyenta in cista de 
yestibus uxoris Franczkonis Geysleri camere 
domus ipsius...: I ioppula nigra et alia flavea 
de forstat 1413 CracArt nr 195; Abraham 
Judeus... astitit terminum super... yicezuppa- 
rium Weliciensem pro pignoribus, sc. pro tu- 
nica de forstath, subducta gutturibus de mardu- 
ribus 1422 StPPP II nr 1861; Volumus, ut 
omnes et singuli mercatores forenses... modo 
introscripto yendant et emant:... IV petias 
panni stribreth, IV pannecos al. forstath 1459 
AKPr I 83.

Forsztosowy (o kruszcu) 'niezupełnie jeszcze 
wypłukany, oczyszczony, nondum satis expurga- 
tus (dicitur de metallis conflandisf: Recogno- 
yerunt et testificati sunt, quia de monte antiquo 
Ziglarka lavaverunt septem rostos minere, ex 
quibus ad sortem ipsius domini Jacobi... ces- 
serunt septem alvei al. nieczky, et forstosove 
*laverunt sedecim alveos, ex quibus prefato Ja- 
cobo... ad sortem suam cesserunt duo alvei 
1494 CracArt nr 1168.

(Forsztowanie) Fosztowanie 'strop, sufit z dy
lów, laąuear e trabibus ligneis confectum : 
Ffostovanye laquearia ca 1500 Erz 17.

Forta c f  Furta
Fortel, Fortyl 1. ' wybieg, wykręt prawny, 

causa simulata, interposita, fraus, astutia : Do- 
beslaus... et *Petrassium, et *Ninotham... 
habent terminum... ad ostendendas granicies... 
inter hereditatem Smathkowo et inter Szedze- 
wem, nulla antiquitate vel forthelem eyadentes 
nec termino stante yel parente, nullo fallo 
interposito 1409 Czrs 22; Fortel cautelas XV 
med. R XXV 271; Muszylo... prima cittacione 
debet parere neque quavis occasione al. fortely 
sibi in adiutorium aquirenda debet evadere nisi 
stare 1451 AGZ XII 210; Si daret se cittare, 
non debet evadere aliquo modo et quocunque 
ipsum vellet evadere aut prorogare, illo debet 
amittere luendo tres marcas iudicio et parti al. 
besz wszyelkieho fortily 1454 AGZ XIV 403.

2. 'zysk, korzyść, lucrum, ąuaestus : Iohannes 
de Laszki stans in termino non debet aspicere 
nullam fortunam seu fortilu super Janusz, quo- 
modo idem Janusz pro fratribus fideiussit 1423 
Czrs 289; Fortuna sboze uel fortel XV p. pr. 
R XXII 333; ^  'zapłata czy też odszkodowanie 
(idla czeladnika), prefium (ąuod magister fa- 
mulo sohere debet, ąuem antę terminum abire 
iusserity: Item statuimus, quod quando aliąuis
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magister aliąuem famulum post duas septima- 
nas licenciaret, extunc sibi pro fforthel non 
plus dare debet nisi tres grossos, sed si solus 
surrexerit, extunc eundem ffortel perdet et de
bet vias vadere 1472 AGZ VI 155—6.

(Fortelny) Fortylny 'używający wybiegów, wy
krętów, astutus, subdolus : Dixit..., quod esset 
fortilni czlowyek 1468 ZapWarsz nr 1293.

(Fortelować) Fortylować eużywać wybiegu, wy
krętu, astute vel fraude ac dolo cum aliąuo 
agere5: Dixit eodem preconi primo et secundo: 
Fortylugesch super me 1467 ZapRpŁomż 2,491. 

Fortka cf. Furtka 
Fortyl cf. Fortel 
Fortylny cf. Fortelny 
Fortylować cf. Fortelować 
Forwak cf. Folwark 
Forwalk cf. Folwark 
Forwark cf. Folwark 
Forwarkowy cf. Folwarkowy 
Foszt cf. Forszt 
Fosztowanie cf. Forsztowanie 
Franca 'kila, syphilis’: Ad mandata domini 

principis Myedzyrzeczki infirmanti super fran- 
cze... dedi pro expensis I florenum 1500 Zsig- 
Bud 32; Eodem sabbatho Myedzyrzeczki, dum 
infirmabatur super francze, pro expensis dedi 
I florenum ib. 39; Eodem die Myedzyrzeczki, 
dum infirmabatur od francze, pro expensis dedi 
I florenum ib. 41; Znay, c[o]so franca XV 
Wisi nr 2658.

Francki, Francski franc(s)ki łan ' łan frankoń
ski, zwany także francuskim, Franconicus (dici- 
tur de agri mensura, quae mansus Franconicus 
vel Francogallicus appellabaturf: Item eidem 
militi, comiti Michaeli, donamus sex mansos 
in hereditate nostra, que vocatur Olse, et istos 
mansos, qui yocantur francsge, et dictos man
sos debet eligere in fine predicte ville 1311 
KodWP II 285; Nicolaus, filius Nicolai militis, 
haeredis de Nyeyiarow, haeres cum fratre suo 
germano Ioanne 10 mansos al. franczkie lany 
Andreae et Petro, filiis Jacussii, cmethonis de 
Olszówka, donat iure Maydenburgensi ad lo- 
candam villam, Raba nuncupandam (1446) XVI 
in. Matr III nr 145.

Francski cf. Francki
! Franczcze 'mała frędzla, fimbria p a n a ': 

Item pro reparacione franczonum pretextarum 
sellarum et fallerarum selle et aliarum huius- 
modi attinenciarum domini regis 1/2 sexagenam 
1393 MMAe XV 170; Item pro franczcze ad 
iaccam domini Witholdi II marcas 1394 MMAe 
XV 201. ~  Możliwe są różne odczytania,
np. frandza, frędza, franc, fręc.

Fraternalny 'bracki, należący do bractwa ko
ścielnego, ad fratrum piorum sodalitatem perti- 
nem*: Pecunias eclesialium fraternalny al. bracz- 
ky 1480 ZapRpGrój 3, 351.

Frejowny cf. Fryjowny
Fret 'pastwisko, pascula (?)’ : Damus eciam 

predicte nostre ciuitati prata et pascua... pro 
pascentibus peccoribus ipsorum, vlg. dicta 
freth, quibus in antea libere ytebantur 1450 
Monlur II 108.

Frołdrować cf. Fołdrować
Fryj 'zaloty, starania o miłosne względy, favo+ 

ris et amoris captatw : Filocapcio fry XV 
p. pr. R XVI 340.

Fryjarka cf. Fryjerka
Fryjarz cf. Fryjer
Fryjer, Fryjarz, Fryjerz 'człowiek zbytnio od

dany miłostkom, kobieciarz, rozpustnik, vir mo- 
ribus levior, procus': Frigerz procus 1437 Wisi 
nr 228, s. 88; Fryyarsz diligens amorem XV 
p. pr. R XVI 323; Ad yestros procuratores, 
*szaffarzouv, seu ad oyizatores friyerzow XV 
med. SKJ V 284; Item quando informant, 
quomodo se fryyerom commendare amasiis vel 
formare verba amatoria ca 1500 R XLVII 371.

Fryjerka, Fryjarka 'kokietka, kobieta płocha, 
mulier moribus levior, procał : Proca, mulier 
inyerecunda vlg. frigerka 1450 RpKapKr; 
Frierka proca 1463 PF V 12; Friyarca proca 
XV p. post. PF V 9; Szeszcznasczye królów 
zabytho o Heleną, frigerką przeklanthą XV 
ex. MacDod 141; Ffriarky pessime obisatrices 
(pro oyisatrices) XV ex. Zab 536.

Fryjerstwo 'rozpusta, petulantia*: Frigerstwo 
petulancia, luxuria M W  gl. 68.

Fryjerz cf. Fryjer
Fryjewnie cf. Fryjownie
Fryjować 'oddawać się rozpuście, petulantem 

esse': Ffryovacz ovizare XV p. post. R XXV 
183.

Fryjownie, Fryjewnie fo rm y: comparat. fry- 
jowniej 1466 R XXV 140.

Znaczenie: 'kokieteryjnie, zalotnie, ornate, 
grate, suaviter, yenuste': Sciunt hodie matres 
optime ornare Alias ad coreas..., sed ad laudem 
dei in templum nesciunt calceos induere, infor
mant eas ornate fryownye (XV ex. ib.: fryew- 
nye) cum hominibus loqui sed in templo orare 
vel confiteri raro vel nunquam 1466 R XXV 
135; Virgines... non reputant ipsis pro pudore 
solum cum sola... confabulari et contractare: 
immoque decencius dworney et ornacius frio- 
wnyey scit adolescentibus colloqui et cicius 
sermonibus impedire, hoc est decus hodie ib. 
140.
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Fryjowny, Frejowny 'zalotny, kokietujący, mo- 
ribus levior, amorem alicuius captans': Si fuerit 
(sc. mulier) zelotipa vlg. friyowna et formosa, 
erit dolor cordis et luctus XV med. R XXIV 
338; Si fuerit (sc. mulier) zelotipa fryowna 
(.R XXV 198: freyowna) 1466 R XXV 136.

Frymarczyć cf. Wyfrymarczyć
Frymark 1. 'zamiana, commutatw : Quod su- 

persticium asserebat se a Iohanne Dolypywo 
etiam habere per comutacionem al. frymarkem, 
quod recepit terram pro terra 1486 AGZ XVI 
203; Nicolaus... et... Anna... inter se fecerunt 
commutacionem al. frimark perpetuam 1488 
AGZ XVI 210; Hriczko... domos suas cum ortho 
et omnia bona... provido Iarosch..., fratri suo, 
pro bonis ipsius omnibus... condescendit per 
commutacionem al. frimarkyem 1494 AGZ XV 
324.

2. 'jarmark, targ wolny od ograniczeń cecho
wychi, fori liberi nundinae5: Frimarg *ludiforus 
1437 Wisi nr 228, s. 87.

Fryst cf. Fryszt
Frystowanie cf. Frysztowanie
Fryszt, Fryst 'odroczenie terminu sądowego, 

także czas uzyskany z odroczenia, causae dilatio, 
prorogatio (iudicalisY: Petrus... peccunias suas 
non posuit nec solus stetit..., nec vrtelium intro- 
duxit in registrum, propterea scabini hunc ter- 
minum adhuc dilatant al. recipiunt vlg. na 
fristh, si iam perdit hoc, pro quo fuit citatus, 
an non 1447 StPPP IX nr 421; Nasz myescza- 
nyn mowy, ysz wye gescze gednego w gynych 
stronach dalszych, czo szluchą k temv gymyenyy. 
K themv pytayą..., kako długo ma myecz 
frystv, aby tego pewnoscz vkazal: rokly czy 
dzenly albo wyaczey? OrtBrRp 77, 4, sim. Ort- 
Mac 104; Gdy opawszkym panom sz prawa 
szkazana (pro szkazano) na pewny... rok przy- 
nyescz szwyadeczthwo..., ony przynyeszly tha- 
kye szwyadeczthwo, kthorym szye nye osthaly... 
Myenya nyekthorzy ludzye, aby czy z Opawy, 
gdysz gych dzyen dawno przemynal, yescze 
mogły myecz fristv kv przynyeszyenyv gynsze- 
go szwyadeczthwa Ort Mac 42, sim. Ort Br VII 
565; Pars aduersa rem subportatiuam recepit 
ad duas septimanas al. friszth 1469 StPPP 
IX nr 725; Na fryszt ad interrogandum 1470 
StPPP II nr 4062; Judicium... sibi receperat 
ad interrogandum al. na fristh, et tu nolens 
expectare, evocasti et cittasti ad dominum capi- 
taneum 1474 StPPP II nr 4124; Quod cum jus 
ibi locatum fuit, presencialiter stetit idem Jan- 
tosz coram judicio... Et cum noluit expectare 
jus al. fristu, idem Andreas cittauit eundem 
Jantosz pro subtractis rebus ib.; Ego, procurator,

possum reformare, si aliąua, que essent seu 
evenirent contra ipsum grava in proposi- 
cione seu post proposicionem... Ius sibi de- 
crevit, quod fryst habere debet ad reformacio- 
nem sue cause 1484 AGZ XVI 396; Prefatus 
procurator Raphael reformavit et precustodivit, 
si aliąuid grave audirem in proposicione aut 
suus dominus, quod dominus suus posset ha
bere fristh, prout ius supremum est Sanociense 
et secundum quod ius inveniet ad aliud ius 
respondendum 1490 AGZ XVI 410; Si dieto 
domino... aliquid graue in iure occurreret, 
quia potest habere ad consiliandum cum proro- 
gacione al. ss ffrystem, ad respondendum vel 
ad proponendum 1494 StPPP IX nr 1061; 
Si haberet aliquod testimoniale literale... de 
ista hereditate..., quod causam suam iuuare 
posset, hoc habere potest cum dilacione al. 
s ffrystem ib. nr 1085; Si audiret contra se cau
sam grauem, quod tunc habere posset cum 
dilacionibus, ut est de forma iuris al. fryszth 
1500 StPPP IX nr 1266; Si sentiret causam eius 
esse grauem, quod potest habere cum dilacio
nibus al. fristem ib. nr 1272; ^  Procurator... 
Nicolai... et Georgii... requisiuit in iure di- 
cens:... Si domini mei... audient aliquam rem 
ipsis difficilem et necesse haberent refugere ad 
aliquod testimonium siue literale, siue viwm 
vel in regystro contentum, quod ipsis in sub- 
sidium veniret vel ad deliberandum al. ffryst 
pro consilio, vtrum habere debent, vel quid 
iuris est? 1488 StPPP IX nr 988.

Frysztowanie, Frystowanie 'odroczenie ter
minu sądowego, dilatio causae iudicialis': De- 
creuimus, quia hoc, quod dominus Sigismun- 
dus, aduocatus superioris juris castri Cracouien- 
sis, dedit super fristowanie ad duas septimanas 
inter seultetum Stanislaum et kmethones de 
Zagórowa, debet stare ad terminum per dictum 
aduocatum datum 1434 StPPP II nr 2592.

Frywołt 'biesiada, uczta, comissatio, epulae' : 
Contra modernos, qui transeunt pocius ad 
friuolty ca 1450 PF IV 580; Abstinere ab illici- 
tis comessacionibus friuoltow 1466 R XXV 
135; W zarlaczstwach, friuolczech, obloystwach 
in comessacionibus (sicut in die honeste ambu- 
lemus, non in comessationibus et ebrietatibus, 
non in cubilibus et impudicitiis Rom 13, 13) 
1471 MPKJ V 126; Ab... comessacionibus fri- 
uolthow XV p. post. R XXV 197.

Fryzka czy Fryżka fozdobny kołnierzyk, kryza 
u kołnierza lub rękawa, murenula, limbus col- 
laris vel manicae ornatior : In die illa auferet 
dominus ornamentum calceamentorum... et 
*perichileydes, id est bramy, et murenulas, id
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est frizky (R XXII 322: tkanicze, Is 3, 20) XV 
p. post. Kałużn 281.

Fryżka cf. Fryzka
Fuczeć 'pokrzykiwać na kogoś, wymyślać ko

muś, występować z hałaśliwymi pretensjami, vcr- 
t ó  asperis aliąuem alloąui vel castigare : Arguis 
super me al. fuczisch na mia 1496 ZapRpWąs 
1, 608.

Fudamient cf. Fundament
Fuder 7/csc czegoś mieszcząca się na furze, 

ąuantum curru capitur vehique po tesf: Quadra- 
ginta currus al. fudrow ceruisie 1447 MMAe V 
nr 146. ~  C/l Foder.

Fukać eburczeć, pokrzykiwać na kogoś, obiur- 
gare9 maledicere?: Multiloąuio suo prepediebat 
iudicium al. fucal na sąnth, contradixit contra 
iudicium 1493 ZapRpRożGran 18, 147.

Fukawy ehałaśliwy, gniewliwy, turgidus : Fuca- 
wymy turgidis verbis XV p. pr. R XVI 346.

Fundament, Fudamient fo rm y: n. sg. fuda
mient 1437 nr 228, s. 85; fundament 1484 
Tteg 704, ca 1500 17; ^  g. sg. fundamentu
Rozm 338; ^  d. sg. fundamentu BZ  Lev 5, 9; ^  
ac. sg. fundament BZ  Tob 4, 2; ^  /. sg. (o) fun
damencie 1484 Reg 704; ^  d. pl. fundamentom 
BZ Lev 8, 15.

Znaczenie: \podstawa budowli, podwalina, 
fundamentum, basis': Fudamyent basis 1437 
B7s/ nr 228, s. 85; Pokropy... szczyano olta- 
rzowo, a czsokoly bi sbitecznego bilobi, necha 
wikapacz kv fundamenty gego (faciet distillare 
ad fundamentum eius) BZ Lev 5, 9; Dotknę 
rogow *oltarowych..., przelege sbiteczno krew 
ku fundamentom gego (fudit reliąuum san- 
guinem ad fundamenta eius) ib. 8, 15; Przekloti 
mosz..., <który> odnovi a vdzala myasto 
Iericho! W pirworodzenyy swem *fundamentv 
gego zalozi (fundamenta illius iaciat), a w po- 
sslednyem s synów swich postaui wrota gego 
BZ Jos 6, 26; Fundament vel zalozeny<e> 
basis ca 1500 Erz 17; Fundąment fundamentum 
ib.; ~  także przenośnie: Sinv moy, posluchay 
radi mey y slow mich vst a ge w syerczy twem 
iako silni fundament zakladay (in corde tuo 
quasi fundamentum construe) BZ Tob 4, 2; Na 
vapno tego fundament <u> maczenniczi da
w a li)  svaczalo {leg. ciała) incuius fundamentum 
cemento martires usi sunt sanguine pro liąuore 
1461—7 Serm 416 r; O fundamenczie vyary 
svyąthey krzezczyanyskye (de fundamento sa- 
crae et catholicae fidei). Tho yesth, yze vyara 
krzesczyanyska yesth fundamenth kv yyeczne- 
mv zbavyenyv 1484 Reg 704; Tocz yest ten, 
który słucha słowa bożego, a nathychmyast ge 
przyymye sz yeszelym, a ny ma w sobye ma-

czycze, to czvsch dobrego fundamenty albo 
zalozenya (non habet autem in se radicem Mat 
13, 21) Rozm 338.

Fundować cf. Ufundować
Funt fo rm y: n. sg. funt XV med. R XXXIII 

122, OrtKał 201, OrtLel 235, OrtMac 33, ca 
1500 Erz 17; ^  ac. sg. funt 1435 KsMaz III 
nr 1381, XV med. R XXXIII 122, Rozm 442. 
489. 490; ^  n. pl. funty OrtCel 11, 1495 Roczn- 
Krak XVI 64; ^  g. pl. funtów OrtKał 201. 306, 
OrtMac 33. 144, ca 1500 Erz 17, Rozm 407. 488. 
489. 490; ~  ac. pl. funty ca 1420 R XXIV 
82, XV med. R XXIV 350, Rozm 489. 490.

Znaczenia: 1. jednostka wagi, aeris mensura, 
imprimis quae libram pondo valef: Pro VIII 
libris cepei seminis vlg. funthi 1394 MMAe 
XV 264; Unum funt pipperis super predictam 
Dorothea<m> iure prefato et in sex septimanis 
totas sub pena L solvere debet 1435 KsMaz III 
nr 1381; Quadraginta rezas papiri cum sexa- 
ginta talentis al. funthy filorum flaueorum 1472 
StPPP II nr 4081; Gwychtow dwa funty 1495 
RocznKrak XVI 64; Pensum przadzyono vel 
ffynth yelny, pensum lane ca 1500 Erz 17; 
Talentum, cząthnar qui continet in se XX et 
IIII Ifynthow ib.; Talentum, kąmyen vel cząthnar 
vel fvnth ib.; Marya vzyavschy funt masczy 
(Maria ergoaccepit libram unguenti Jo 12, 3)..., 
y pomazała nogy mylego Iesucristha Rozm 442; ~  
'ciężarek, odważnik funtowy, librae mensura, 
quae valet pondo5: Qui habent falsas mensu- 
ras... funti, wyertelye XV med. R XXIV 350.

2. jednostka monetarna, talentum : Przyssedw 
on, g<en> yol geden fvnt (accedens autem et 
qui unum talentum acceperat Mat 25, 24) XV 
med. R XXXIII 122; Fvnt w zyem<i>, czssocz 
gest two<j> (talentum tuum in terra Mat 25, 
25) ib.; Bandzely czlowyek zabyth..., tego za- 
plathą gest oszmnaczczye funtów, a każdy 
funt czyny *dwaczysczya szelągowych pye- 
nądzy OrtKał 201, sim. OrtMac 33; Poracznyk 
ma zaplaczycz polowyczą *wargeltho, to gest 
dzyewyącz funthow OrtKał 306; Rubl albo 
funt talentum OrtLel 235; O raną na obliczu 
ykrwawyonym... dzyewyadz funtów albo dzye- 
wyadz wag poszpolythych pyenyadzy... ma 
bycz dano OrtMac 144; Dal yednemv pyącz 
ffunthow (uni dedit quinque talenta Mat 25, 
15) Rozm 488; Ten, który byl vzyąl *pyecz 
funtov, vrobyl ymy druga *pyecz..., y on, który 
byl dwa ffunthy vzyal, zyskał druga dwa, alye 
on, który byl vzyąl yeden ffunt..., y skrył pye- 
nyądze (qui quinque talenta acceperat,... lucra- 
tus est alia quinque,... et qui duo acceperat, 
lucratus est alia duo. Qui autem unum accepe-
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rat..., abscondit pecuniam Mat 25, 16—18) 
Rozm 489, sim. ib. 490; ^  Byl winen yemu
dzesz0cz tyszoczy funtów szlotha (debebat ei 
decem milia talenta Mat 18, 24) ca 1420 R XXIV 
82; Trzy ruble abo funty czystego srzebra tria 
talenta, tres librae OrtCel 11; Dal ym sve 
pyenyądze, kazdemv mna, ktorez yest greczkye 
slovo a czyny... dvyessczye pyenyedzy ffuntov 
srebra (mna secundum Graecos ąuadraginta 
centum drachmis appenditur) Rozm 407.

Funtcol, Pfuntcol 'celna opłata morska, cło 
morskie, portorium, quod de mercibus, quae nave 
portabantur, sohendum f u i f : Silencio tegere non 
possumus iniuriam magistri et ordinis Prussie 
in exigenda a mercatoribus subditisąue nostris 
dacia funthczol, que licet ex federe exigi a nos
tris transmarinisąue mercatoribus non debebat 
1454 Monlur II 196,sim. DłHist \  164; Daciam, 
que in vulgari funthczol dicitur ib. 197, sim. 
DłHist V 166; De dacia pfuntczol cum iuxta 
eiusdem perpetue pacis declaracionem eam non 
tollere debuistis ib. 200; Ipsam daciam pfunt
czol instituistis et recepistis vsque in hunc diem, 
contra ipsam perpetuam pacem hominesque 
mercatores et subditos nostros quoscunque, 
siue qui de Cuyawia vel aliunde super Wisła 
cum mercibus et rebus suis nauigant ib. 201; 
Ut nobiles et civitates Prussiae agnoscerent... 
mutatam etiam esse fortunam, tributum univer- 
sale... dictum funtczol... in totum relaxat (sc. 
rex Kazimirus) DłHist V 161.

Fura, Fora 1. ‘fura, currus' : Pro qualibet con- 
ductione currus seu fura ipsi kmethones habe- 
bunt per unum grossum 1491 MMAe XIII 
nr 1304.

2. 'ilość czegoś mieszcząca się na furze, quan- 
tum curru capi vehique potest5: Jze Procop 
przepuszcil mi przewescz forą pywa proschowską 
y okazał mi gospodą, a w tern mi wsąl dwa 
achtela pywa, a uskodzil myą sexagenam 1441 
StPPP II nr 2978.

3. *przewiezienie czegoś na furze {jednorazowe) 
vectio, quae uno curru semeł f i f : Dicti homines... 
debent educere promptuarium al. spyszarnya, 
robora de mericis, quilibet homo per unam 
duccionem al. forą 1447 AGZ XIV 234; Paulus 
ipsis eadem vasa hominibus suis... reducere 
se submisit et hoc una reduccione al. yedna 
fora seu fatiga al. yednym powozem 1476 
AGZ XV 191.

Furarz ' woźnica, qui vecturas facit, iumenta 
agit ( ?y : Stanisław furars ius habet 1447 Liblur 
nr 5753; Petrus fwrarsch ius habet 1499 Liblur 
nr 9024.

Furdrować cf. Fołdrować

Furlon, ! Hurlom 'zapłata za przewóz, także 
myto drogowe, pretium, quod ei, qui iumenta 
agit, pro vectura sohitur, etiam vectigal pro trans- 
wctione sohendum : Duos currus... quociens... 
expedicio fuerit et occurrerit, dare... tenebun- 
tur..., nos vero et ipsi nostri posteri saJlarium 
dictum vlg. furlon... propriis pecuniis soluere 
obligamur illi aut illis, quorum predicti equi 
erunt 1413 WierzbWarsz 11; Margaretha... te- 
netur predicto Iacobo XXX grossos exsoluere 
ad quamlibet viam per X grossos, quandocun- 
que habuerit vectigal vlg. furlon 1433 Monlur 
III 34; *Hurlom yectigal 1437 Wist nr 228, s. 89; 
Nesciunt, quod diabolum vehunt in philateriis 
suis... Vectrices diaboli wozatarky dyable... 
Soluet vobis diabolus yectigal furlon ca 1450 
P F IV 57§; Petrus cum prefato domino Martino 
plebano equitavit in Cracoviam, ubi in via 
existentes ipse. . .  Martinus plebanus VI grossos 
pecunie apud ipsum mutuavit et yenientes in 
Cracoviam repetivit ab eo XII grossos racione 
yectigalium al. za furlon 1496 MMAe XVI 
nr 1508 Furlon redagium XV p. post. PF 
V 8; Furlon redargium ca 1500 Erz 17.

Furman 'woźnica, furman, qui iumentis vectu- 
ras facit9: Ffriczco furman racione debiti, quod 
Mathie... omnes equos et currus... domine 
Annę... ad manus commisit fideles 1370 Scab- 
Crac nr 518; Damus... ad oppidum Srzensko 
theloneum tali modo, quod emptores seu vecto- 
res al. furmany ex civitatibus seu yillis ex no- 
stro ducatu... transeuntes per... oppidum... 
in uno miliari non mensurato in ambas partes 
theloneum solvere plene domino Stanislao... 
sint astricti 1397 KodMazL 121; Thomek de 
Kazimiria, furman, habet ius, habuit litteram 
1402 Liblur nr 1382; Vincencio furman III 
equos versus Wyeliczkam 1431 AKH  XI 447; 
Terminus domini capitanei actoris cum Petro 
yectore al. furman per dominum Stephanum 
Swanthopelk difertur ad diem crastinum... ad 
interrogandum ad dominos pro pertransicione 
telonei 1467 AGZ XIII 543; Johannes Vyelgy 
al. furman de Cracovia 1496 CracArt nr 1265; 
Matis furman de Mogiła insinuavit contra Mar- 
tinum pictorem pro 16 scotis precii elaborati 
cum se ipso et equis 1497 CracArt nr 1314.

Furmanka eżona furmana, uxor eius qui iumen
tis \ecturas facit’ : Paskowa furmanka fertonem 
cum floreno, quem fertonem solvere tenetur 
infra tres dies 1492 AcLeop II nr 799.

Furta, Forta 'brama, ianua, portula \ Omnes 
antę ianuam, furta, *dumus steterunt XV med. 
GIWroc 68 r; Janua ylyczką, forthą ca 1500 
Erz 17.
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(Furtka) Fortka 'furtka, bramka, drzwiczki, 
porta, portula \ Forthky ianuas 1441

XXV 268; Porta forthka hec [...] homo non 
transibit przeydze per eam XV med. R XXV 
152; Et ibi dum venimus ad hostia in curiam, 
hostia magna aperta et clausa sunt, sed parvum 
hostium al. forthka non fuit serata 1486 AGZ 
XVII 227.

Fus czy Fuz ' woskoboiny, pozostałości z przeto
pionej woszczyny po wyciśnięciu wosku, crassa- 
mentum, quod restat cera liąuefacta atque ex- 
pressa : Promisit ceram dare pro V marcis, 
que vlg. dicitur fus 1389 Czół I 118.

Futertuch 'sukno służące jako podszewka pod 
płaszcze itp., a także do butów od wewnątrz, 
futrówka, pannus, qui vestimentis et całceamentis 
ab interiore parte subducitur : Pro panno, dieto 
futertuch, domini regis ad sotulares 1393 MMAe 
XV 161; Pro XIII vlnis panni futerthuch do
mini regis sub tunica et palio eąuitatilibus 1394 
MMAe XV 202.

Futro ‘futro, wyprawiona skóra zwierzęca 
z włosem, pełłis perfecta*: Item II equos Sziwrido 
versus Bochnya... portanti cingulum argenteum, 
calceos regi et futralia al. vlg. Ifutra metsecundo 
equitanti 1421 AKH  XI 415; Prout te idem

Stanczel in termino peremptorio... et pro du- 
abus pelliceis agnellinis, et eciam pro duabus 
subducturis al. za dwoye futro krolykowe iudi- 
cialiter condemnavit 1465 AGZ XV 438; Prout 
te idem Stanczel in termino peremptorio pro 
pellicea leporia et subductura scisinorum al. 
za futro popyelycze super pileum condempnavit 
ib.; Archiepiscopus Leopoliensis nobili... Ka- 
therine... pro quadam subducta al. phutro mar- 
durina cuiusdam presbiteri... morte derelicta... 
satisfecit 1483 AcLeop I nr 369; Item Stanislao 
plebano... lego subtegumen vulpinum al. futro
(1494) 1509M M AeXVIII n r294; Futro wyewort- 
czane 1497 RocznKrak XVI 65; Ffvthro foma- 
lura (pro fornatura?) XV p. post. PF V 30; Pel- 
lifici pro futro, quo domino principi in Pozonio 
subduxit mitram schara, dedi LXXX denarios 
Ungaricales 1500 ZsigBud 68; A dispositione 
sabellorum pro futris earundem schubarum... 
dedi eidem pellifici XV denarios Ungaricales 
ib.; Pothszycze vel ffvthro subductura ca 1500 
Erz 17.

Fuz cf. Fus 
Fyrląg cf. Firląg 
Fytać cf. Chwytać
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Gabać fo r m y : praes. ind. 1. sg. gabam Rozm 
779; 2. sg. gabasz 1444 R XXIII 304; 3. sg. 
gaba Sul 86, XV med. R XXIV 342; 3. pi. 
gabają Pul 34, 3; ^  inf. gabać 1393 Leksz I 
nr 1552, 1398 StPPP VIII nr 7056, XV in. 
Maik 119, OrtMac 110, etc.; ~  part. praes. 
act. adv. gabając Sul 27; ^  adi. g.sg. m. ga-
bającego Sul 44; ^  praet. 1. sg. m. ja gabał 
1488 ZapWarsz nr 1623; 3. sg. m. gabał 1393 
HubeZb 21, 1395 Leksz II nr 1741, 1399 StPPP 
VIII nr 8934, 1404 HubeZb 118, etc.; f .  gabała 
1413—8 JP XXXIII 390, Dział 26; 3. pi. m. 
gabali FI i Pul 93, 5, 1409 Piek VI 379; — eon- 
dit. 3. sg. m. (-)by gabał 1400 HubeZb 77,1495 
FontesŚl i t  16; -by gabała 1398 StPPP VIII 
nr 7056; ^  part. praet. pass. n. sg. m. gaban 
1398 HubeZb 94; neutr. gabano 1407 Piek VI 
335; ac. sg. m. gabanego 1466 R XXII 11;
n. pl. neutr. gabani Sul 75; ^  inf. pass. pl. m. 
gabani być Sul 99; ^  praes. pass. 3. sg. m. 
gaban jest FI i Pul 105, 32; ^  imper. pass. 3. sg. 
m . gaban bądź Sul 8.

Z n a czen ia : 1. 'prześladować, dręczyć, na
pastować, vexare9 perseąui, insultare alicui, 
impedire5: Iacom ne gonił To[to]mislawa, *anys 
gy slymi slowi gabał 1398 Leksz II nr 2095; 
Lud twoy, gospodne, ysmerzili so y dzedzino 
*twoio gabaly (hereditatem tuam vexaverunt) 
FI 93, 5, sim. Pul; Y rozdraznyly so gy v wody 
przeczy wen stwa, y gaban yest Moyszeesz (vexa- 
tus est Moyses) prze nye FI 105, 32, sim. Pul; 
Gabasch agitas 1444 R XXIII 304; Cząsto- 
kroezzmi sliszely, ysz woźny alybo szlvzebnyczy 
przes zemą krązzącz, vboge slyachti... kola- 
cząącz a gabayąącz, winalyazvyą wymislonee 
obyczaye, thako ysz... przes wyni a przes 
przycyni... pozywayą dlya gabanya (fatigandi 
et vexandi adinveniunt modos exquisitos, ita 
quod... citant occasione vexationis faciendae) 
Sul 27; Mogą ho on gwalth vczinyony... po-

sczygacz, any przecziwko gym gabayączego abo 
krziwdzączego (contra ipsos impedientes seu 
iniuriantes) dlya dawnosczy vymowyenye mo
że bicz obłożono Sul 44; O tbem (pro 
them), gdi kogo gaba gwalthem Sul 86; Vsta- 
wyamy, ze... w rzeczone vyni pyanczdzye- 
syand i chąnszbąn vpadli a skazany ode dnya 
skazanya w schesczy nyedzyelach... any przes 
ktorego naschego yrzandnyka... gabany bicz 
mayąn (neque per aliquem nostrum officia- 
lem... impediri debeantur) Sul 99; Ne mei 
ceteri discipuli me audiant sic insultari, ga- 
bacz XV med. GIWroc 67 r; Irritat, gaba, et 
provocat XV med. R XXIV 342; Intricare 
duo sc. gaabacz, zaslonycz szya ca 1455 JA XIV 
492; Agitatum, gabanego, senem sortis forte im- 
pugnat aduersitas 1466 R XXII 11; Jako ya nye 
zasthapyl drogy Marczinowi, gdy gyechal od 
kosczyola, any yego zony gabał 1488 Zap
Warsz nr 1623; Wyymy szablyę y zawyęzy prze- 
czyw tym, czo mye gabayo (qui persequuntur 
me, FI: gisz gonoo me) Pul 34, 3; O boże, który 
dlya othkupyenya szwyatha chczyalesz szye na- 
rodzycz,... byczym y layanym gabacz,... wybaw 
mye XV ex. Kalużn 292.

2.  ' oskarżać, pozywać, accusare, in ius rocare, 
lege agere, rem ad iudices deferre*: lako *San- 
dziwo ne gabał Micolaya po gego oczczu trzi 
lata o *rankomstwo 1393 HubeZb 21; Jako 
Woczech mai vmovo sz Dobeslawem, isz o to 
*rankomstwo ne mai *nitkis v krolewem szondze 
gabacz 1393 Leksz I nr 1552; Is Katharzina 
trzimala Rogaczewo trzi lata s pocogem po 
swem mosu, a Scepan ge nigdi ne gabał 1395 
Leksz II nr 1741; Ez ne mała o ten cinz gabacz 
ani iego, ani iego racoymey, a gdibi gye gabała, 
tegdi X grziwen bi iemu ostała 1398 StPPP VIII 
nr 7056; Eze Betrzich tho barcz... trzimal 
pancznaczcze lath w mirze y pocoyu, a nigdi 
o tho ne gaban 1398 HubeZb 94; Ez oth XXX
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lat byli w dzerzhenyu dzedzini, a nikth gich 
o nya nye gabal 1399 StPPP VIII nr 8934; 
Esz pan Jaszek, lowczi, wroczil listy panv Mar
kowy dla yednanya, a o to pan Marek nye 
myal gabacz yego 1400 S A /III 190; Eze Przed- 
woy za Miczka roczil Chebdze, eze ymal dzir- 
szecz Wilczków oth god do god, a kto bi gy 
o tho gabal, o tho gy by Przedwoy ymal zadz 
1400 HubeZb 77; Eze czso trzyma Passek 
szescznaczcze lath w mirze w pokoyu, ocz gy 
gabal Stanisław 1404 HubeZb 118; Iaco ne 
gabal Ianek... Iacuba... o szedm grziwen 1405 
Piek VI 270; Iaco Materni ne gabano o ranco- 
gemstwo 1407 Piek VI 335; Iaco Smichna *se 
gey oczem spokoyno trzidzescze lath trzimala 
poi Orla Małego, o to gey nigdi Dobyeslaw 
y Adam prawem ne gabaly 1409 Piek VI 379; 
Iaco Margorzatha ne gabala prawem pana 
Iandrzecha o ten siad 1413—8 JP XXXIII 
390; Gednacze visnali so, esz paney Milocay 
{pro Micolay) ne mai gabacz o ten vadol XV 
in. Maik 119; Yze od trzy lath Potr gesdzil to 
drogan, a nikth ge {pro go) ne gabal o nąn 1420 
AKPr VIII a 152; Ho wyną kmyothowszką 
paan gych nye ghaban bąncz (pro culpa cme- 
thonis ipsum dominum inąuietare non praesu- 
mat) Sul 8; Syroczsthwu dzeczy... doradzicz 
laskawye ządayącz, yesz... cząsthokrocz przes 
nyekthore w sądzech dla oczcza byvayą gabany 
(in iudiciis nostris vexantur),... vstawyamy Sul 
75; Gdyby komu wydano... sz prawa yego 
dlusznyka za rąką, a ten dlusznyk byłby tesz 
gynnem ludzyom dluzen, a ten to, komu podań, 
puszczylby gy na gyego szlub..., a uszry gy 
gynny, komu tesz dluzen,... mozely gy tesz ga
bacz o szwoy dług? OrtMac 110, sim. OrtBrRp 
82, 1; Vstawylismy, ysz gdysz Lucia s swogym 
mąszem myeszkala... trzy lata y trzy myessyącze, 
a Franczka w tych leczech nye gabala any 
pozywała (infra eosdem ad causam non provo- 
cando, Sul 37: kv prawv nye pozywayącz),... 
ma mylczecz Dział 26; Vstawiamy, aczby kto 
chczal o maszoboystwo kogo gabacz (agere 
aut a c c u sa re ) .te d y  to ma czinycz do trzech 
lath Dział 47; Panna za żywota oczcza za masz 
wydana z oprawą, po smyerczy oczcza brata 
nye mosze gabacz o posag (aliąuam ąuaestionem 
movere non poterunt, Sul 57: nygeney skargy 
rvszycz nye mogą) Dział 53; Przedal Symek... 
dom..., a Symek yemu odewsdal.., yako yest 
obyczay, a tu gemu slubyl, gęstłyby kto ga
bal..., *zastopycz 1495 FontesŚł II 16.

3. 'chcieć zagarnąć, usilnie o coś zabiegać, 
expetere, vindicare’ : Krolevstvo moye nye
yest s tego syyatha. Iakoby rzeki myły Cristus:

Nye gabamczy panystva yaschego na tern svye- 
czye, bo krolewstwo moye są vyerny moy, 
którzy nye szą s tego svyatha Rozm 779.

Cf. Nagabać, Przegabać, Przenagabać, Uga- 
bać

Gabanie fo r m y : g. sg. gabania Sul 11. 27. 
36. 77. 99, OrtMac 112, Dział 63; ~  ac. sg. 
gabanie Sul 87, OrtKal 208; ^  ac. pi. ga
bania Sul 95.

Z n a czen ia : 1. 'prześladowanie, dręczenie, 
napastowanie, vexatio, stimulatw : Sluzebnycy 
thi tho wboghe slyachti... pozywayą dlya ga- 
banya (occasione vexationis) a sklopothanya 
tho czynącz Sul 27; Aczbi syąn pr<z)igodzilo, 
zebi nyektori nyeprzyiaczel... na nyekogo 
wrzvczil syąn gy zabycz chczancz, albo yemv 
nyektore gabanye (nocumentum) vczinycz ząn- 
dayąncz Sul 87; Chczancz smyalosczy zlosczywe, 
gabanyaa, nyepokoye i blandi o rzeczach nyzey 
yipyssanich myane oddalicz, ystawyami Sul 95; 
Rzeczony skazany w tich istich schesczy nye- 
dzyelyach z nyenagla placzicz dluszny bąndąn 
przes gabanya czyąnzey (cessante impedimento 
impignorationis), ktoregosz tho gabanya czyan- 
dzanya (impedimentum impignorationis) nye 
waruyąn syąn po mynyenyy schesczy nye- 
dzyel Sul 99; Pytam prawa, mozely mye na 
wysche prawo przywyescz a yma<m>ly za to 
wyenczey które gabanye czyrpyecz, azaly 
ona... ma przyyacz zaszyą swą rolyą? OrtKal 
208; Powynyen kaszdy slyachczycz... pewnymy 
lyydzmy zbroynymy slvszycz, gdysz gych gy- 
myenye w pokoyy gest y przez wschego ga
banya Dział 63.

2. 'wniesienie skargi, pozwanie do sądu, ac- 
cusatio, petitio, ąuaestio : Myesczanyn sykno... 
zyemyanynoyy na borg dayancz, przes swyatki 
doswyathczy o dług, sąndem odzyrzy, a gynako 
dluznyk wlostną przysąngą od gabanya od po
wodowa (ab impetitione agentis) proszny ma 
bicz wczynyoon Sul 11; Thedi w dzeszącz lyaath 
nye bądzely dbacz alybo szamyeszkaly o thą 
ystą dzedzyną gabanya yczinycz (ąuaestionem 
intentare)..., szkazygemi Sul 36; Sz obyczayy 
y sz prawa starego d[r]zyrzą, ysz przedaw dze
dzyną, kvpcza gey przes trzy latha y przes 
trzy myeszącze oth gabanya (ab impetitione) 
kaszdego ma zastąpycz Sul 77; Mozely opye- 
kadlnyk opyekanye opusczycz dla takyego ga
banya {OrtBrRp 83, 2: nagabanyą) albo o tru
dne, albo o twarde rzeczy przewlecz..., czyly 
nye może? OrtMac 112.

Gacę cf. Gacie
Gacica 'pośladek, clunis* : Lądzyye, gaczyczą 

{pro gąszycza leg. gęzica?) clunis ca 1500 Er z 18.
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Gacić 'kłaść faszynę na drodze przez mokradła, 
mościć, viam palustrem virgultis sternere': Kme- 
thones Stanislai, ubi via vadit per aggerem, 
debent wirgultas per aggerem ponere al. gaczicz 
1437 AGZ XIII 40.

(Gacie) Gacę 1. *spodnie, także fartuszek ką
pielowy (zasłaniający części wstydliwe), bracca 
yirilis, praecinctorii genus, quo, qui in balneo 
larabatur, pudenda obtegebat' : Gacę, gadze sa- 
bella XV p. post. PF V 10; Gacze braca, femo- 
ralia ca 1500 Frz 18; Femorale est braca viro- 
rum, gacze ib.

2. opaska na biodra, Z0«a quaedam vel 
bracca renibus obtegendis apta : Gacze renale 
XV p. post. PF V 9.

Gacnik *ochronny pas na biodra, bracca in
terior vel zonae lumbis operiendis aptae genus': 
Gacznik bracile 1437 nr 228, s. 85; Gacz- 
nyky bracciles OrtCel 2,sim. OrtLel 233;Gacz- 
nyk braccarium XV p. post. PF V 9.

Gacny 'służący do osłony, ad aliąuid operien- 
dum aptus vel destinatus':  gacny pas a. 'ochronny 
pas na biodra, bracca interior vel zonae lumbis 
operiendis aptae genus': Gączny pąsz lumbale 
ca 1500 Er z 18; ^  b. 'bursa testiculorum :
Piga est bursa testiculorum, gaczny pasz ca 1500 
Erz 18.

Gać 1. ' grobla umocniona faszyną, droga mosz
czona faszyną, agger secundum flumen exstructus 
vel flumini obiectus atque virgultis stratus': 
Ipse sibi aggerem, qui dicitur vlg. gacz, in rippa 
ipsius violenter destnudsset 1403 Piek VI 119; 
Quia fecisti pontem, dictum gacz, in preiudicium 
theolonei sui 1411 StPPP II nr 1262; Molendi- 
natores... in ipsis molendinis... providere de
bent sub eorum iuramentis structuras al. po- 
grodky et lecta al. llosza antę rotam et post 
rotam in obstaculis al. w gaczyach 1444 Ac- 
Posn I 107; Myklassius tenetur reformare cum 
hominibus pontes, aggeres al. gaczy 1464 AGZ 
X III427; Ad restauracionem sive reformacionem 
molendini,... aggeris strati al. gaczy 1465 AcPosn 
I 392; Vos contra decretum iuris al. nath skaza- 
nye prava fecistis aggerem al. gacz in £luvio 
Strwyąsz 1476 AGZ XVIII 124; Prefatorum 
dominorum viam constructam ex rubeto... al. 
gacz istam debent reformare omnes kmethones 
ex antiąuo et eciam illam viam, que dicitur gacz, 
que iacet antę curiam fratrum prefatorum in 
fine aggeris 1493 AGZ XIX 98; Item <laborato- 
ribus) circa gacz Luboniska XV grossos 1493 
WarschPosn I 351; Pro virgultis ad gacz ib. 352; 
Item laboratoribus circa novam gacz 1494 
WarschPosn I 365; Circa gatczi quatuor labora
toribus ib.; Item laboratoribus circa gatczi ib.;

Prandothe cessit medietas ville... ad pontem 
al. do gaczy 1494 AGZ XIX 104; Omnes struges 
al. gaczy eiusdem ville debent reformare omnes 
homines predicte ville ib.; Pro chona (pro 
choyna) ad gatczi in Łubom 1494—5 Warsch
Posn I 392; Pro virgultis ad gatczi et pro dyrne 
in Łubom 1496 WarschPosn I 428; ^  Inde
per Iezerne usque ad Torhoschowa mogiła, 
inde penes królewska gacz, versus Przesczep 
1433 AGZ II 96; A fine silve *aquitaverunt ad 
pratum, quod iacet penes fluvium Belzecz et 
penes viam regalem al. podle krolewszkey gaczy 
1488 AGZ XV 570; ^  może już nomen pro-
prium: Peregrinus memoratus... abbati... non 
debet nocere per superexcedenciam aque in 
molendino Ruchocina gacz vlg. nuncupato 1360 
KodWP III 157.

2. dubium: Subderta gącz vel slob ca 1500 
Erz 18.

Gad zool. 'wąż, żmija itp.9 reptile, vipera9 
sim.': Gaad Park 408.

Gada 'spór, kłótnia, lis, contentio': Szwadi, 
gady, klopothy litigia et contenciones XV med. 
R XXIV 362.

Gadacz 'przepowiadacz przyszłych rzeczy, 
wróżbita, vates, qui vaticinatur ac dmnat': 
Proroci waszi... a gadacze waszi (non vos 
seducant prophetae vestri... et divini vestri) 
BZ Jer 29, 8; Gadaczie coniectores (ne comedas 
cum homine invido et ne desideres cibos eius, 
quoniam in similitudinem arioli et coniectoris 
aestimat, quod ignorat Prov,23, 7) 1471 MPKJ
V 69; Gadaczie divinos (interrogabunt simu- 
lachra sua et divinos suos, et pythones, et 
ariolos Is 19, 3) ib. 90; Ex i sto sermone condem- 
pnantur diuini seu diuinatores, id est gadacze 
XV p. post. R XXIV 375; Gadacze divinatores, 
qui ventura et eventus fortuitos prescitant XV 
ex. MPKJ V 140.

Gadać (się) fo rm y:  a. z zaimkiem zwrotnym 
się: praes. ind. 1. sg. gadam ca 1455 JA XIV 
492; 3. sg. gada XV p. post. PF III 289; ~  
part. praes. act. adv. gadając XV med. GIWroc 
112r, Rozm 839; ~  inf. gadać ca 1500 Erz 18, 
Rozm 557; ^  praet. 3. sg. m. gadał 1471 MPKJ
V 77; 3. pl. gadali XV med. R XXIV 362, 
ca 1500 JA X 379.

b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 2. pl. 
gadacie XV in. R XXIV 73, Rozm 573; ~
imper. 2. sg. gadaj Rozm 710; ~  part. praes.
act. adv. gadając ca 1450 PF IV 577, XV med. 
SKJ I 83; adi. 2. pl. gadających ca 1428 PF I 
491; — inf. gadać ca 1455 JA XIV 491, XV 
med. R XXIV 362, XV e*. MPKJ II 317, 
XV PF V 22, Rozm 657. 707. 712; — praet.
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1. sg. m. gadałem 1471 MPKJ V 128; 3. sg. m. 
gadał Aleksy w. 61, 1471 MPKJ V 134, ca 1500 
SprTNW  V 16; 2. p i  m. gadaliście 1471 MPKJ 
V 121; -ście gadali itozm 370; 3. pl. gadali 
1458 ZapRpŁomż 2, 137, 1471 MPKJ V 62, 
XV e*. i? XXV 147; m. gadali Ttozra 370. 510. 
656;/. gadały XV p. post. AKPr II s. XXIV; ~  
condit. 3. pl. m. -by gadali Rozm 712; ^  fut. 
pass. 3.sg. neutr. będzie gadano 1471 MPKJ W 24.

Znaczenia: 1. *opowiadać, mówić (o czymś), 
rozmawiać, naradzać się, dyskutować, di cer e, 
colloąui, disputare, tractare de re, aliąuid cum 
aliąuo conferre*: A gdy szą sz nyą pocladal, 
they noczy sz nya gadał Aleksy w. 61; Gadacz 
disputare ca 1455 XIV 491; Colloąuebantur 
al. gadały 1458 ZapRpŁomż 2, 137; Gadalisczie, 
movyli, govorzily tractabatis (quid in via trac- 
tabatis? Marc 9, 32) 1471 MPKJ V 121; *Gu- 
talem, gadałem (war. lub.: rosmawyales[e]m 
a. gadał, a. gatal) contuli (ascendi Jerosoly- 
mam... et contuli cum illis Evangelium, quod 
praedico in gentibus Gal 2, 2) ib. 128; Gadał 
sch nym (war. lub.: gadał s nymy) disserebat 
(Paulus introivit ad eos et per sabbata tria dis
serebat eis de Scripturis Act 17, 2) ib. 134; 
A byli dwye nyewyeszczye, czo o thym gadali, 
aby czyalo Cristowo mirra pomaszali XV p. post. 
AKPr II s. XXIV; Czy trze... mądrczi szbye- 
szawszi szyą, począly szobye gadacz o onem 
tho krolv XV ex. MPKJ II 317; Dacz vel gadacz 
conferre XV ex. PF V 22; Pertractabant, ga
dały, de vobis XV ex. R XXV 147; Moyszesz 
gdy sz bogyem gadał, boże oblycze wydzyecz 
chczyal ca 1500 SprTNW  V 16; Począł (sc. Je
zus) ych pytacz rzekącz: Czosczye gadały na 
drodze (Marc 9, 32)? Rozm 370; Gdysch o tern 
gadały, tedy dyabel vstąpyl v *Yądascha Rozm 
510; Były (sc. Żydzi) v radzye pospolv y ga
dały: Kakobychmy y mogły yącz kromya 
tłuscz lyvda (dicebant autem: Non in die festo, 
ne forte tumultus fieret in populo Mat 26, 5) 
ib.; O tern, yako apostolovye po tern vczyecze- 
nyv myedzy sobą gadały vyelyko zaluyącz tego, 
yze thako sromothnye vczyekly od nyego Rozm 
656; A kyedy iuz od nyego odbyegly..., v vye- 
lykym smatce rospamyątavschy szye począly 
gadacz y movycz: O na nasz, na nyedostoyne! 
Rozm 657; Pyrvey, nyzly byl podań Pylatovy, 
vezly byskupy, popovye y lyczemyernyczy v radą 
gadacz, kakoby smyercz opravyly Iesucristovy 
(consilium inierunt... adversus Jesum, ut eum 
morti traderent Mat 27, 1) Rozm 707; Vschytka 
radą zesly szye, aby gadały o smyerczy boga 
svego Rozm 712; Czy przeklączy byskupovye 
y duchovny ymyelyby szye zycz na takye svyato

gadacz,... yakoby ten dzyen z vyelyką czczyą 
obeschły vyelykonoczny ib.; ^  gadać się:
Surrexerunt autem quidam de synagoga dispu- 
tantes, *gadayocz se, cum Stephano XV med. 
GIWroc 112r; Scarzyly a gadali szo myedzy 
szobo conquerebant XV med. R XXIV 362; 
Gada szye disputat XV p. post. PF III 289; 
Gądącz szyą disputare ca 1500 Er z 18; Pospołu 
gadały sza contractauerunt ca 1500 JA X 379; 
Yako tesch sam myły Cristus yndzye movyl 
gadayącz szye s Sydy, yze przez wloczenya 
(leg. uwłoczenia) czczy boskey synovye zvolyeny 
mogą szye zvacz bogy Rozm 839; ^  'mówić
nieżyczliwie, detrectare*: Aby w them, czo 
o wasz często mowya gadayacz quod de vobis 
frequentes detrahendo tractant (I Petr 2, 12) 
XV med. SKJ I 83.

2. 'sprzeczać się, disputare, contendere, verbis 
certare5: Gada<ją> a szwa<rzą>, a semrzo con- 
tendunt XV med. R XXIV 362; Gadacz con
tendere ib.; Gadały disceptarent (si contempsi 
subire iudicium cum servo meo et ancilla mea, 
cum disceptarent adversum me Job 31, 13) 
1471 MPKJ V 62; Myły Jesus vydzyal dobrze, 
yze na drodze myslyly myedzy sobą, gadały, 
kto s nych myal vyetschy <być> (in via inter 
se disputaverant, quis eorum maior esset Marc 
9, 33) Rozm 370; ^  gadać się: Lepy szą gadał 
si concerta (sed cura est illi, non quia laboratu- 
rus est, nec quoniam brevis illi vita est, sed con- 
certatur aurificibus et argentariis Sap 15, 9) 
1471 MPKJ V 77; O tern, kako apostolovye... 
począly szyą gadacz myedzy ssobą, kto by 
myedzy ymy byl vyąthschy Rozm 557.

3. 'pytać, zastanawiać się, quaerere5: Gadace 
queritis (de hoc quaeritis inter vos, quia dixi: 
Modicum et non videbitis me Jo 16, 19) XV 
in. R XXIV 73; Iesus... rzekł ym: O czym ga- 
daczye myedzy sobą (Jo 16, 19)? Rozm 573; ~  
gadać się: Gadam chzą (leg. się), przepythawam 
precontor ca 1455 JA XIV 492.

4. 'zgadywać, odgadywać, przepowiadać, prae- 
dicere, dmnare : Yako y povyedly z domv 
Annaschovego... dayącz yemv vyelykye po- 
lyczky, pytayącz yego, a nasmyevayącz szye 
yemv y rzekącz: Gaday, kto czye vderzyl 
(prophetiza nobis, Christe, quis est, qui te 
percussit Mat 26, 68)? Rozm 710.

5. *rozważać, wnioskować, ratiocinari, con- 
icere’ : Gadayonczich syłogisancium ca 1428 
PF I 491.

6. eoceniać, szacować, aestimare : Bandzie ga
dano estimabitur (si statim ab anno incipien- 
tis Jubilaei voverit agrum, quanto valere potest, 
tanto aestimabitur Lev 27, 17) 1471 MPKJ V 24.
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7. bez kontekstu: Gatky gadayocz ca 1450 
PF IV 577.

Cf. Przegadać, Rozgadać, Rozgadnąć, Za
gadnąć, Zgadnąć, Gatać

Gadanie fo r m y : n. sg. gadanie 1466 R XX II24,
1471 MPKJ V 76, MPKJ V 130, ca 1500 Erz 18, 
Rozm 605; ^  g. sg. gadania 1466 R  XXII 19, 
ca 1500 R XLVII 373; ^  ac. sg. gadanie 1471 
MPKJ V 113, Rozm 432. 845; ^  /. sg. (w) ga
daniu Rozm 1.

Z n a czen ia : 1. 'rozmowa, colloąium5: Item 
debemus in ecclesia linguam nostram continere 
a colloąuis, id est gadanya ca 1500 R  XLVII 
373; Wschystek plącz y ych zamat, y ten kło
pot obroczyl szyą ym yyelykye (leg, w wielikie) 
yyeszyelye, bo yeden drygyego veszely-cz v my- 
losczyyym a barzo w slotkym gadanyy (in 
dulcibus colloąuiis) Rozm 7.

2. 'spór słowny, dysputa, contentio, verborum 
certamen, disputatio': Currit ab appositis locus 
et illacio talis, que privative bella, gl. ąuestiones 
gadane, movere solent 1466 R XXII 24; Gada- 
nye, bogyewanye certamen (sapientia... custo- 
divit illum ab inimicis... et certamen forte dedit 
illi, ut yinceret, et sciret, ąuoniam omnium po- 
tentior est sapientia Sap 10, 12) 1471 MPKJ 
V 76; Swady, gadanye, boyowanye confliccio- 
nes (pugnas yerborum, ex ąuibus oriuntur in- 
yidiae, contentiones..., conflictationes hominum 
mente corruptorum I Tim 6, 5) MPKJ V 130; 
Gadąnye disputatio ca 1500 Erz 18; Czczyenye 
o tern, yako myły Iesus tego syyątego dnya myal 
rozmayte gadanye Zydy (leg. z Żydy) Rozm 432; 
A to gadanye było myedzy ymy samemy, czvsch 
myedzy czlovyeczenstwem a myedzy bostvem, 
bo czlovyeczenstvo varovalo szye albo bało 
smyerczy, bostwo yą yybralo Rozm 605; O tern, 
yako myły Cristus myal gadanye s Pylatem 
y vkazal, yzby ny myal moczy ssądzycz yego, 
by nye była mocz yyrzchnya Rozm 845.

3. 'dowodzenie, argumentatio':  Non argumen- 
tum, gadanya, cernit deus arte 1466 RXXII 19.

4. 'odgadywanie przyszłości, wróżenie, divi- 
natw : Za gadanye pro divinacione (haec dicit 
dominus super prophetas, qui seducunt popu- 
lum meum... Propterea nox vobis pro yisione 
erit et tenebrae vobis pro diyinatione Mich 
3, 6) 1471 MPKJ V 113.
4 (Gadek) Hadek bot.'odmiana rdestu, Polygo- 
num Bistorta L .': Hadek cerbonia, yiperana
1472 Rost nr 1208.

Gadka fo rm y: n. sg. gadka XV med. GIWroc 
71 r, 1466 R XXII 25, 1471 MPKJ V 60, XV 

R XXV 242, ca 1500 Erz 18, Rozm 239. 
507; ^  ac. sg. gadkę Gn gl. 169 a, ca 1420

R XXIV 82, XV p. post. R XXV 182; — i. sg. 
gadką XV med. R XXIII 280; — /. sg. (w) gadce 
ca 1492 Zab 148; ~  n. pi. gadki XV med. 
R XXIV 361, Dział 6. 7, ca 1500 JA X 383; ~  
g. pl. gadek XV med. R XXIII 279; gadk ca 
1461—7 Serm 391 r; ^  ac. pl. gadki FI i Pul 
77, 2, 1420 AKH  III 323, XV med. GIWroc 
97 r, ca 1450 PF IV 577, 1471 MPKJ V 86, 
Rozm 473; ~  /. pl. (w) gadkach 1448 R XXIV 
353, XV med. MPKJ V 432, 1471 MPKJ V 44. 
50, XV p. post. R XXV 173.

Znaczenia: 1. 'opowiadanie, narratio': Ot- 
worzo w powesczach vsta moia, mowicz 
bodo gadky (loquar propositiones ab initio) 
FI 77, 2, sim. Pul; Isti... ceperunt iam rotam 
dicere... e t... multas narraciones al. gathky 
habere 1420 AKH  III 323; ^  'wywody na temat 
pochodzenia, ąuaestiones, quae de origine gentis 
moventur : Gadky o pokolenya (war. lub.: 
sgathky o pokolenyą) *genoloys (rogavi te..., 
ut denuntiares quibusdam, ne aliter docerent, 
neque intenderent fabulis et genealogiis inter- 
minatis, quae quaestiones praestant magis quam 
aedificationem dei, quae est in fide I Tim 1, 4) 
1471 MPKJ V 130.

2. 'rozmowa, wymiana zdań (wyjątkowo tylko 
przyjazna), spór słowny, dyskusja, dysputa, col- 
loąuium, disputatio, contentio, ąuaestw : Kye- 
dysz ta my<ło)sczyva gadka popelnyla myedzy 
bogyem, myedzy myła yego matką Rozm 507; ~  
Cum virgo certamen, gadko, quod sibi immine- 
bat, didicisset Gn gl. 169a; Facta est contencio, 
gatka, inter discipulos Ihesu XV med. GIWroc 
71 r; Que (sc. sancta Catharina) vehementi do- 
lore cordis sauciata ad inperatorem se audacter 
ingessit, stansque antę foris templi per varias 
conclusiones, gadky, multa cum cesare disputa- 
vit ib. 97 r; I stała szye yedna gadka myedzy 
zvolyenyky albo *vcznmy syyątego Yana 
Krzsczyczyela a myedzy Zydy (facta est autem 
quaestio ex discipulis Joannis cum Judaeis 
de purificatione Jo 3, 25) Rozm 239; Myły 
Iesus laskayye sz nymy movyl, chczyącz ye 
obroczycz, a ony ssą s nym rozmayte gadky 
czynyly, yze rzekły potem, aby dyabelstwo myal 
v sobye Rozm 473.

3. 'waśń, kłótnia, lis, ąuaestw : Obeszrzawszy 
to..., ysze od dawnych czasów w ziemyach 
królestwa naszego czastokrocz w sądzech... 
rzeczy przednye przeszłe rozmagycze sądzą, 
temv ta rzecz tako, a gynszemy tasz rzecz gy- 
nako, dla ktorego rozdzeranya rzeczy myedzy 
naszymy poddanymy gadky y myeszanya po
chodzą (ex qua varietate quaestiones seu causae 
plerumque post multiplices vexationes remanent,
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Sul 6: skarghy alybo rzeczi) Dział 6; <C>zasto- 
krocz myedzi naszimi poddanimi o graniczę 
gadky bywayą (graves ąuaestiones suscitantur, 
Sul 21: wyelk<ie> skargy powstayą) Dział 7.

4. *parabola, przypowieść, alegoria, allegoria, 
quod per metaphorae continuationem exponitur : 
Tho tho podobenszthwo albo tho tho gadko 
(Mat 18,23) ca 1420 7? XXIV 82; Gadka para- 
bolam (quid est, quod inter vos parabolam ver- 
titis in proverbium istud in terra Israel, dicen- 
tes: Patres comederunt uvam acerbam et dentes 
filiorum obstupescunt ? Ezech 18, 2) XV p. pr. 
SKJ I 302; Wymowy gadek per fabulas figu- 
rarum XV med. R XXIII 279; *Kąthka parabo
la XV ex. R XXV 242; Gathka... albo przepo- 
yyescz parabola ca 1500 Er z 18; ~  jako nazwa 
księgi biblijnej: Misericordia relavat peccata ut 
testatur in Proverbiis, w Gathchach: Misericor
dia et veritas redimit... iniquitates (Prov 16, 6) 
XV p. post. R XXV 173.

5. 'zagadnienie, pytanie, problem do dyskusji, 
zagadka, ąuaestio, aenigma’: Rozdzyelyenye szo- 
stenaczcze... O dzywnych gadkach młodszego 
byzkypa kv starszemu (de mirabilibus quaestio- 
nibus episcopi iunioris ad senem) a o odpo- 
wyedzyenyy starszego kv mlodszemv XV med. 
MPKJ V 432; Gadką nagarnąlą (sc. aquila) 
eum tali questione pulsavit XV med. R XXIII 
280; Szadza nauky al<bo> ymyenya a b<a)da- 
nye gathk <ro)smaytych ścieńcie desiderium et 
inquisicio 1461—7 Serm 391 r; W pyrwey gadcze 
in prima questione ca 1492 Z  ab 148; Zaday 
gathką propone questionem XV p. post. R XXV 
182; ^  W gadkach in enigmatibus 1448 
R XXIV 353; Na trudnych gadkach in enigma
tibus (regina Saba audita fama Salomonis in 
nomine domini yenit tentare eum in aenigma- 
tibus III Reg 10, 1) 1471 MPKJ V 44, sim. ib. 
50; Gadka enigma (audite sermonem meum 
et aenigmata percipite auribus yestris Job 13, 17) 
ib. 60; Gatky (war. lub.: pogadky) enigmata 
(impletus es, sc. Salomon, quasi flumen sa- 
pientia... Et replesti in comparationibus aenig
mata Ecclus 47, 17) ib. 86.

6. *dowód, argumentum : Entimema, gl. ar- 
gumentum gathka, novum: stirps strenua belli- 
gerorum torsit in Hebreos, quo superayit eos 
1466 R XXII 25; Gadky argumenta ca 1500 
JA X 383.

7. ' twierdzenie, quod asseritur*: Gadky asser- 
ciones XV med. R XXIV 361.

8. bez kontekstu: Gatky gadayocz ca 1450 
PF IV 577.

Gadlina cf. Gardlina
Gadobny cf. Gody, Obnowienie

(Gadownik) Hadownik bot. \pięciornik, Po- 
tentilla Tormentilla Schrk*: Hadownik tormen- 
tilla 1472 Rost nr 570.

(Gadówka) Hadówka bot. *odmiana rdestu, 
Polygonum Bistorta L.*: Hadowka cerbonia, vi- 
perana 1472 Rost nr 1212.

Gadowy e wężowy, żmijowy, virus reptilis, qui 
viperarum est': Yad gadowy genuina yiperarum, 
quomodo potestis bona loqui? XV med. Gl- 
Wroc 103v. ~  Cf. Ziele, Korzeń.

Gagatek 'czarna odmiana bursztynu, electri 
genus coloris fusci*: Gagatki cacabro 1437 
Rost nr 2508; Gagatek gagates 1472 Rost nr 10; 
Glynsky... petit... ligibulas coralina cum ga- 
gathky 1491 AcLeop II nr 687; Gagatek gagates 
ca 1500 Rost nr 7145.

Gagatkowy f zrobiony z gagatku (odmiany bur
sztynu), ex electro coloris fusci confectus* : 
Nicolaus... posuit super eo solidum, quia Cle- 
mens... fideiussit sibi pro vxore Stanislai... 
peplum,... monilia,... et [...] gagathkowe 1450 
Przem II nr 764.

Gai i  fo r  my: praes. ind. 1. sg. gaję OrtKal 309, 
OrtMac 117; 3. pl. gają OrtBrRp 48, 1, OrtMac 
58; ~  inf. gaić 1425 BiblWarsz 1857 II 800, 
1446 TymSąd 151, OrtKal 308. 309, OrtMac 
117, 1472 AGZ VI 153; ^  praet. 1. sg. m. 
-m gaił 1394 TPaw IV nr 218, 1436 KsMaz III 
nr 2287, 1446 PF VIII 18; 3. sg. m. gaił 1393 
TPaw IV nr 143, 1460 TymWol 67, 1463 R XXII 
382; 3. pl. m. gaili OrtBrRp 48, 1; ^  part. praet. 
pass. n. sg. m. gajon OrtKal 309, OrtMac 82; 
gajony XV in. JA XXVII 265, 1453 AKPr 
II s. XX, OrtBrRp 63, 1, OrtCel 2; gajeny 1443 
TymSąd 140; neutr. gajone 1314 KodMazL 39; 
g. sg. m. gajonego OrtBrRp 51, 3, OrtCel 2;
d. sg. m. gajonemu OrtBrRp 40,2, OrtKal 298; 
ac. sg. m. gajony 1441 ZapWarsz nr 708, Ort- 
Kal 300; gajeny OrtKal 310; i. sg. m. gajonym 
1443 TymSąd 140, 1451 TymSąd 140, OrtKal 
143, 1463 R XXII 382; neutr. gajonym 1429—37 
BiblWarsz 1861 III 25; gajonem 1429—37 Bibl
Warsz 1861 III 25; /. sg. m. (w) gajonem 1432 
JP XXXVI 35, 1449 Czrs s. LXX1V, 1449 Tym
Sąd 155, Sul 80, OrtBrRp 51,3, OrtKal 189; 
gajonym 1449 Czrs s. LXXIV; neutr. gajonem 
1424 KsMaz II nr 228; /. pl. m. (w) gajonych 
OrtBrRp 88, 1; ^  inf. pass. sg. m. być gajon 
OrtMac 117.

Znaczenia: 1. 'otwierać, odprawiać publicz
nie roki sądowe (według prawa niemieckiego 
w Polsce), iudicium bannitum, quod dicitur, certis 
ąuibusdam terminis exercere (iure Teutonico in 
Polonia)*: Cristinus adiunctus... dedit facere 
iudicium gaycz yyecze 1425 BiblWarsz 1857 II
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800; Gdy woyth albo przyszyasznyczy szyedza 
kv praw (leg. prawu), a szadv ne gayą any 
zadny szad sztharadawnego obyczaya gagyaly 
(OrtBrRp 48, 1: gayly) OrtMac 58, sim. Ort- 
BrRp 48, 1; Gayon (OrtBrRp 63, 1: gayony) 
szad przesz woytha OrtMac 82; Kthorymy 
szlowy sząd gaycz podług maydborszkyego 
prawa ? OrtMac 117, sim. Ort Kał 308; Kthorymy 
szlowy ma bycz gayon sząd? OrtMac 117; Ma 
na sztholyecz szyescz woyth s pr<z>yszyasznyky 
na lawyczą, a ma pythacz woyth przyszyaszny- 
kow: Yestly czasz sząd gaycz? OrtMac 117, 
sim. OrtKal 309; Woyth ma rzecz: Yako mnye 
sz prawa nalyezyono, tako ya thutha gayą sząd 
y zapowyadam... Tho yusz sząd gayą (OrtKal 
309: gayon) OrtMac 117, sim. OrtKal 309; Vzdal 
dobrovolnye przeth gayonym sądem... Ianoui..., 
yze volen dacz, przedacz... I tam na tern pra- 
vye szed<z>al... Iąn..., M arczyn.V oyczech... 
i tho pravo gagyl [...] Voyczech 1463 R XXII 
382; Czechmystrz, cum sedetur in prefato con- 
tubernio al. in czecha, debet ipsam czecham 
bannire al. gagycz cum licencia sedere et cum 
licencia surgere 1472 AGZ VI 153; ' ^  gajony 
sąd, wiece: Gayony szand iudicium formatum 
XV in. JA XXVII 265; Jagneska... przed 
gayonym veczem nye szalowa<la>... o polosmy 
grziwny any tesz o nye *capowala prawa... 
Tedis tam przed gayonem veczem nye szalo
w ana) 1429—37 BiblWarsz 1861 III 25; Orsula 
debet... sexagenam in banito iudicio Sta- 
nislao, a pod dom szą szapiszuye Staszcovi 
w gayonem sządze 1432 JP XXXVI 35; Jacom 
ya Vyaczslawa *vye wygnał sz gego domu szylą, 
ale my vczekl swynamy (leg. z świniami), y na 
tho mam gayony szand 1441 ZapWarsz nr 708; 
Nye moczenem ya czebie w xagy szyła piszacz, 
ale cza piszalo prawo y gayeni szand, a mało by 
na them, co w *xąghay gesth, gothow na tho 
mogym prawem, gagonym sządem nad xągy 
dowescz 1443 TymSąd 140; Staschek przyal 
(leg. przyjął) poluvloczek znovu w g<a)yonem 
sząndze 1449 Czrs s. LXXIV; Jan ot Pawia 
przyal (leg. przyjął) zachoczcza vf gaionym 
uf sadze ib.; Dwv wolv... y konya... przyyąl 
za załoga w gayonem szandzye 1449 TymSąd 
155; Sbyeszcza kmyecz ma przes pana w sządze 
gayonem a w wyączszem (in iudicio maiori 
et bannito) trzykrocz... ypomyenyon bycz 
Sul 80; Lupkowski debet iure deducere 
Teuth<o>nicali al. gayonym ssądem 1451 Tym
Sąd 140; Item bannum regium id est iudicium 
formatum vlg. powyath crolewsky vel alterius 
terre, secundo dicitur gayoni sząd, tercio dici- 
tur interdictum regium zapowedz crolewska

1453 AKPr II s. XX; Doszyąglem go prawem 
a to gest szwyadomo gayonemv (OrtMac 45: 
gaynemu) sząndv OrtBrRp 40,2; Mogaly 
o proste rzeczy przed woythem besz gayonego 
(OrtMac 63: gaynego) szandu na kaszdy dzen 
zalowacz? ib. 51, 3; Tedy może woyth... po- 
szwacz przed gayny sząnd a thamo w gayonem 
(OrtMac 63: gaynym) sządze ortelem ma 
pytacz po szwey wynye ib.; Bandzely komv 
gego gymy*mye... przed prawem zapowyedano 
a zbyeszy, tego nye trzebą pozywacz, ale ten 
czo ge zapowyedzal, ma... dacz... wolacz 
w trzech gynszych gayonych (OrtMac 119: 
gaynych) szandzech ib. 88, 1; Gayony sąd 
bannitum judicium OrtCel 2; Zapowyedz kró
lewska s sądv gayonego uel dicitur gayony sad 
bannum regium ib.; Tho szlubyenye, czo thą 
pany wysznala przed gayonym (OrtMac 71: 
gaynym) sadem, to mvszy ona dzyerszecz Ort- 
Kał 143; Kaszdy czlowyek mosze w gayonem 
(OrtMac 56: gaynem) sąndze swa żałobą od- 
pusczycz ib. 189; Pytalyscze nasz..., iako wyele 
przyszasznykow ma bycz namnyey ku gayonemv 
(OrtMac 118: gaynemu) sandowy ib. 298; 
Przyszła gedna nyewyasta przed gayony (Ort
Mac 26: gayny) szand ib. 300; Tedy woythow 
poszel ma ludzem opowyedacz, ysz mayą 
gayeny (OrtMac 117: gayny) szad ib. 310; 
Vzdal dobrovolnye przeth gayonym sądem 1463 
R XXII 382; ^  Ego Bartholdus... resignaui
... dimidiam scolteciam prefatam in collo- 
quio dieto vlg. gayone weze (leg. wiece) coram 
Hermanno Plocensi scolteto 1314 KodMazL 39; 
lakom ya o thi *grzywdi wsstal ot Micolaya, 
ese my sapovedzal *mogi rolo w gaionem 
veczu oracz 1424 KsMaz II nr 228.

2. ' wyznaczać w lesie obszar użytkowania, 
sihae partem ad alicuius usum traditam desi- 
gnare’: Iaco Micolay gayl w pospolni las, in 
minori silva 1393 TPaw IV nr 143; Martinus 
contra Johannem... debet iura<mentum> fa- 
cere:... Anim go gagil nec spolium recepi 1394 
TPaw IV nr 218; O które czossni na mya 
Iunoscha szalował, thom ya czossal y gagyl 
w sswem 1436 KsMaz III nr 2287; Jakom ya 
nye gagyl w pospolny lyasz, alle k mey rancze 
robyono za mogye pyenandze 1446 PF VIII 18; 
Stanislaus in eisdem bonis Pywonino residen- 
ciam habere et ea possidere... eo excepto, quia 
non debet intromittere aliquem al. gagycz, ad 
usum proprium et pro domo propria 1446 
TymSąd 151; Baruik Yana Zelechowszkyego 
nye gayl any s łasza szagayonego yego ro- 
bothnyky *wyknal 1460 TymWol 67.

Cf. Wgaić, Wygaić, Zagaić, Gajać, Zagajać
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Gaj fo r m y : n. sg. gaj (1254) BaudRgY 45, 
(1362) 1795 KodWP III 194, (1378) 1384
KodWP III 469,1423 AKPr VIIIa 162, Dział 58, 
etc.; ~  g. sg. gaja 1410 StPPP II nr 1249, 
1424 MPKJ II 303; gaju 1396 TPaw IV 
nr 5377, 1417 KsMaz I nr 2751, 1428 ZapWarsz 
nr 2878, 1446 ZapWarsz nr 785, 1448 Zap
Warsz nr 824, Dział 57, 1468 ZapWarsz nr 3098; 
^  ac. sg. gaj 1398 Leksz II nr 2245, ca 1400 
CyzWroc, 1405 KsMaz I nr 612, Suł 81, ca 
1455 Dóbr 324, etc.; ~  i. sg. gajem 1399 
Leksz II nr 797; ~  l. sg. (w) gai 1405 SKJ III 
196; gaju 1390 TPaw III nr 1678, 1419 AKPr 
VIIIa 148, 1429 ZapWarsz nr 2919, Suł 59, 
Dział 58, 1487 ZapWarsz nr 1649, 1498 Zap
Warsz nr 1885; ^  n. pł. gaje 1398 Leksz II 
nr 2248; ^  g. pł. gajów 1457 ZapWarsz nr 1064, 
1471 MPKJ V 104; — ac. pł. gaje Suł 48,
ca 1455 Dóbr 325; ^  i. pł. gajmi ca 1428 
PF I 481; ~  l. pł. (w) gajech 1399 HubeZb 45, 
1402 Piek VI 80; gaj och 1398 Hubę Kr 4, Suł 
69. 81, Dział 37; gajach 1479 Czrs s. XLII.

Z n a czen ia : 1. 'mały las, zwłaszcza liściasty, 
nemus vel silva minor imprimis arborum fronden- 
tium : Ubi ąuercetum fuerat, quod gay vlg. 
appellatur (1254) BaudRgY 45; Partem eorun- 
dem nomine gay sive sylve dimiserint (1362) 
1795 KodWP III 194; Wczinil Mathias scody 
C grziwen... w gayoch, w lacach {leg. łąkach)
1398 HubeKr 4; In merica w gaju... non habuit 
secandi ligna potestatem 1390 TPaw III nr 1678; 
Habet tres mansos retro *istos ligna gay ib. 
nr 1718; Ego... non habui utilitatem gayu 
1396 TPaw IV nr 5377; Nicolaus... suum gay 
sive zapust cum ministeriali prohibuit 1398 
Leksz II nr 2245; Dominus abbas... suas 
hereditates prohibuit proclamando, scilicet Lu
bin..., arbores cum vlg. zapusti sive gaye ib. 
nr 2248; lako Wawrzenicz uczynyl mne scode 
ff gagech y ff szytach 1399 HubeZb 45; Przescz- 
law szastauil Cthanowi Drosgowo i sz gagem
1399 Leksz II nr 797; Sli zo {leg. szli są) 
Barbka... s Marzio w gay ca 1400 CyzWroc; 
Iaco łan... w szapuscech..., w gagech Margo- 
rzacze... vele scodi vczinil 1402 Piek VI 80; 
Yaco mne Micolay rambil gay 1405 KsMaz I 
nr 612; Ne gąl go w gay, ale w domu 1405 
SKJ III 196; Johannes... septem arwa:... unum 
dictum Medzigorze..., ultimum retro gaya... 
obligauit 1410 StPPP II nr 1249; Swathczimi, 
ysze Sagnew rambyl... drzewo na dzedzine 
Mancinine vlg. w gagu 1419 AKPr VIIIa 148; 
Yze then gagy... ne *sluchsa do Czarnoczyna 
1423 AKPr VIIIa 162; Johannes Vislai..., 
omnes de Gosnewicze se abrenunciaverunt et

cum istis, qui ad hoc pertinent gayv 1424 
Czrs 294; Zastawyamy dzedzini nassze... ze 
wszytkimi górami, padoli, pagorky, gaymi ca 
1428 PF I 481; Jacom ya nye posiał odbicz woza 
w Przecslaowem gayv 1429 ZapWarsz nr 2919; 
Una area... et duo gagy na oppadzech... Pe- 
tro... cessit 1438 StPPP II nr 2753; Jacom 
ya ne wirambyl Micolayewy gayu 1446 Zap
Warsz nr 785; Jacom ya ne wiwozil s Philip- 
powa gayu drzewa gwałtem 1448 ZapWarsz 
nr 824; Nyektorzy... wchodzą w łaszy atjo 
w gaye {Dział 38: w gay) cvdze (intrantes sil- 
vam vel gaium alicuius) Sul 48; Kedi ktho 
w gayv czvdzem... dąby wy rąby (in gaio... 
quercus inciderit)..., grzywną themv, w czy- 
gem gayv {Dział 58: temv, czyg gest gay) vczynil 
(in cuius gaio fecit)..., zaplaczy Sul 59, sim. 
Dział 58; O rabyenyy w leszech abo w gayoch 
Sul 69; Gdyby wszethw w łasz czącz thake 
drzewa..., może bycz przes dzedzicza thego 
łasza yąth,... a thakesz o gayoch, gdze mało gest 
laszow, ma bycz roszvmyano (et similiter de 
gaiis... observetur) Sul 81; Lvdze w dobry 
łasz albo w gay rzeczony zapvstha... 
wszethwszy... pożarem zaszgą (plebei... ga
ium... pożarem succenderint) *SW81; *Thasz 
ya gyda, roszkoszny may, dayacz kwyathky 
y szelony gay ca 1455 Dóbr 324; V ognya szą 
łudzę grzeya, lupya chrosthy, wszelkye gaye 
ib. 325; Jakom ya nye przedal... drzeva Stro- 
mylovy... z gego gayow 1457 ZapWarsz nr 1064; 
Nygednego drapyesstwa... mayą czynycz... any 
tesz w dąbrowach, any w gayoch (in silvis, gaiis) 
kv bvdowanyv Dział 37; O dzeczkowanyy 
lyasa y gayv (de pignore gaiorum et silya- 
rum) Dział 57; Jakom ya nye przyachal na 
czthyrzech yozyech w kxyanzy gay gwalthem, 
*anin go wyrambil 1462 ZapWarsz nr 1177; 
Yakom ya nye wyrabyl borow, gay<o>w, las- 
sow Mykolay<e)wy 1465 ZapWarsz nr 1174; 
Jako ya Mikolagewi nye wirambyl gayy any 
damby 1468 ZapWarsz nr 3098; Lassow, ga- 
gyow nemorum (quid het de ligno yitis ex omni
bus lignis nemorum? Ezech 15, 2) 1471 MPKJ 
V 104; Domaschewska czyascz... ma bycz 
thako yyelka, jako Plichczinska... w gayach, 
w blonyach 1479 Czrs s. XLII; Habet yilla 
praefata duo gaya quercina bona et duas bor- 
ras DłLB I 537; Ad gagium, qui gagius al. 
gaay continetur ad partem domini subiudicis 
1487 AGZ XV 569; Stanislao... medietatem 
ville... obligavit... cum medietate medietatis 
gay ib. XIX 367; Jakom ya dwu konyv s wo
zem... kmyeczyewy... wsyal w gayy y w sko- 
dzye swey 1487 ZapWarsz nr 1649; Yako mnye
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Sthanyslaw Myczkowycz w gayv moyem... 
rabal drzewo 1498 ZapWarsz nr 1885; De inci- 
dentibus silvas vel gaia, vel borras alienas XV 
JusPol 109; Gay nemus ca 1500 Er z 18; ^  Yze 
ludze... yablek ne rwały, gayą ne lupyli 1424 
MPKJ II 303; ^  w formie zlatynizowanej:
Ligna pro stodolis et aliis ad opus necessariis 
et pro coąuendis lateribus de nostris gayonibus 
et silvis, ubi magis commode invenerint, libere 
accipiant 1244 UrkWroc 6; Modlnicia cum... 
pratis, rubetis, gays (1287) KodPol III 149; 
In gayo 1318 CodSil XVIII 74; Johannes... 
contra Nicolaum... testibus clare edocuit, quod 
a triginta annis gagyum al. zapusta dictum 
zapusczili 1420 StPPP II nr 1691; ^  Iacet
penes medium laneum michnovsky et cum gayo 
barthny 1495 AGZ XIX 432; ^  może 'danina, 
oplata za korzystanie z gaju, tributum, quod 
sohere debet, cui alienae sihae usus fructusąue 
conceditur': Pro locacione... nove hereditatis... 
assignavimus ac presentibus condonamus pre- 
dicto scolteto Martino... de omnibus iudiciis... 
tercium denarium, de gayo, quod vlg. gay 
nuncupatur, tercium denarium (1378) 1384
KodWP III 469.

2. 'ścięte krzaki, gałęzie, chrust, sarmenta, 
ramalia’ : Yacom ya sz mego domu <nie> dala 
bydła any gay w sza dzessocz grzywen 1417 
KsMaz I nr 2751; Jako ya tho wem, eze An- 
drzey nye winosil Hindrzichowa gayv brzemye- 
nem siło 1428 ZapWarsz nr 2878.

Gajać ' otwierać roki sądowe (według prawa 
niemieckiego w Polsce), iudicium bannitum, 
quod dicitur, certis quibusdam terminis exercen- 
dum instituere (iure Teutonico in Polonia)’: 
Gdy woyth albo przyszyasznyczy szyedza kv 
praw (leg. prawu), a szadv ne gayą any zadny 
szad sztharadawnego obyczaya gagyaly (Ort- 
BrRp 48, 1: gayly),... mozely szwyadeczthwo 
yego (^c. wójta) szadv szye oszthacz? Ort- 
Mac 59.

Gajenie 1. 'otwieranie roków sądowych (we
dług prawa niemieckiego w Polsce), actus iudi
cium bannitum, quod dicitur, instituendi atque 
exercendi (iure Teutonico in Polonia)’ : Moszely 
woyth pythacz przyszyasznykow o czasz ga- 
yenya sządu? Ort Mac 117.

2. fwyznaczenie w lesie obszaru użytkowania, 
sihae partis ad alicuius usum traditae designa- 
tw :  Symon et Paulus... habent et habere debent 
perpetueque tenere inviolabiliter et observare 
communia pascua non dampnosa sine recusa- 
cione inter se..., dumtaxat non capiendo et 
congregando in domum sine intromissione 
al. przes gayenya 1446 TymProc 227.

Gajewe cf. Gajowe
Gajewnik cf. Gajownik
Gajnik emiody las, zagajnik, siha minor5: 

Villani habent... pascere... in rubetis, que iacent 
inter dictas villas et inter gayniky 1398 AKPr 
VIII a 78.

Gajny fo r m y : n. sg. m. gajny OrtZab 527; ^  
g. sg. m. gajnego OrtKal 185, OrtMac 63. 98, 
OrtZab 527; ^  d. sg. m. gajnemu OrtMac 45. 
118; ^  ac. sg. m. gajny OrtBrRp 51, 3, Ort
Kal 195, OrtMac 26. 31. 63. 117, 1461 Trzesn 
70; ^  i. sg. m. gajnym OrtKal 142, OrtMac 70. 
71; gajnem OrtMac 118; ^  /. sg. m. (na) gaj- 
nem OrtKal 200, OrtMac 32. 56; gajnym Ort
Mac 63; r ^ j  l, p i  m. (w) gajnych OrtMac 
119.

Z n a czen ie : (o rokach sądowych) *prawidłowo 
otwarty według prawa niemieckiego w Polsce, 
bannitus, i. e. rite institutus (dicitur de iudiciis 
iure Teutonico in Polonia certis ąuibusdam termi
nis exercendisY: Przyszła jedna nyewyastha 
przed gayny (OrtKal 300: gayony) sząd Ort
Mac 26; Dwoye przyszło przed nasz w gayny 
szad OrtMac 31, sim. OrtKal 195; Gdy woyth 
szyedzy na gaynem szadzye..., ktho gyemu 
przepadnye, then mu pokupy oszm szelągów 
OrtMac 32, sim. OrtKal 200; Tho yesth 
szwyadeczno gaynemu (OrtBrRp 40, 2: gayo- 
nemv) szadowy OrtMac 45; Kaszdy czlowyek 
może w gaynem (OrtKal 189: gayonem) szadzye 
szwą żałobą opuszczycz ib. 56; Mogaly o prosz- 
they rzeczy przed woythem besz gaynego (Ort
BrRp 51, 3: gayonego) sządv na kaszdy dzyen 
sządzycz? ib. 63; Thedy go może woyth posz- 
wacz przed gayny sząd a thamo w gaynym 
(OrtBrRp 51, 3: gayonem) szadzye ortelem ma 
pythacz po szwey wynye OrtMac 63, sim. 
OrtBrRp 51, 3; Anna stała przed gaynym sza- 
dem szwym (leg. z swym) rzecznykyem OrtMac 
70, sim. OrtKal 142; Tho szlubowanye, czo ta 
pany wysznala przed gaynym (OrtKal 143: 
gayonym) szadem, to muszy ona dzyerzecz 
OrtMac 71; M a... przynyescz lysth od woytha 
y od przyszyasznykow sz gaynego sządv Ort
Mac 98, sim. OrtKal 185; Woythow poszel 
ma ludzyom opowyedzyecz, ysz maya gayny 
(OrtKal 310: gayeny) sząd OrtMac \\1 \ Pytha- 
lysczye nasz..., yako wyelye przyszyasznykow 
ma bycz namnyey ku gaynemu (OrtKal 298: 
gayonemv) sządowy ib. 118; Zona wyązala 
(leg. wwiązała) szye w polowyczą yego (sc. 
męża)... gymyenya, yako yey wszdal za zy- 
wotha przed gaynem (OrtBrRp 87, 3: gayonym) 
szadem ib.; Badzyely komu yego gymye- 
nye... przed prawem zapowyedzano, a zbezy,
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tego nye trzeba poszywacz (leg. pozywać), ale 
czo ye zapowyedzyal, ma... dacz volacz we 
trzech blysszych szadzyech gaynych (OrtBrRp 
88, 1: gayonych) ib. 119; Bannum regium 
gayny szand vel zapovyecz krolewszka gaynego 
szandv OrtZab 527; Antę iudicium al. prz<e>d 
gayny szant 1461 Trześn 70.

Gajowe, Gajewe 'danina, oplata za korzystanie 
z gaju, tributum, quod pro sihae usu fructuąue 
possessori sohebatur : A na<r)zas..., a urna mel- 
lis gaiovego... sint liberi et exempti 1268 Kod- 
WP I 382; Singulis annis in festo beati 
Martini episcopi per ąuindecim grossos Pra- 
genses nobis soluere tenebuntur et per unam 
mensuram avene de silva, quod gaiove vulgari 
nomine vocitatur (1356) 1538 KodPol II 725; 
Adiungimus... sculteto... in omnibus siluis et 
lhiuiis, in frucetis omnibus et fructibus nobis 
pertinentibus, quod dicitur vlg. gaiowe, terciam 
partem (1360) MMAe III 301; Volumus, quod 
nullus castellanus seu officialis noster, qui ali- 
quod habuerunt ius qualequale in... silva Czir- 
necz, kmetones predictos infra limites dictorum 
sexaginta mansorum non inpediat nec molestet, 
neque gayowe petere presumat 1362 KodWP III 
209; In nemore, quod dicitur gayove, tercium 
denarium 1373 ib. 398; De indaginibus ac 
nemoribus al. gayewego tercium denarium ha- 
bebit (1383) 1537 ib. 536; Damus quartum dena
rium de pascuis et ex siluis vlg. gayowe (1421) 
MMAe VIII 471; Aduocatus tercium denarium 
de silua... vlg. gayowe... obtinebit 1425 Kod
Pol W 412; ~  Damus... libertatem ab omnibus 
solutionibus avene vlg. gayowego owssa (1436) 
1546 KodPol II 866.

Gajownik, Gajewnik ' leśniczy, siharum custos : 
Custodes siluarum debent esse, qui dicuntur 
gaiownici 1255 AKH  IV 188; Costuk gayownyk 
de Bliscziwodi 1444 AGZ XIV 148; Gayewnyk 
in Ossyeczsko 1464 ZapMaz 50.

Gajowy 'znajdujący się w lesie, qui in siha 
situs esf: Paulus et stii successores nullam ta- 
bernam... edificare nec habere debebunt ne- 
que... homines ipsius Pauli ibidem cereuisiam 
propinare presumant, exceptis duabus tabernis 
ibidem dictis gayowe ipsius Pauli 1441 StPPP 
II nr 2913 b. ~  Cf. Gajowe.

Galaktyt min. \jakaś odmiana steatytu, genus 
quoddam lapidis, quod talcum \ocatur : Galactit 
alactiten 1472 Rost nr 1854.

Galander zool. 1Melano córypha calandra 
Boiej: Galander galendra 1472 Rost nr 1372.

Galareta, Galreta 'gelatum : Duo lucei magni 
recepti sunt ad galaretam 1393 MMAe XV 53; 
Pro II caponibus et III pullis... domino regi ad

galretham 1394 MMAe XV 61; (Za ocet) ad 
galretam ib. 564.

Galban cf. Gałban
Galcz cf. Gołcz
Galia 1. 'rodzaj trociczek, conuli odorati ge

nus* (.?): Gallia gallia muscata 1472 Rost nr 655.
2. dubium: Galia domowa *egomum 1437 

Wisi nr 228, s. 86.
Galić 'sprzyjać, dobrze życzyć, favere, bona 

optare': Goszdi (leg. kożdy) szobye gali 1470 
Wisi nr 2620.

Galreta cf. Galareta
Gałązka 'surculus, palmes’ : Galaszka XV

p. pr. R XVI 341; Vos palmites lathorosly vel 
ga[n]lansky, rózgi, otnogi ca 1450 PF IV 575; 
Galaska palmitem XV med. R XXV 155; Ga- 
ląsky surculos XV p. post. R XXV 198.

Gałąź fo rm y: n. sg. gałąź ca 1450 PF IV 575, 
ca 1500 Er z 18; ~  g. sg. gałęzi 1428 Zap Wars z 
nr 290; ^  ac. sg. gałąź ca 1418 JA XIV 511; —̂ 
/. sg. (na) gałęzi XV p. post. R XXV 175; ~
n.pl. gałęzie 1403 Piek VI 118, 1463 AcLubl II; 
~  ac. pl. gałęzi Sul 59; gałęzie Sul 59.

Znaczenie: 'ramus, frons, p a l m e s Wirz- 
banta Golaneczski czondzal Potrą... o wiran- 
bene dwu dambu et 40 ramis et 6 vlg. galansze 
1403 Piek VI 118; Palmitem gąlasz albo latho- 
rosz ca 1418 JA XIV 511; Kedi ktho w gayv 
czvdzem geden abo dwa dąby wyrąby, za kasdy 
ósmy szkoth..., alye gdi tylko galąszy othnye 
(si tantum propagines absciderit), cztirzi skocz- 
cze zaplaczicz mvszy Sul 59; Paknyąly othrosly 
alybo galąszye (sin... propagines vel ramos 
absciderit) tylko obrąby, począdzan tylko ma 
bycz ib.; *Galanzan palmes ca 1450 PF IV 
575; Palmiti lathorosly, galansz, otnoga ib.; 
Rami al. galąszye 1463 AcLubl II; Pro *galandze 
ad testarum lateres 1494 WarschPozn I 378; 
Pro frondibus al. *galandze 1494—5 Warsch
Pozn I 394; Galąszye ramos XV p. post. PF 111 
286; Homo fugiens incidit in... foueam, in 
qua fouea fuit... arbor, et sic mansit super vno 
ramo, na galąszy, illius arboris XV p. post. 
R XXV 175; Galasz frons ca 1500 Er z 18; ^  
'szubienica, patibulum5: Non est bonus homo, 
quia se exemit a patibulo... (rota:) Jako mne 
oth galanszy nye othcupyono 1428 ZapWarsz 
nr 290. ^  Niektóre przykłady z formą gałęzie 
można by uważać za collectivum.

Gałban, Galban bot. eFeruła Schair Borszczż: 
Galban galbanum 1472 Rost nr 85.

Gałęzisty 'rozgałęziony, o wielu gałęziach, 
frondosus : Kadzidlne rzeci zegl... pod wszel
kim drzewem galozistim (sub omni ligno fron- 
doso) BZ II Par 28, 4.
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Gałgan bot. 1. 'Alpinia Galanga Willd.’ : Gal- 
gan galanga 1464 Rost nr 4813, sim. ca 1465 
Rost nr 3920; *Galgand galanga 1472 Rost 
nr 100; Gałgan 1475 Rost nr 2939; Gałgan 
galanga ib. nr 3074; Gałgan galganum ib. 
nr 3182, sim. 1478 Rost nr 1951; Gałgan ga
langa XV p. post. R LIII 66, sim. ca 1500 
Erz 18, ca 1500 Rost nr 7141.

2. polny gałgan f Scirpus sihaticus L . ': Polny 
gałgan ciperus 1484 Rost nr 5980, sim. ca 1500 
Rost nr 5377.

Galka 1. 'gałka, kulka (tu użyta do gry ha
zardowej), alea vel globulus lusorius5: Acz 
gaalki alybo kostki gygrayąncz czyy syn czo 
straczy (si globisando aut taxillos ludendo... 
aliąuid perdiderit), na yego cząnscz polyczono 
bandze, gdi... na dzaal przydze Sul 17; 
Syn... acz galky gygrayącz alybo kostky 
(Dział 42: gygrayączy kostky)... nyeczso stra
czy... (filius..., si globisando... aliąuid perdi
derit), kasde straczone chczemy..., aby na gego 
cząscz było polyczono Sul 50.

2. 'kopuła na szczycie namiotu, tentorii 
cułmen (?): Pro gnunphis (pro gumphis) ad refor- 
manda tentoria regalia circa domas dictas galky 
1393 MMAe XV 160.

Gamba cf. Hańba
Gamrat 'nierządnik, gach, moechus : Hi-

striones vlg. gamraczi XV med. R XXIV 339.
Ganek 1. 'płaski dach, taras na domu lub 

przed domem, tectum planum aedificii vel moe- 
nium, pinna' : De pinnaculo ganku XV p. pr. 
R XXIV 364; Na ganku cosczelnyem (statuit 
eum super pinnaculum templi Mat 4, 5) ca 1450 
PF IV 571; Pinna id est summitas cuiuslibet 
rei, sed proprie templorum et murorum, spyczą 
vel gąnek, vel okrągły sczyth ca 1500 Erz 18; 
Pinnaculum est cuiuslibet domus vel templi 
fastigium ganek ib.; Ganek, halkerz pinnaculum 
templi (Mat 4, 5) ca 1500 JA X 383; ^  Ganek 
brukowany przed domem, nye mayączy nad 
szobą przykryczia licostratos (pro litostratos), id 
est structura de lapidibus, hebraice golgotha 
XV p. post. Kałużn 275.

2. 'kryte wejście lub podcienie, ganek, kruchta, 
porticus, yestibulum’: Porticus eyn vorkirch oder 
eyn eyngang, oder leychhausz ganek albo kruchta 
ca 1500 Erz 18; Postica est ingressus a parte 
posteriori hyndertor ganek ib. ~  Ganek ambito- 
rium ca 1455 JA XIV 495; Ganek deambulacio 
(antę gazophylacia deambulatio decem cubito- 
rum latitudinis Ezech 42,4) 1471 MPKJ W 106.

Ganiać (?) 'strofować, castigare, reprehen- 
dere : Nye ganye (pro gania?) non reprehendit 
1466 R XXV 140.

Ganić fo r m y : praes. ind. 3. sg. gani Słota 
w. 75. 100, XV med. R XXIV 360; — part.
praes. act. adv. ganiąc Sul 40; ^  part. praes. 
act. adi. g. sg. m. ganiącego 1471 MPKJ V 81; 
n. pl. m. ganiący 1471 MPKJ V 131; / .  ganiące 
MPKJ V 131; g. pl. f .  ganiących 1466 R XXII 
15; ~  inf. ganić XV med. R XXII 246, XV med. 
R XXV 272, XV *>*. PF V 21, Rozm 806; ~
praet. 3. sg. m. ganił 1406 Piek VI 291, MPKJ
V 122, Rozm 317; 3. pl. m. ganili 1471 MPKJ
V 122.

Znaczenia: 1. 'czynić wyrzuty, karcić, stro
fować, exprobrare, vituperare, reprehendere’: 
Tako panna, yako pany ma to wedzecz, czszo 
szo gany Słota w. 75; Bocz gest co<ro>na 
czszna pani, przepascz by mu, kto yo gany 
Słota w. 100; Kedi kthorzy kmyecze sz tego 
*zywyata zyvotha przes plodv schodzą, gych 
wszistko ymyenye... obykly szą oblapacz szo- 
bye panowye. Stąd my ten tho przewrothny 
obyczay ganyącz, vstawyamy (nos eandem abu- 
sivam consuetudinem reprobantes statuimus) 
Sul 40; Bądą wam mowicz wschitko sle, lszącz 
(leg. łżąc) prze myą, thu sromotne vcziynky 
a ganyebne na wasz wcladayącz..., gen gesm zi- 
wot, gen wi wyedzeczye, gegosch ządaczye, o tho 
lszącz na wasz ginego, czssoss yako na szle ludzi 
mowyą, bo owego nye mogą ganycz XV med. 
R XXII 246; <Non> parvipendit nye gany any 
sromoczy, any leko .wazy XV med. R XXIV 
360; Karał, ganyl, bakal, swarzyl exprobravit 
(novissime recumbentibus illis undecim appa- 
ruit, et exprobravit incredulitatem eorum Marc 
16, 14) MPKJ V 122; O tern, yako myły 
Iesus ganyl myasta, v których czynyl czvda 
Rozm 317; Takyez y pomavyaczye, yze vzdravya 
v sobotą y maczye to chvalycz, a nye ganycz 
Rozm 806; ^  ganiący 'zganiony, culpatus : 
Ecce canes, tonat ira canum, timet ille, timenti 
fit fuga, culpati cruris, od ganyączych nog, 
odorat opem 1466 R XXII 15.

2. 'rzucać obelgi, złorzeczyć, maledicere, cri-
minari, comiciari : Ganyączego contumeliosi
(est correptio mendax in ira contumeliosi 
Ecclus 19, 28) 1471 MPKJW  81; Schromoczily, 
ganyly (war. lub.: wyastky czynyly a. ganili) 
conviciebantur (qui cum eo crucifhd erant, 
conviciabantur ei Marc 15, 32) ib. 122; Ga- 
nyączy (war. lub.: ganyacze) criminantes (anus 
similiter in habitu sancto non criminatrices 
Tit 2, 3) ib. 131; Ganycz maledicere XV ex. 
PF V 21.

3. 'skarżyć, pozywać do sądu, accusare : Iaco 
Hynczka ne ganił Niczka pot zacladem dwustu 
krziwen 1406 Piek VI 291.
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4. dubium 'odrzekać się, detestari : Detestare 
et iurare ganycz, clancz scha XV R XXV 
272.

C/’. Naganie, Oganić, Poganie, Przyganić, 
Zganić, Ganiać, Naganiać, Przyganiać 

Ganiebnie cf. Haniebnie 
Ganiebno cf. Haniebno 
Ganiebność cf. Haniebność 
Ganiebny cf. Haniebny 
Ganienie 1. 'wytykanie błędów, ganienie, vi- 

tuperatw : Gelecole kto wyessyeli syą a cocha 
w marney fale, tele tesze y smącza syą... prze 
ganyenye XV med. R XXII 247.

2. * rzucanie obelg, złorzeczenie, contumelia, 
comiciurn : Ganyenye swego szemranya vkazaly 
przecyw panv bogu (improperium murmura- 
tionis suae contra dominum protulerunt) 2?Z 
Judith 8, 24; Ganyenye a. przecziwnosczi con- 
tumelias (qui profert contumeliam, insipiens est 
Prov 10, 18) 1471 MPKJ V 67; Ganyenye, la- 
yanye improperium (hi sunt, quos habuimus... 
in similitudinem improperii Sap 5,3) ib. 75; 
Ganyenye convicia (convitia et maledicta red- 
det illi Ecclus 29, 9) ib. 82; Ganyenym ynandzyly 
contumeliis afficerent (cum autem factus esset 
impetus Gentilium et Judaeorum cum principi- 
bus suis, ut contumeliis afficerent et lapidarent 
eos Act 14, 5) ib. 134.

Gańba cf. Hańba 
Gańbić cf. Hańbić 
Gańbieć cf. Hańbieć 
Gańbienie cf. Hańbienie 
Gańca 'ten co rzuca obelgi, oszczerca, eon- 

tumeliosus calumniator’: Ganczy (war. lub.: 
gancz) calumniatorum (propter multitudinem 
calumniatorum clamabunt Job 35, 9) 1471 MPKJ 
V 62; Ganczye contumeliosi (ne contra faciem 
stes contumeliosi Ecclus 8, 14) ib. 79; Ganczie, 
naschmyevacze (war. lub.: ganycze a. naszmy- 
vacze) contumeliosos (ut faciant ea, quae non 
conveniunt... contumeliosos, superbos Rom
l, 30) ib. 125.

Gar (?) bot. ' Aegopodium Podagr aria L.’ : Gar 
allizatum 1450 Rost nr 10788. ~  Cf. Gier.

Garb fo rm y: n. sg. garb 1471 MPKJ V 76, ! 
ca 1500 Er z 18; ~  g. sg. garbu Rozm 152; ~
ac. sg. garb 1440 AGZ XIII 91; ~  i. sg. garbem 
1495 AGZ XIX 432; — /. sg. (na) garbie 1475 
AGZ XIX 535.

Znaczenia: 1. 'wypukłość na żywym orga
nizmie, quod in corpore summo praeter naturam 
eminet, extaf: a. na klatce piersiowej: 'garb, 
gibbus’: Ną chrzypczye garb gibbus ca 1500 
Er z 18; Garb na pyerszach gibbus in pectore 
ib. ; ^  b .na szyi: fgruczoł a. wole, guttur strumo-

sum, struma : Schygyą myal svyątla a byala... 
a tesch ny myal gruczola na garlye any garbv 
ktorego (neque guttur tumuit nec fuit strumo- 
sum) Rozm 152; ~  przenośnie: Donec turgo- 
rem, garb, peccati per penitenciam deponas XV 
med. R XXIV 342.

2. 'wypukłość terenu, pagórek, góra, terra 
vel loeus eminens, collis, mons5: lohannes debet 
fodere turgidem al. garb pro se inter prata 
1440 AGZ XIII 91; Nos... ab eodem scopulo 
acquitavimus per lutum et ibidem super rivulo 
al. nagarbye sippavimus alterum scopulum 1475 
AGZ XIX 535; <Cum> colle al. s garbem, qui 
iacet penes medium laneum michnovsky et 
cum gayo barthny 1495 AGZ XIX 432.

3. dubium : 'wypukłość na drzewie, sęk, arboris 
nodus’ : Sąk a. garb vertex (lignum curvum et 
vorticibus plenum sculpat diligenter Sap 13,
13) 1471 MPKJ V 76.

Garbarski 'coriarius’ : Simcha ipsis in domum 
suam... intromissionem totalem et in omnia 
bona sua ac ad omnia instrumenta cerdonia 
al. garbarskie dare est obligatus 1486 AGZ 
XV 236.

Garbarz 'c o r ia r iu s Fideiussit Jan, garbars, 
yitricus eius 1435 IJblur nr 4636; Garbarz cerdo 
1437 Wisi nr 228, s. 86; Molendinum nostrum... 
transferimus in cerdonale temporibus perpetuis 
duraturis ad omnes cerdones ylg. garbarze 1447 
MMAe XVII 472; Frumitores vel fruimitores 
dicuntur, qui faciunt coria, garbarze 1450 Rp- 
KapKr; Garbarz cerdo ca 1500 Er z 18; Gar
barz cerdo ca 1500 R XLVII 354; ^  może
z fleksją łacińską: Garbary nos tri... sedecim 
marcas et cuttes siue corrigia soluere fuissent 
obligati 1423 MMAe V nr 120.

Garbaty 'gibber : Jan garbathy, cramarsz, ius 
habet 1498 Liblur nr 8904.

Garbić cf. Zgarbić
Garbowaty 'garbaty, gibber : Billibi (sc. czło

wiek) . . .  garbowati albo slzawi, albo byelmo 
mayoczi na oczy..., nye przistopy offyerowacz 
panv (si gibbus..., non accedet offerre hostias 
domino) BZ Lev 21, 20.

Garcarz cf. Garncarz
Garcarzowic cf. Garncarzowicz
Garczarz cf. Garncarz
Garczarzowic cf. Garncarzowicz
Garciel cf. Gardziel
Gardlica cf. Garlica
Gardlić 1. 'dławić, dusić, suffocare : Gardlil, 

davyl suffocabit (servus ille invenit unum de 
conservis suis, qui debebat ei centum denarios 
et tenens suffocabat eum Mat 18, 28) 1471 
MPKJ V 119; ^  Gardly, zaduscha suffocat
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(hic est, qui verbum audit, et solicitudo saeculi 
istius, et fallacia divitiarum suffocat verbum, 
et sine fructu efficitur Mat 13, 22) 1471 MPKJ 
V 119.

2. 'nalegać, nastawać na kogoś, premere : 
Nye gardly *primes (verba improperii non dicas 
illi et non premas illum in repetendo Ecclus 
31, 42) 1471 MPKJ V 83.

Gardlina, Gadlina, Garlina 'snop prostej, ró
wnej słomy lub trzciny, też poszycie dachu, 
straminis fascis, tectum stramineum : Gar
dlina glossus 1437 Wisi nr 228, s. 87; Tho
mas probabit, ąuando placet, confitendo stra- 
mina, que se ofFert restituere, exceptis strami- 
nibus aptis ad tegendum vlg. gardlina, que dixit, 
quod heres ville recepit. Ponęt evictorem here- 
dem pro dicta gardlina 1444 MMAe XVI 
nr 410; Pro octo capeciis straminum al. gadlina 
1452 MMAe XVI nr 490; Ho czo na mya scha- 
lovala Anna... wysschey kopy zalogy hy po- 
loschenya gardlyna hysthby 1462 ZapWarsz 
nr 1155; Domorum stramina gardlina 1466 
R XXV 141; Laboriosus Nic<olaus>..., qui 
exivit a nobili Johanne..., *stupam inordinate 
stramine al. *garthlyna posuit et stabulum... 
al. chlew rubeto non reformavit al. nye po- 
chrosczyl 1478 ZapRpCzers 2, 248; Labora- 
toribus in Łubom circa gaczi 17 grossos... 
Ibidem za *garlymi... 3 grossos 1494 Warsch- 
Pozn I 377; Gardlyną stramina XV p . post. 
R XXV 202; Glossus gardlyną vel klocz ca 1500 
Er z 18; ^  może 'grzbiet dachu, tecti culmen : 
Gadlina culmen, quia culmo tegitur XV p. post. 
PF V 10.

Gardło, Garło fo r m y : n. sg. gardło FI i Pul 
5, 11, XV med. GIWroc 58 r, ca 1455 JA XIV 
493, 1463 P F Y  13, Pul 68, 4, ca 1500 Erz 18; ~  
g. sg. gardła 1428 ZapWarsz nr 292, BZ Lev 
5, 8. II Par 23, 15, 1470 ZapWarsz nr 3007; ~  
d. sg. gardłu 1471 MPKJ V 21; ^  ac. sg. 
gardło 1415 StPPP II nr 1405, 1424 KsMaz 
II nr 369, BZ Gen 27, 17. Deut 21, 4. 28, 48. 
33, 29, De morte w. 199, 1472 ZapWarsz nr 1347, 
1478 ZapWarsz nr 1212; ^  i. sg. gardłem 
1466 R XXII 20, Pul 113, 15; garłem XV ex. 
SlArch I pnl. 20; ^  /. sg. (w) gardle FI 113, 
15, FI i Pul 149, 6, Błaż 320, BZ Gen 49, 8, 
1461—7 Serm 97 r, ca 1500 Erz 18; garle Rozm 
152; ~  g. pl. gardł BZ Lev 26, 13.

Z n a c ze n ie : ftylna część jamy ustnej (poj
mowana też jako źródło głosu), gardło, przełyk, 
przednia część szyi, szyja, fauces, guttur, cervix, 
cołlum’: Bo ne w gich ysczech prawdy, sercze 
gich proszne iest, grób otworzoni iest gich 
gardło (sepulcrum patens est guttur eorum),

iozikmi swimi lszywe so czinili FI 5, 11, sim. 
Pul, XV med. GIWroc 58 r; Slawany (pro bał
wany) poganow... noghy ymayo, a ne bodo 
chodzycz any wolacz *bodo w gardle (Pul: 
gardłem) swogem (non clamabunt in gutture 
suo) FI 113, 15; Weszela bosza w <g>ardle 
gych (exaltationes dei in gutture eorum) 
FI 149, 6, sim. Pul; Vszylowal yesm wolayocz, 
pomylklo iest gardło moye (raucae factae sunt 
fauces meae, FI: dzosla moia) Pul 68, 4; ^
Czom vczinil Ofcze, tho sza yey poczothkem, 
kedi strya davila sza gardło 1424 KsMaz II 
nr 369; Czszom yczinil Ondrzeyewi, tho za yego 
poczanthkem, kedi my szan (leg. się) do gardła 
rzuczil 1428 ZapWarsz nr 292; Synowy koscz 
rybya w gardle ywyozla (in... gutture os piscis 
transversum erat) Błaż 320; Gardło ca 1455 
JA XIV 493; Skorkama koszelkowyma osyla 
(leg. oszyła) gemu roce a gardło (colli nuda 
protexit) BZ Gen 27, 17; Iuda, czyebye bo- 
do chwalicz braczya twoya, r0cze twogy na 
gardlye (in cervicibus) twich nyeprzyyaczyol 
ib. 49, 8; OfFyerowacz b0dzye dwye garlyczi... 
y da ge kaplanowy, gensze... offyeryge za grzech, 
zakr0czyw glow0 gego tako, zebi syo gardła 
dzerszalo (ut collo haereat) BZ  Lev 5, 8; la 
bodo pan bog wasz,... ienzeczem slamal wrze- 
czodze s gartl (qui confregi catenas ceryicum) 
waszich, abiscze chodzili proscy ib. 26, 13; 
Srzerzo (leg. zrzeżą)... gardło ialoviczi (cae- 
dent... ceryices yitulae) BZ Deut 21, 4; Wlozi 
zelaszne yarzmo na twe gardło (ponęt iugum 
ferreum super cervicem tuam) ib. 28,48; Po
prze czebye nyeprziyaczel twoy a ti gego gardło 
potloczysz (tu eorum colla calcabis) ib. 33, 29; 
Chicywszi syo rokama gey gardła (imposuerunt 
ceryicibus eius manus), wiwyedly io precz BZ  
II Par 23,15; Davy w gardle suffocat in ore 
1461—7 Serm 97 r; Kyedy nayyedza ma skola, 
bandy yem lacz w gardło szmolą De morte 
w. 199; A zatoczyczy głową kv gardly et retorto 
ad collum capite (Lev 1, 15) 1471 MPKJ V 21; 
Yako ya tho vyem, ysse czo ydzyelal Jan..., 
tho ydzyelal za *yeh począthkyem, ysse hyh 
za gardło ylapyla 1472 ZapWarsz nr 1347; Ja
kom ya nye przyyachal... w dom do Pyotra... 
anym go uphyczyl za gardło 1478 ZapWarsz 
nr 1212; Gardło guttur ca 1500 Erz 18; Glans 
yaplko w gardle albo zoladz ib.; Schygyą myal 
syyątla... a tesch ny myal gruczola na garlye 
any garby ktorego (neque guttur tumuit nec 
fuit strumosum) Rozm 152; ^  'wole (u ptaka), 
ingluvies (aviumy: Gardło ptaszę yesicula 1463 
PF Y  13; ~  grube gardło 'gruby, chrapliwy
glos, vox gravis et rauca5: Crocitat corvus
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clamoroso gutture, gl. alta nota, grubim gar
dłem 1466 R XXII 20; ^  przenośnie 'życie,
vita (metaphorice) ' : Anym mowyl... szlych
y nyevczczyvych szło w... rzekącz:... Abych 
ya był thobye thako w młodych leczech, szba- 
wylbych czą gardła thwego 1470 ZapWarsz 
nr 3007; Byenya vye, czo o mnye movyl 
y layal, czego, dalybog, garlem svem nye 
dovye<dzie> XV ex. SlArch I pffl. 20; ^  nie
jasne: Clemens... penam XV judicio, pro eo, 
quia importune in judicio loąuebatur his verbis: 
Mussycz mi stacz o gardło y wroczicz w gardło 
1415 StPPP II nr 1405.

Gardość cf. Hardość
Gardyjan cf. Gwardian
Gardzenie 1. fpogardzanie, wzgarda, despectio, 

aspernatio, contemptw : Bo wele zapelnona gest 
dusza nasza: przekoro *opylwytim, a gardzene 
(Pul: gardzenym) physznym (quia multum re- 
pleta est anima nostra: opprobrium abundan- 
tibus, et despectio superbis) FI 122, 5; Gardzie- 
nye aspernacio (in lapide luteo lapidatus est 
piger, et omnes loquentur super aspernationem 
ilłius Ecclus 22, 1) 1471 MPKJ V 81; Smyluy 
szye nad namy, gospodnye.. bo barzo na- 
pelnyeny yesmy gardzenya (quia multum re- 
pleti sumus despectione, FI: w<z>gardzena) 
Pul 122, 4.

2. fhardość, arrogantia' : Gardzienye a. gar- 
doscz (war. lub.: gardoscz) arrogancia (super- 
bia eius et arrogantia eius, et indignatio eius 
plus quam fortitudo eius Is 16, 6) 1471 MPKJ 
V 90.

Gardzić fo rm y: praes. ind. 3. sg. gardzi XV 
med. R XXII 39, BZ Deut 21, 20; ^  praes. ind. 
z partykułą ać dla wyrażenia trybu rozkazującego:
3. sg. ać gardzi 1471 MPKJ V 82; ^  imper. 
2. sg. gardzi FI i Pul 137, 9, 1448 R XXIV 352, 
M W  137b, Pul 54, 1; ^  part. praes. act. adv. 
gardząc BZ Lev 6, 2. Neh 2, 19; ^  inf. gardzić 
XV med. R XXII 236; ^  praet. 3. sg. m. gar
dził XV PF V 83; 3. pl. m. gardzili MPKJ V 
124; ^  condit. 3. pl. m. -by gardzili Rozm 189.

Znaczenie: 'gardzić, odrzucać, pomiatać, 
lekceważyć, contemnere, despicere, dedignari, 
spernere, abuti : absolute i bez kontekstu: Ten 
to syn nasz nyekarni a nyeposlvsni gest, na- 
pomynanya naszego sliszecz nye chcze y gardzi 
(monita nostra audire contemnit) BZ Deut 
21, 20; Rzekłem gym:... Poczcye a vdzalami 
muri ierusalymske... Y ysliszely Sanabalach... 
y Gozem, y kłamały namy, gardzocz (et sub- 
sannaverunt nos, et despexerunt) BZ Neh 2, 19; j 
Gardzyly (war. kal.: wsgardzaly) aspernabantur I 
(dixit autem et ad quosdam, qui in se confidebant i

tamquam iusti et aspernabantur ceteros, para- 
bolam istam Luc 18, 9) MPKJ V 124; Gardzyl 
a posmewal spreuit et illusit XV PF V 83; ^  
czegoś: Gemusz (sc. Janowi) rz<e)kl Iesus..., 
yakoby rzeki: Tegodlyaszye tobye mnyeyschemv 
podayą, aby yyeczschy nye gardzyly krzscze- 
nya abo oprayy od mnyeyschych (ne dedig- 
nentur maiores a minoribus baptizari et regi) 
Rozm 189; ^  coś: Pan<ie>, myloserdze twoge 
na weky, dzala rokv twoyv ne gardzy (opera 
manuum tuarum ne despicias) FI 137, 9, sim. 
Pul, M W  137b; ^  kimś, czymś: Szerczem
szcrusszonym a pokornym ne gardzy, panye 
bosze (cor contritum et humiliatum deus non 
despicies Psal 50, 19) 1448 R XXIV 352; Na- 
pyrwsche tegda misi o pokorze..., a tacz na 
czwórą syą ykazuge: nye dbacz na ten swyat 
a nykym nye gardzicz XV med. R XXII 236; 
Dussa, która bi sgrzessyla a gardzocz bogem 
(contempto domino) zaprzalabi pokłady blysz- 
nego swego..., nawroczy wszytko, czsosz 
prz<e>s leszcz odzerszecz chczyala BZ Lev 6, 2; 
Acz wanczey thobą nye gardzi nec super te 
abutatur (non des... mulieri nequam yeniam 
prodeundi... A carnibus tuis abscinde illam, ne 
semper te abutatur Ecclus 25, 36) 1471 MPKJ 
V 82; Wysluchay, boże, modlytwę moyę y nye 
gardzy (FI: ne wzgardzay) proszbo moyo (ne 
despexeris deprecationem meam)! Pul 54, 1; ^  
'brzydzić się, abhorrere':  *Garczy sobą se hor- 
ret XV med. R XXII 39. -—' Cf. Pogardzić,

Wgardzić, Wzgardzić, Zgardzić, Wzgar- 
dzieć, Wzgardzać.

Gardziel, Garciel, Garściel, Garzciel 1. ?tylna 
część jamy ustnej (pojmowana też jako źródło 
głosu), gardło, szyja, fauces, cer\ix : lako słodko 
gardzelam (Pul: garczelam)... mogem mol wy 
twoge (quam dulcia faucibus meis eloquia tua)! 
FI 118, 103; Kv garzcziely ad penulas (retor- 
quebit caput eius ad pennulas, ita ut collo 
haereat Lev 5, 8) 1471 MPKJ V 21; — (u zwie
rząt) *wole, podgardle, rumen, mamma5: Gardzel 
rumen 1436 R XXIII 277.

2. 'otwór, wylot, for amen : Garsczyel cratea 
(pro cratera) ca 1500 Er z 18.

Gardzina 'bohater, mocarz, homo fortis, he
ros': Et sic Poloni, adhuc circa Penthecostes 
Alado gardzyna yesse colentes ydola in eorum 
kalenda et, proch dolor, istis ydolis exhibetur 
maior honor tunc temporis a malis Christianis, 
quam deo ca 1450 PF IV 572; Naschilnyeysich 
gardzyn titanes (nec filii Titan percusserunt 
eum Judith 16, 8) 1471 MPKJ V 57.

Garlica, Gardlica fo rm y: n. sg. gardlica 
FI i Pul 83, 3; ^  ac. sg. garlicę BZ Gen 15, 9; ^
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g. du. garlicu BZ Lev 5, 11; ~  ac. du. garlicy 
BZ Lev 5, 7.

Z n a czen ie : zool. 'gatunek gołębia, turkawka, 
Tur tur auritus Bp., tu na oznaczenie gołębia 
egzotycznego, synogarlicy Turtur risorius Swains *: 
Wrobi nalazl sobe dom a gardliczya gnazdo 
(passer invenit sibi domum et turtur nidum sibi) 
FI 83, 3, sim. Pul; Weźmy... garlyczo (sumę... 
turturem) a golobya BZ Gen 15, 9; Offyerowacz 
bodzye dwye garlyczi (offerat duos turtures) 
albo dwye golobyczi panv, gedno za grzech, 
a drvgo za obyato BZ Lev 5, 7; Nye mogła roka 
gego offyerowacz dwv garlyczw (non quive- 
rit... duos offerre turtures) ib. 5, 11.

Garliczka zool. 'gatunek gołębia, turkawka, 
Turtur auritus Bp., tu na oznaczenie gołębia 
egzotycznego, synogarlicy Turtur risorius Swains,': 
Nyesly szą dzyeczyatko... do kosczyola y o- 
ffyerovaly zan dvoye garlyczek (duos turtures 
offerunt) Rozm 78.

Garlina cf. Gardlina
Garło cf. Gardło
Garnąć się fskupiać się przy kimś, chronić się 

u kogoś, se conferre ad ałiąuem, refugium ąuae- 
rere, sectari ałiąuem \ Garnal scha tenuit se 
ad deum XV med. R XXV 157; Ty od thwogyey 
mylosczy nyzadnego nye odpadzasch, alye thym 
wschythkym, kthorzy szye k thobye garna, thy 
onym thwoyey lasky myloszney łono othwa- 
rzasch Naw 135; A przetocz my szye vydzy 
podobno,... yzbychmy ludv zapovyedzyely 
a velmy tvardo zakazały pod zakonnem po- 
sluschenstvem, aby za nym nye chodzyly any 
szye k nyemv garnąly Rozm 587. ^  C f Na

garnąć, Ogarnąć, Przygarnąć, Zgarnąć, Od
garniać, Ogarniać, Zgarniać się.

Garncarski, Garnczarski 'do garncarza nale
żący, qui figuli e s f : Polya garnczarska ager 
figuli XV p. post. Kałużn 273.

Garncarz, Garcarz, Garczarz, Garnczarz figu- 
lus5: Pyotr, garnczars de Florencia, habet ius 
1438 Liblur nr 4886; Pro littera ad Stanislai 
de Maio fideiusserunt Jan *garniczars et Mico- 
lai Sabelga 1439 Liblur nr 4998; Manibus figuli 
garncarza XV med. R XXIII 269; Blasius Je- 
linszky, garnzars, ius habet, testimonium perhi- 
buerunt seniores figulorum de eius nativitate et 
origine 1475 Liblur nr 7599; Jan Sandeczky 
alias Gusa, garnczars, ius habet, pro littera ad 
festum Stanislai in Mayo fideiusserunt seniores 
lutifiguli 1496 Liblur nr 8788; Cum septem 
iuratis...: Pawlyk,... Petro Radek, Stanislao gar
czarz, Andrea Czayka 1497 Trześn 134; Gąrn- 
cząrz figulus ca 1500 Er z 18; Garnczarz luti- 
figulus ib.

(Garncarzowicz) Garcarzowic, Garczarzowic
*syn garncarza, figuli filius : Iudicium banitum 
extitit celebratum... per me, Petrum Smolka, 
una cum septem iuratis, yidelicet Iohanne Ma- 
czynkowycz,... Iohanne Dyczka, Stanislao *gar- 
czarouyh 1496 Trześn 132; Cum septem iuratis, 
yidelicet Pawlyk,... Radek, garczarzowycz, Czay
ka 1497 Trześn 136.

Garncowy 'garnkowi właściwy, qui ollae pro- 
prius est>: Syerce drochle a rospusczenye
lyodzwy..., a twarz wszitkich iako czarnoscz 
garnczowa (facies omnium eorum sicut nigredo 
ollae) BZ  Nah 2, 10.

Garnczarski c f  Garncarski
Garnczarz cf. Garncarz
! Garncznyrz 'garncarz, figulus': Cum sep

tem iuratis, yidelicet Paulik,... Radek Petro, 
Stanislao garncznyrz (pro garncarz?), Andrea 
Czayką 1497 Trześn 135.

Garnec cf. Garniec
Garnek 'olla, urceus': Advocatus Warcensis 

recognovit coram judicio, quod vidi, quando 
Stanislaus percussit *knyaski garnek 1425 Czrs 
323; Othchodzecz (leg. otchoce-ć 'odechce-ć’) 
szya sz myodem tamek, gdycz przynyosza yadv 
garnek, mvszysz gy pycz przesz dzaky De morte 
w. 68; Olla parva erea al. zelaszny *garnagk 
cum modico cinere 1500 RocznKrak XVI 69; 
Poliwany garnek urceus ca 1500 R XLVII 
354.

Garniec, Garnec fo rm y: n. sg. garnec FI i Pul 
59, 8, 1437 Wisi nr 228, s. 87, XV p. post. PF 
V 7. 9; garniec 1471 MPKJ V 126; ~  /. sg. 
(na) garncy BZ Ex 16, 3; ~  n. pl. garnce Ort- 
Cel 9; — g. p l  garnców 1427 MPKJ II 306; ~  
i. pl. garncy 1494 ZapWarsz nr 1765a; ^  /. pl. 
(w) garncoch BZ  II Par 35, 13.

Znaczenie: *garnek, olla, lebes : Iuda crol 
moy, Moab garnecz nadzeie moiey (Moab olla 
spei meae) FI 59, 8, sim. Pul; Zelasni garnecz 
lebes 1437 Wisi nr 228, s. 87; Bichom biły 
zmarły... w szemy egipskyey, gdisz szedzelysmy 
na garnczy myosa (super ollas carnium) a ged- 
lismi chlyeb w szytoszczy BZ Ex 16, 3; Pokoyne 
obyati warzily w kotlech a w panwyach, 
a w garnczoch (in lebetibus et cacabis, et ollis) 
BZ  II Par 35, 13; Mosyadzowe garncze olle 
eree OrtCel 9; Garnyecz figmentum (Rom 9, 20) 
1471 MPKJ V 126; Jakom ya nye wsyal myecha 
s garnczi Janovi 1494 ZapWarsz nr 1765a; 
Garnecz fidelia XV p. post. PF V 9; ~  Gar
necz mocrzewy urinale XV p. post. PF V 7; ^  
jako miara objętości: Ysze Jan ne wszanl Magda
lenę. .. trzy garnczow masła, oszmydzeszand 
zyrow 1427 MPKJ II 306.
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Garstka ' tyle, ile garścią objąć można, mała 
ilość czegoś, pugillus, ąuantum pugillo capi 
potesf: Nye mam chleba, geno z garstko moki 
we ssodze (nisi ąuantum pugillus capere potest 
farinae in hydria) BZ III Reg 17, 12; Garstką 
(war. kal.: garscz) pugillum (yiolabant me ad 
populum meum propter pugillum hordei et 
fragmen panis Ezech 13, 19) MPKJ V 104.

Garściel cf. Gardziel
Garść *zgięta dłoń dostosowana do nabierania 

czegoś sypkiego, ile się w niej mieści, zawartość 
mieszcząca się w niej, trocha, pugillus, ąuantum 
pugillo capi po tesf: Kapłan, gensze nabyerze 
gey (sc. mąki) garszcz pełno (qui plenum ex 
ea pugillum hauriens) y seszsze yo na ołtarzy 
BZ Lev 5, 12, sim. 1471 MPKJ V 21; Garscz 
yolema 1463 PF V 13; Garscz pugillum (ąuorum 
unus tollet pugillum plenum similae et olei 
Lev 2, 2) 1471 MPKJ V 21; Garscz pugillus 
(stultus complicat manus suas et comedit car- 
nes suas dicens: Melior est pugillus cum reąuie, 
ąuam plena utraąue manus cum labore et 
afflictione animi Eccles 4, 6) ib. 71; Garscz 
(war. lub.: garstką) pugillum (yiolabant me 
ad populum meum propter pugillum hordei 
et fragmen panis Ezech 13, 19) ib. 104.

Garzciel cf. Gardziel
Gasić cf. Niegaszony, Ugasić, Zagasić, Zga

sić, Gasnąć, Ugasnąć, Zgasnąć, Wygasać, 
Ugaszać

Gasidło ?narzędzie do gaszenia świec, instru- 
mentum ad lucernas exstinguendas aptum : Udze- 
lal szwyeczydlnykow szedm s gassydly swymy 
(fecit et lucernas septem cum emunctoriis suis) 
BZ Ex 37, 23; Gaschidla emunctoria (emuncto- 
ria quoque et ubi, quae emuncta sunt, exstin- 
guantur, fiant de auro purissimo Ex 25, 38) 
1471 MPKJ V 18; Gaschidli emunctoriis (su- 
ment et pallium hyacinthinum, quo operient 
candelabrum cum lucernis et forcipibus suis 
et emupctoriis Num 4, 9) ib. 24.

Gaska 'uliczka, semita, via angustior (?)’: Si- 
cut Wlost non minorauit agrum Alexio, sed 
solus ita recessit vlg. w gąsko 1419 TPaw IV 
nr 3473.

Gasnąć 'exstinguf: Gaszno extinguntur (Mat 
25, 8) ca 1420 R XXIV 86; Dayczye nam oleyv 
yaschego, bocz nam lampasze nasche gasną 
(quia lampades nostrae exstinguuntur Mat 25, 8) 
Rozm 488. ^  Cf. Ugasnąć, Zgasnąć, Gasić.

Gaszenie 'exstinctio, actus exstinguendi : Udze- 
lal szwyeczydlnykow szedm s gassydly swymy 
a ssody, gdze ystawyony soo ku gassenyu (fecit 
et lucernas septem cum emunctoriis suis, et 
yasa, ubi ea, quae emuncta sunt, exstinguantur)

I BZ Ex 37, 23; Tho yczyeczenye znamyenyyą 
syyątą cerkew v oplupyenyy oltarzow v Vyelky 
Czvartek a v gaschenyy szyyecz Rozm 672.

Gat fa s , opaska na biodra, zona ąuaedam 
vel bracca renibus obtegendis apta5: Gad, gacze 
renale XV p. post. PF V 9.

Gatać 'mówić o czymś, rozmawiać, naradzać 
się, aliąuid cum aliąuo conferre’: Rosmawya- 
les[e]m a. gadał, a. gatal (war. kal.: *gutalem, 
gadałem) contuli (ascendi Jerosolymam... et 
contuli cum illis Evangelium, quod praedico 
in gentibus Gal 2, 2) MPKJ V 128. ~  Cf.
Gadać.

Gaworzyć cf. Goworzyć
Gawron zool. 1. fgawron a. kruk, Corvus fru- 

gilegus L. vel Coryus corax L ć : Facit enim sicut 
corws, gawron, qui elevat XV med. SKJ V 283; 
A gdisz bilo pod trzydzeszczy dny, otworzil 
Noe ok[o]no... a wipuszczyl gawrona (dimisit 
corvum) BZ  Gen 8,6; Gawronom gesm przi- 
kazal (corvisque praecepi), abi cyo karmyly 
tam BZ III Reg 17, 4; Przinosyly gemu gawrony 
chleb a myoso (coryi quoque deferebant ei 
panem et carnes) ib. 17, 6; Gawron corws 
minor 1472 Rost nr 1320; ^  Mathias de ibidem 
proclamacionis Boyno et in clipeo babatum, 
super babatho crucem, et super crucem, dictum 
ślepy gawron 1418 AKPr VIII a 143.

2. głuchy gawron: 'bliżej nie znany ptak egzo
tyczny, rzekomo krzyczący jak osioł, avis ąuae
dam peregrina, ąuae ut asinus hinnire credebatuF: 
Glvchy gąwron onograculus ca 1500 Er z 18.

Gawronow(y) 'kruczy, krukowy, ąui coryi e s f : 
Gensze dagę dobytky karmo gych, a dzeczom 
gawronowym wzywayoczym gy (et pullis cor- 
vorum invocantibus eum) FI 146, 10, sim. Pul.

(Gąbka) Gębka 1. zool. 'gąbka, Euspongia offi- 
cinalis Bronn. albo jej szkielef: Gąmbka spongia 
1437 Wisi nr 228, s. 89; Gąpką spongia 1462 
R XXV 270; Gambka spongia 1475 Rost 
nr 2957; Gąbka spongia XV p. post. PF V 8; 
Gambka spongia ib. 11; Gąbką spongia ca 1500 
Erz 18.

2. bot. jelenia gębka 'grzyb Elaphomyces gra- 
nulatus F r f : Gelena gambka 1437 Rost nr 2570, 
sim. ib. nr 2578; Gelena gobka spongia ceryi 
ib. nr 2808; Yelenia ganbka ceryiboletum 1460 
Rost nr 3455; Yelenya gapka cervinuola ca 1465 
Rost nr 4243; Gobka gelenya ceryiboletus 1472 
Rost nr 1096; Gyelyenna gobka 1475 Rost 
nr 3271; Yelenya gabka braica ursi 1478 Rost 
nr 2147; Yelyenya gembka 1493 Rost nr 2334, 
sim. ib. nr 2392.

3. bot. modrzejowa, modrzewia, modrze- 
I wiowa, modrzewowa, niedźwiedzia gębka 'huba,
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grzyb Polyporus officinalis F r j : Modr<z>e-
yowa gabbka agaricum 1475 Rost nr 2945; 
Modrzegowa gapka agaricus ib. nr 3038; Mo- 
drzyeyowa gampca agaricus ib. nr 3134; ^  
Modrzevya gapka agaricus ca 1465 Rost nr 3781, 
sim. ca 1500 Rost nr 2011; Gabka modrzevya 
agaricus XVp. post. R LIII 64; ^  Modrzewyova 
*gamka ffungus arietis 1419 Rost nr 5221; Mo- 
drzevyowa gambka agaricus 1437 Rost nr 2428; 
Modrzewyowa gambka agaricus 1464 Rost 
nr 4756; ^  Modrzevova gambka fungus abie- 
tis 1437 Rost nr 2429; Modrzevova gabka 
agaricus 1472 Rost nr 156; Gampka modrze- 
wowa agaricus XV p. post. R LIII 64; Modrze- 
wowa gabka llacea ib. 67; ^  Nyedzyyedza
gabka, alio modo modrzewowa agaricus ca 1500 
Rost nr 5337.

4. bot. gębka zamorska fRheum officinale 
BailU: Gabka szamorska reubarbarum XV p. 
post. R LIII 68.

Gąsienica 'eruca*: Gassenicze eruca 1472 
Rost nr 1460.

Gąsior 1. zool. 'gąsior, Anser ferus Naum. 
vel domesticus L / :  Gaszyor anser ca 1500 Erz 18.

2. enazwa daniny, quod tributi loco datur, 
sohituF : In omnibus et singulis nostris solucio- 
nibus subnotatis videlicet in exactione generali, 
in ganserone, porco et in vacca... terciam 
partem... indulgendum fecimus 1393 CodSil I 61.

Gąsiorowy cf. Język
Gąska zool. 'gęś, Anser ferus Naum. vel do

mesticus L ż : Gansky auce 1441 R XXV 268.
Gąslki 'dawny strunowy instrument muzyczny, 

rodzaj cytry, cithara9: Acz... szukaia czlowyeka 
nyektorego, gen vmye w gaslki gąszcz (ąuaerent 
hominem scientem psallere cithara) BZ  I Reg 
16, 16; Dauid, wszaw *goslki, gadl swa raka 
(David tollebat citharam et percutiebat manu 
sua) ib. 16, 23.

Gąszcz, Gęszcz 1. 'gęstwina, gaj, zarośla, du- 
mus, dumetum, lucus9 : Gąscz lucus ca 1455 
JA XIV 491; Sunt tamen durni, ganscz lobu- 
szye, spine germenąue humi 1466 R XXII 27; 
Gaschcz dumus ca 1500 Erz 18; ^  Vstawcze 
dzen czstny w gasczach (Pul: w gęszczach) asz 
do rogv altarza (constituite diem solemnem 
in condensis, usque ad cornu altaris) FI 117, 26.

2. 'gęsty sos, ius ąuoddam vel sorbitio densior : 
Ad coąuinas in gąscze dedi semellas pro 10 
grossos 1471 AKH  XVI 377; Item exposui 
pro domino rege et regina semellas pro 7 gros
sos et terciano pro prandio et cena, et ad co
ąuinas ad gąszcze ib. 380.

Gąść fo rm y: imper. 2. pl. gędzicie FI 134, 3. 
149, 3, M W  130a; gędźcie FI i Pul 104, 2,

Pul 97, 7; ~  inf gąść BZ I Reg 16, 16. 17. 
II Par 29, 27,1466 R XXII 27; — fut. 1. sg. m. 
będę gąść FI 137, 2; gąść będę FI 107, 1, Pul 
143, 10; ^ praet. 3. sg. m. gądł BZ  I Reg 16, 23. 
19, 9; 3. pl. m. gędli BZ I Par 15, 20; ~  condit. 
3. sg. m. (-)by gądł BZ I Reg 16, 16; / .  (-)by 
gędła 1466 R XXII 23.

Z n a c ze n ie : 'grać na instrumencie struno
wym (wtórując śpiewem), psallere, instrumenti 
musici chordas percutiendo canere9: Zpyewaicze 
gemu y gadzcze (Pul: gędzcze) gemu (cantate 
ei et psallite ei) FI 104,2; Pyacz bada y gascz 
bada (Pul: chwalicz y pyacz) w slawe moyey 
(cantabo et psallam in gloria mea) FI 107, 1; 
Gadzycze (Pul: spyewaycze) albo spyewacze 
ymenv yego (psallite nomini eius) FI 134, 3; 
Przed oblyczym albo oczyma ange<l>skyma 
bada gascz (Pul: będę pyal) tobe (in conspectu 
angelorum psallam tibi) FI 137, 2; Dobadzcye 
my tego, gen vmye dobrze gascz (providete 
ergo mihi aliąuem bene psallentem) BZ I Reg 
16, 17; . Dauid, wszaw *goslki, gadl swa raka 
(David tollebat citharam et percutiebat manu 
sua) ib. 16, 23; Gąscz cantare 1466 R XXII 
27; ^  czegoś: Brznyączych strvn aby gąthla
fides liricas cithariset 1466 R XXII 23; ^  
coś: Rozlyczne gadzbi, gesz bil Dauid, kroi 
israhelski, przyprauil, ialy gascz (in diversis 
organis... concrepare) BZ II Par 29, 27; ^
w coś: Przikasz..., acz ti to slugy twe... szu
kaia czlowyeka nyektorego, gen vmye w gaslki 
gąszcz, abi... gadl przed tobą raka (hominem 
scientem psallere cithara, u t... psallat manu 
sua) BZ I Reg 16, 16; ^  na czymś: Zacharias 
a Oziel... na racznyczach cy gadly (in nablis 
arcana cantabant) BZ I Par 15,20; Boże... 
na zoltarzu dzyesszyaczy strun gąszcz będę 
(FI: pyacz bada) tobie (in psalterio decachordo 
psallam tibi) Pul 143, 10; ~  w czymś: Chwalcze 
yma gego w gaslach albo w ko<r>ze, w babne, 
w szaltarzv gadzycze (Pul: poycze) gemv (lau- 
dent nomen eius in choro, in tympano et psal
terio psallant ei) FI 149, 3; *Danid gadl raka 
swa w gaszly (David psallebat manu sua) BZ 
I Reg 19, 9; Gadziczye bogu naszemv w gąslech 
(psallite deo nostro in cithara Ps 146, 7) M W  
130a; Gędzcze (Fl: poycze) gospodnu w gęszly 
y glossem psalmowym (psallite domino in citha
ra, in cithara et voce psalmi) Pul 97, 7. ~  Cf.
Przegądać.

Gbeł 'duże naczynie na płyny, labrum, vas 
ąuoddam maius : A wstawi ge pod gbel abo pod 
kadź ca 1418 JA XIV 511. — Cf. Kubeł.

Gbit 'okręg, obwód, powiat, regio, pagus9: 
Vczynily... procuratora... poleczayocz themv...
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mocz we wszytkych szwych rzeczach, kthore 
*ymayo albo bondo ymecz... in districtu no- 
stro w nasszem gbicze albo obgeszdze ca 1428 
PF I 479; Et ita fuit descriptum, quot homines 
erant in ciyitatibus, quot civitates in regione, 
w kalsdem gbycze, stanye, et quot regiones in 
orbe, stanów było na szwyecze XV med. SKJ 
V 253; Gbyth districtus ca 1500 Erz 18; De 
cuius districtu s <g)bythv ca 1500 JA X 380.

Gdakać ewydawać krzyk właściwy kurze, gal- 
linae in modum clangorem edere , przenośnie 
'pokrzykiwać na kogoś, . wymyślać komuś, 
increpare aliąuem \ Tomasch... egit super do- 
minum P a u lu m .q u ia  michi dixit: Nyedlugo 
bandzesch na mya gdakał 1437 KsMaz III 
nr 2746.

Gdaż I. wprowadza zdanie czasowe 'gdy, kie
dy, skoro tylko, cum, simulac, vixdum : Tec
to, praui, gdaz priyde, sbaui l<ud swój ot) 
uelikih grehow Kśw cr 2; A gdas, praui, angel 
zmouil ta usit<ka słowa, z>aplacaho, praui, 
usem sircem Kśw av 11.

2. wprowadza zdanie czasów o-w ar unkowe 'je
żeli, si : K nemuz, gdaz clouek gresny ros- 
pamo(taję się) stopy (leg. zstąpi), tochu sam 
sebe vspomene, s taynego sircha (strumienie 
gor)skih slez za grehi uilige Kśw cr 15.

3. wprowadza zdanie czasowo-przyczynowe 
'skoro, ąuodsi : Gdas so, praui, usmerilo taco 
mochne bostuo, v cem buiach może nase mdlę 
clouechstuo si igitur tanta humilitate se deprimit 
(tam potens deitas), superbire in quo audet hu- 
mana infirmitas? Kśw cv 6.

Gdula bot. 1. 'pigwa, Cydonia rulgaris Pers.’ : 
Gdula, pigua citonia 1437 Rost nr 2548; Gdula 
*cortana ca 1455 JA XIV 489; Gdula coctana 
ca 1465 Rost nr 3859, sim. ca 1500 Rost nr 
2028; ~  Gdule coctana 1464 Rost nr 4786,
sim. ca 1465 Rost nr 3880; Pigwi, gdule costana 
1475 Rost nr 3162.

2. 'pokrzyk, Mandragora officinarum L 2 : 
Mandragorę genus pomi; sunt autem poma 
eius odorifera pulcra et insipida; gdule mandra
gorę (mandragorae dederunt odorem Cant 
7, 13) MPKJ V 74.

3. *jemioła, Viscum album L ! : Gdule vel 
pigle mespilia XV p. post. PF V 7.

Gdy, Kdy I. S p ó jn ik : 1. wprowadza zdanie 
czasowe: a. w zdaniu czasowym (zwykle równo
czesnym) czasownik niedokonany 'podczas gdy, 
kiedy, cum, dum : Gospodzin wislucha me, gdi 
wolacz bodo k nemu (cum clamavero ad eum) 
FI 4, 4, sim. Puk, Wiba(w)y me, *ibi nekedy 
ne ułapił iaco lew dusze moiey, gdi ne iest, kto 
bi odkupił (ne quando rapiat ut leo animam

meam, dum non est, qui redimat) any iensze 
by zbawona yczinil FI 1, 2, sim. Puk; Nacloni 
se y padnę, gdy panowacz bodze vbogim (cum 
dominatus fuerit pauperum) Fi 9, 32, sim. Puk, 
A gdi iesm wolał (cum clamarem ad eum), 
wisluszal iest me FI 21, 26, sim. Puk, Wisluszay, 
gospodne, glos moyey prośby, gdi proszo ku 
tobe, gdi podnaszaio rocze moie ku cosczolu 
swotemu twemu (dum oro ad te, dum extollo 
manus meas ad templum sanctum tuum) FI 27, 
2, sim. Puk, Bili mi so zlzi moie chlebowe we 
dne y w noczi, gdi molwo mi na kaszde (dum dici- 
tur mihi quotidie): Gdze iest bog twoy? FI 41, 3, 
sim. Puk, Przecz ies me odpodzil y przecz smo- 
czen chodzo, gdi me moczi neprzyacel (dum 
affligit me inimicus)? FI 42, 2, sim. Puk, Przeto 
ne bodzemy se bacz, gdi se bodze moczicz zema 
(dum turbabitur terra) FI 45, 2, sim. Pul; 
Ne bodze widzecz potopena, gdi bodze widzecz 
(mądre) ymiraiocz (cum yiderit sapientes mo- 
rientes) FI 48, 9, sim. Puk, A czlowek, gdi we 
czczi bil (cum in honore esset), ne rozumal iest 
FI 48, 12, sim. Pul; Od conczow zeme ku tobe 
iesm wolał, gdi sobe stiscowalo sercze moye 
(dum anxiaretur cor meum) FI 60, 2, sim. 
Pul; Wisluszay, bosze, modlitwo moio, gdi 
proszo (cum deprecor) FI 63, 1, sim. Pul; 
Onemale yczinili se so dzosla moia, pomdlele 
iesta oczi moie, gdi pwam w boga mego (dum 
spero in deum meum) FI 68, 4, sim. Pul; Wese- 
licz se bodo wargy moie, gdicz bodo pacz 
(cum cantavero tibi) FI 70, 25, sim. Pul; Po- 
rzuczil ies ie, gdi so se wznaszali (dum alleya- 
rentur) FI 12, 18, sim. Pul; Kv gospodny, kdy 
gesm mocz [cz] on (cum tribularer, Puk. gdym 
byl moczon), wolał gesm FI 119, 1; Gdy mol- 
wych gym (cum loquebar illis), wywoyowaly 
albo boyowaly pr(z)eczywo mne darmo FI 
119, 6, sim. Pul; Przekroyon gest yako ot tkacza 
szywot moy, gdym geszcze tczon (dum adhuc 
ordirer Is 38, 12), przestrzygl mo FI Ez 4, sim. 
Pul; Gdy Micolay s Posznana yal, tako przede 
mpną *rzek: ysz mą Woczech ne ranił, ale mą 
pes wgatl 1416 JP XXXVII 170; Gdy role 
wlostne orał (dum agros proprios coluisset), 
bvrsa gemv ypadla Sul 52, sim. Dział 44; Taa 
gdy przesz vliczo sla, wszdi sye pospieszała do 
domv Gloger; Comedentibus gdy obyedualy, 
od płaczu scha szadzerszecz nye mogły XV med. 
R XXV 156; A gdi bilo wyeczyor (et yespere), 
wwyodl k nyemu Laban dzewko starszo BZ 
Gen 29, 23; Alye mnye gest ymarla Rachel, 
gdism szedł s *Mezopotanyey (quando venie- 
bam de Mesopotamia) BZ Gen 48, 7; Offyery 
dasz nam, gdy bodzyem offyerowacz panu bogu
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naszemu BZ Ex 10, 25; Yszem dal dzesyocz 
lybr srzebra, gdisz ti gescze bil nyemowy0tkem 
(dum adhuc infantulus esses), Gabelowy w Ra- 
ges, myescye medskem BZ Tob 4, 21; A thy 
dawnosczy mayą bycz trzymany, gdy ziemya 
gest w pokoyy (tempore pacis, Sul 36: czassv 
pokoya) Dział 25; Jakom ya Stachny, zony 
Grzegorzowey z Rabyszewa, nye byl..., wyr
wawszy sya z domu swego, gdy byegla do syna 
swego zabytego 1467 PF VIII 20; Jakom ya 
Ondrzegewi, gdy gnąl {leg. gnał) sskoth sz pola, 
nye zasthapyl gwalthem drogi 1469 ZapWarsz 
nr 2975; Jan nye szbyl any ranyl Mathiam 
Kołaczka... na gego vosze, sz nym szyedzacz, 
na dobrovolney drodze, gdy spal 1470 Zap- 
Maz 71; Gdy szya moglyl bogv vyelye, osztal 
vszech lvdzy w kosczyelye De morte w. 23, sim. 
w. 47; Gdy dzyen panv robycz mayą, cząstho- 
krocz odpoczyvaya Satyra w. 3; Jakom ya nye 
othsthapyl prawa swego prusskyego, gdym ran- 
czyl , pyenyadze za Pyotrha 1487 ZapWarsz 
nr 1620, sim. 1489 ib. nr 1698; Pamyathay, 
czosz na chrzczę szlvbowala, gdysz szya dyablą 
othrzekala SkargaPłoc w. 58, sim. SkargaWroc 
w. 57; Trzepy<e)cza szye {leg. trzepiece się, 
sc. kogut), gdy chce spevacz XV p. post. 
PT III 288; Opoky szye padały, groby othwa- 
rzaly, Jesuszowa mathuchna gdy pod *kriszem 
stała XV ex. SKJ I 145; Gdy dzyeczyąthko gest 
płakało,... thedy mathka pokląknąla, dzye- 
czyąthku modlą dayala De nativ w. 25; Pa- 
styrzowye kyedy czvly a gdy trzód swych przy
glądały, angyol szwyathly gye przestraszył ib. 
w. 59; Obrocz ku mnye thwe oblycze, bocz 
myą napelnya thesznycza, gdy nye wydzą thwego 
lycza ca 1500 SprTNW  V 16; Mvscha czynycz 
yczynky tego, który mye posiał, gdy yest dzyen 
(donec dies est Jo 9, 4) Rozm 420; Zydovye, 
gdy yest było svyąto, sukaly yego (ąuaere- 
bant eum in die festo Jo 7, 11) Rozm 431; 
~  A czemu nam smutek, gdi ta panna wyesele 
ca 1500 R XIX 74; Angyyel palmą rayszką 
yey dal, aby przeth panną noszona, gdy do 
grobu prowadzona ca 1500 SprTNW  V 12; 
^  gdy..., tedy: Tekdi, gdi stała ossada pane 
bytgostkey hy Paskowa, tedi posiali comornika 
hy yosnego do paney hy do Paska 1398 Bibl- 
Warsz 1861 III 34; Gdi Victor sial do kxadza 
Kelcza, tedi go w domu ne bilo 1403 Piek VI 
177; A gdy ssą szyedzyely, tedy yest kroi 
yschedl Rozm 412.

b. w zdaniu czasowym {zwykle uprzednim) cza
sownik dokonany 'kiedy, skoro {tylko), cum, post- 
quam, simulac : Nasiczon bodo, gdi se po- 
kasze sława twoia (cum apparuerit gloria tua)

| FI 16, 17, sim. Pul, sim. XV med. R XXII 
| 240; W tern, gdi so se seszli pospołu przeciwo 

mne (in eo, dum convenirent simul adversum 
me), wzocz dusz0 moi0 radzili S0 se FI 30, 17, 
sim. Puk, Ne boy se, gdi bogat vczinon bodze 
czlowek a gdi rozmnoszona bodze sława domu 
iego (cum dives factus fuerit homo et cum mul- 
tiplicata fuerit gloria domus eius) FI 48, 17, 
sim. Pul; Bo gdi zaginę (cum interierit), ne 
zaberze wszego FI 48, 18, sim. Pul; Spowadacz 
czi se bodze, gdi dobrze yczinisz iemu (cum 
benefeceris ei) FI 48, 19, sim. Pul; Gdi sydze 
czescz moia (cum defecerit virtus mea), ne 
ostaway me FI 70, 10, sim. Pul; Gdi wezmo 
czas (cum accepero tempus), ia sprawedlnosci 
bodo sodzicz FI 74,2, sim. Pul; Drogo kazny 
twoych beszal gesm, gdy roszyrzyl ges sercze 
mogę (cum dilatasti cor meum) FI 118, 32, 
sim. Pul; Wyrzygno warghy mogę chwało, 
gdy mo nawczycz {pro nawczysz) prawo tam 
twogym (cum docueris me iustificationes tuas) 
FI 118, 171, sim. Pul; Nedawno mą rzecz była 
pothkala, abich barzo craszno panno myło wal, 
ale gdym na cze wspomonol, tegom yczinicz 
ne chczal ca 1428 PF I 481; Czsom ya yczinyl, 
tom yczinil, gdy mya Micolay sekyrka pirwey 
uderzil 1443 ZapWarsz nr 727; Vstawyamy, 
aby zona, gdy mąsz ymrze (marito mortuo), 
tylko przy posagy a wyenye ostała Sul 74; 
Tegdi, gdi ta tho dwadzyesczya lyath mynąn 
(extunc, ipsis yiginti annis elapsis), crzivi ot 
placzyezu głowi i ot pomsti krwye... rosdrze- 
schon ma bicz Sul 110; Gdym dorosła, mazo- 
wym sza poslubyla adulta facta sum et despon- 
sata sum coniugi XV med. R XXV 152; A gdy 
[gdy] go thamo ne naleszly (sed cum ibi minime 
Jesum invenerunt), Judasz gym rzekł 1451 Mac- 
Dod 104, sim. Rozm 593; O kthorego paropka 
Jan na myą żałował, thegom ya wząl, gdi my 
rząd sesnal 1452 TymWol 47; A gdy szyą mv 
szyn narodzyl, then szyą w lepsze przygodzyl 
Aleksy w. 33; A gdy do Rzymą przyal, bogv 
dząkowal, ysch gy do szemye przygnał Aleksy 
w. 158; A pakby, gdy sluncze wzyydze, to by 
uczynyl (quod si orto sole hoc fecerit), moszo- 
boystwo spachal y sam vmrzecz ma BZ Ex 
22, 3; A potem, gdy swiatkowie *przysyągdli, 
Domyenyk Pyotrowo swiądeczstwo chczal od- 
wolacz Dział 24; <N>yezgodny obyczay wsząly 
myedzy sobą zemyanye, ysze gdy {Sul 40: kedi) 
ktori kmyecz vmrze nye mayącz dzeczy (quod 
cum aliqui kmetones de hac vita absque prole 
decedunt)..., pvscziną gego dobra k sobie 
przygniyyą Dział 29; <I)dzyk szalował na 
Falka, ysze gdy w wyeczor w domv Idzykowem
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sstala syą swada (cum... facta fuisset... con- 
tentio), przyszedwszy Falko gest swieczą zagasyl 
Dział 35, sim. Sul 45; A gdy ten rok mynye 
(quo anno evoluto), aczby ten to zbieg w noczy 
abo we dnye zemyanom skody czinil, za to 
swey czczy nye straczy Dział 61, sim. Sul 60; 
Jakom ya gwalthem ssamowt<ó)r nye sbyl 
Jana, gdi przigechal do młyna 1470 Zap- 
Warsz nr 2948; Othchodzecz (leg. otchoce-ć 
'odechce-ć’) szya sz myodem tarnek, gdycz 
przynyosza yadv garnek De mor te w. 68; Gdy 
poszyuyesz vyelykyey maky, bandzesz myecz 
doszycz tesznycze ib. w. 70, sim. ib. w. 425; 
Iuź nynye, gdy wesla gwiazda szwiatlosczy, boga 
prószmy nabożni, abi ... nas zachował od 
grzechów M W  lb ; Tedy, gdy sye rok spelny 
(post unius anni spatium)..., taky ma byczi 
przyąth 1484 Reg 707; Jakom ya Grzegorza 
sbyl, kyedy my odbyal bydło, gdym ye zayal 
skody (leg. z szkody) swey, s laky 1493 Zap- 
Warsz nr 1751; Przyyyedzy mye przed oblycze 
szynaczka thwego, gdy stana w groznem szan- 
dzye Naw 69; Nye mogą sza dovyedzeczy, gdze 
mam pirvy noczlek myeczy, gdy (SkargaWroc 
w. 4: kędy) dvszą sz cala yyleczy SkargaPłoc 
w. 4; O podezrenich twogich nyewyastach nye- 
wyedzena richley pitay, nyzly wyedzenya, *czczo 
czynyą, bo gdy wyną [w] wzwyesz zony thwey 
(postąuam sciveris crimen uxoris tuae), zadny 
czye lekarz nye vleczy. Bolescz o thwą zlą 
zoną ysskromys yą, gdy *thaką czszo yszliszys 
o czudzych (ąuando audies de uxoribus alienis) 
XV p. post. R I s. XLIII; Pythayczye pylnye 
o dzyeczyaczyy, a gdy naydzyeczye, opoyyecz- 
czye my (et cum inveneritis, renunciate mihi 
Mat 2, 8) EwZam 293; Gdy z Yoachymem 
począla, czudną panną porodzyla XV ex. PF 
V 103; Wstanczye, yako swyatha Maria Magda
lena wstała: gdi grzechów ostała, boża myloscz 
otrzymała XV ex. SKJ I 152; Bo gdysz thy 
osyyczyl vczvyrdzenye nyebyoss, thyss vczvyr- 
dzyl gesz sa na *nyebyezysch Rozm 5; Pothem, 
gdy tego czasz przyschedl y patrzył ovocza 
na nym a nye nalasl, y rzeki kv oraczovy 
they yynnyczy Rozm 375; Alye yeden s nych, 
gdy yzral (ut vidit Luc 17,15), ysch byl oczys- 
czon..., począł chvalycz boga Rozm 399; A gdy 
yest vslysal tluscza *myeyayącz mymo szye (et 
cum audiret turbam praetereuntem Luc 18, 36), 
począł pytacz, czo by to było? Rozm 404, sim. 
ib. 413; Tegodlya, gdy yest vslyschal, yze Ła
zarz nyemoczen (ut ergo audivit, quia infirma- 
batur Jo 11, 6), ostał na thym ystym myesczy 
dva dny Rozm 435; Marya, gdy yest przyślą tu 
(cum yenisset Jo 11,32), gdzye byl myły Iesus,

yzrączy y, padła na sve kolana Rozm 437; 
Gdy to zmovyl myły Iesus, chczyely są y vchva- 
czycz Rozm 458, sim. ib. 563; Po dlugyem 
czaszye, gdy szye to stało (post multum vero 
temporis Mat 25, 19), przyschedl pan onych 
sług Rozm 489; O them pysche szyyąthy Yan, 
yze gdy są yeschly w szyen, *namyeczyly ogyen 
srod szyeny Rozm 674; A gdy yą podnyeschly, 
potem maluczko otrzezvyavschy, y chczyala 
k nyemv przystapycz Rozm 711; A gdy go nye 
nalasl, kazał yyelye dzyeczy pobycz Rozm 806; 
Krzyknąwschy padła takyez yako vmarla, a po
tem gdy vstala Marya Magdalena, rzvczyvschy 
szye ku schygy dzyevyczy Maryey, y począla 
movycz rzekączy Rozm 841; ~  gdy..., tedy,
natychmiast: A gdi my w którą zemyą przerze- 
czoną wgedzemy (quod dum nos contigerit 
aliquam terrarum earundem limites subin- 
trare), tedi sądzą i podsadek tego powiaty na 
naszem dworze mayą bycz vstawycznye Dział 11; 
Gdy przyda namyleyszy k thobye, tedy barszo 
szeczknyesz szobye De morte w. 61; A thak 
gdy moyą dziewką poyąl, thedyszmy gyey 
sprawyaly rzeczy potrzebne 1493 PF IV 664; 
Gdy twoy szwyanthy bok byl przekloth, tedy 
strumyen krwawy poczyekl Naw 95; Stało szye, 
gdy ssą posly, nathychmyast były oczysczeny 
(et factum est, dum irent, mundati sunt Luc 
17, 14) Rozm 399; A gdy yego tamo nye nalasl 
(sed cum ibi minime Jesum invenerunt), po- 
skoczyl nathychmyast s tym ystnem ludem do 
ogroda Rozm 613; A gdy szye czy smączyly 
(leg. zmęczyli), nathychmyast yny przystąpyly 
Rozm 820; ~  gdy..., pod ten czas: A gdy szye 
to przedanye stało v Yerusalem,... potenczass 
(leg. pod ten czas) lepak sionce pomyrzklo 
Rozm 516; ~  Potem, gdy gescze gey lata nye 
były wyszły (dum adhuc esset iunior annis, 
Sul 37: gdysz), gest yą dal za mąsz Dział 26.

c. z odcieniem przyzwalającym f chociaż, quam- 
quam, etsi : Gdi vpadne, ne zarazy se (cum 
ceciderit, non collidetur), bo gospodzin pod- 
clada swoio roko FI 36, 25, sim. Pul; Y rzeki 
ku mnye kroi: Przecz oblycze twe smotno, gdi 
cyo nyemocznego nye wydzo (cum te aegrotum 
non yideam)? Nye gest to darmo BZ Neh 2, 2; 
~  gdy..., wszakoż: Gdzyez vkazvye, yze gdy 
yest s nymy byl, vschakosch od nych nye mogl 
poznan bycz Rozm 623.

2. wprowadza zdanie czasowo-warunkowe je 
żeli, sV : a. w trybie oznajmującym: Gdi (Pul: 
acz) ies widzal zlodzeia (si yidebas furem), be- 
szal ies s nim FI 49,19; Wstawiła mocz nasza 
oth nynyeyszego czasy, abi gdi kthora pany..., 
pozwana bandąncz, przydze na rok gey zdani
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(ut si qua domina... venerit ad terminum sibi 
praefixum, Dział 11: gdy..., tedi), sandza... 
yrząndnyka swego do gospodi oney paney s prze- 
cywniky gey ma posslacz Sul 23; Gdi (Dział 21: 
gdyby) nyekthory... myesczanyn svkna... zye- 
myenynowy na bork da (si... dederit),... mye
sczanyn... doswyatczy przes swyatky, ysz tha- 
ky thark s nym vczinyl Suł 33; Gdi nyektora 
panna mąszv bywa oddawana (dum aliąua do- 
micella maritatur, Dział 43: gdy..., tedy), 
poszak... pyenyądzmy gothowimy oprawyony 
doszycz czyny, kdy przeth przyaczolmy bądze 
dan (quae in praesentia amicorum assignetur) 
Suł 52; Ystawyamy, aby oczecz..., po smyerczy 
zony, wtorą poyąw, nye powynyen byl... synom 
cząsczy dacz dzedzinney, gdi nye gest rosprosz- 
cza gymyenya (dummodo dissipator bonorum 
non existat) Suł 76; Który człowiek to gdy 
sdzierzi, zyvot wieczni ten odzierzy ca 1450 
PamLit IX 318; A gdi naleszoni bodo cztyr- 
dzeszczy (sin autem quadraginta ibi inventi 
fuerint), czso vczynysz? BZ Gen 18,29; Mozely 
woyth bracz szwe vyny o thakye albo o gynne 
rzeczy besz szkazanya, gdy gyemu od przy- 
szyasznykow nye bąda dokazany, albo czo o tho 
yest prawo Ort Mac 63, sim. OrtBrRp 51, 3; 
Przyszyasznyka nye mogą sządzycz, gdy nye 
zawyny Ort Mac 78, sim. OrtKał 184; Pospolny 
poszel może dobrze rzecznykyem bycz, gdy 
(OrtMac 25: gdzye) szye ostrzesze, acz nye 
zamyeszka tego w rzeczy, czego szye podyal 
Ort Vrteł 118; Vkladamy myedzy panem kró
lem a tesz byskvpem, aby gdy ktori dra- 
pyescza dzesyącziny... byl naleszon, ma bycz 
ypomyenyon klyątwą z ypomynanym Dział 4; 
Gdy kmyecz czalym plygyem, w ktorem ma 
woli abo konye, [a] orze, ma dacz yprawyonych 
konopy cztyrzy kyty Dział 5; Tesz vkladamy, 
ysze gdy kląty do ktorego myasta... wstąpy, 
tam nye mayą spyewacz Dział 5; A gdy nyekto 
w zastawie dzedziną którą zastawy (si autem 
aliquis in obligatione teneat aliquam heredita- 
tem, Suł 35: alye bandzely ktho... dzirzaal), 
ystawiamy Dział 25; Ale gdy taka pany bądze 
wdowa (si autem fuerit vidua, Suł 36: paknyą- 
lybi była wdową)..., ma myecz dawnoscz za 
szescz lath Dział 25; Gdy sądzy nye nagany, 
skazanye gego ma mocz Dział 29; Gedno w tych 
schtykach kmyecze yawno wszytczy mogą zbie- 
szecz, tho gest, gdy (Sul 44: kędy) pan kmye- 
czowy szoną... pokala yawno (si dominus... 
opprimat... uxorem sui kmethonis),... gdy sam 
pan swe kmyecze przez viny zbyya Dział 34; 
Gdy (si) gednego dnya rozgranyczy dzedzyny 
myedzy dwiema zemyanynoma,... ma myecz

poi grzywny Dział 48; Ta vina czy mayą pokv~ 
pycz: ... poszescza, gdy bądze przekonań (item 
quando quis super incendio est conyictus) Dział 
60; Gdy mnych pocznye dzyyy stroycz, nykth 
go nye mosze vkoycz De morte w. 443; Gestii 
c barzo grubeye, thako pissmem czas yisnaye, 
gdy <h> przypissano bodze, ch chvalebne tha
ko sszodze Park 413; A gdy pusczayą krewy, 
mogą myąsso gyesyczi przez trzy dny 1484 
Reg 711; Kthorym obyczayem mayą vrządy 
myedzy sobą przymovaczi, gdy kthoremv z nych 
poleczony bądą ib. 720; Ize braczya... nye 
grzeszą smyertelnye, gdy czo przestąpyą na- 
przeczyw they regule ib. 723; Gdy massz do
szycz zytha (si blado abundas), nye myluy głodu 
XV p. post. R I s. XLI; A gdy szye to stacz 
nye może (si non potest hic calix transire Mat 
26, 42),... stany szye volya tvoya Rozm 604; Bo 
gdy taka mocz yest pravdy, yze y od nye- 
przyaczyol svyądecztwo ma myły Cristus, pfayą 
pravdą, którą navczal Rozm 681; ^  gdy...,
tedy: Vstawyamy, ysz, lvbo oth nasz, lvbo oth 
kthoregole gynego pana nam pothdanego 
kmyecz nocznego czasv sbyegem gdi othydze 
(quod sive a nobis, sive a quocumque alio do
mino nobis subiecto cmeto noctis tempore 
recesserit fugitive), thedy (Dział 62: aczby... 
kmyecze... zbieszą..., tedy) rzeczy, ktorekole 
w domy ostawy wczyekayącz, pan wszy sobye 
myey mocz odzirzecz Suł 61; <G>dy (Suł 42: 
acz) kto, bądącz powod, nyekonw da winą 
w nyemyeczskyem prawie a bądze nany sza- • 
lowal (si quis... contra reum suam actionem 
dirigit aut proponit), tedi winowąti tam ma 
powoda słuchacz asz do skonanya Dział 32;
A to gdy (si, Suł 44: gdiby) gemv dla gego 
masstwa o zboy nye dana wina przez sąsyady, 
tedy sam wiosną rąką odygdze Dział 35; Gdy 
(Suł 48: gdiby) kto s czy gego lyasa wyrabywszy 
wywieze dąb (si quis inciderit quercum in bonis 
alicuius)..., tedy... ma pokvpycz vyną rze
czoną syedmynadzessyath Dział 38; Ale gdy 
(Suł 53: paknyąly) ten, czso namowy, y tesz 
namowyony, bądą od syebie daleko (si autem 
abinvicem actor et reus sunt distantes), tedy 
gynsza dawnoscz namowyonemv nye mosze 
bycz, gedno trzy lata Dział 46; Bo gdy sądzą 
ykazuge sprawiedlywoscz, tedy wsporcze od- 
stąpyyą od pothwarzy Dział 47; Ale gdy wią- 
czey dny nyszli geden, tedy trzy grzywny ma 
myecz Dział 48; Ten, gdy przed rokiem o takye 
rzeczy... sadownye nye vcziny, tedy potem..., 
ma bycz dawnoscza odrzvczon Dział 50; Ale 
gdy bądze równe gymyenye, tedy (si vero paucae, 
Suł 57: alye bądąly mała gymyenya, tedy
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podług rosaczowanya cząsczy, która na nye 
slusza, pyenyadzmy ma bycz dano Dział 53; 
Ale gdy kto vmrze plodv nye mayącz (ubi vero 
aliąui sine prole decesserint, Sul 57: a gdzeby 
nyektorzy przes plodv szeszly), tedy blyszszy 
pysczyna otrzyma Dział 54; Acz kto... bydlyą 
zabyge, ten ma dacz... trzy grzywny..., a gdy 
kto klusyą zathnye (et ubi iumentum vel ictu, 
vel plaga seu culpa alicuius aborsum fecerit, 
Sul 58: a gdzye swyerzepycza oth razv... po- 
rzvczy), poltory grzywny Dział 57; Ale gdy 
sosnyą kromye dzenya porąby, tedy (si vero... 
succiderit, Sul 59: paknyąly.. thedy) poi 
grzywny a sadowy druge poi Dział 58; A gdy 
ktori kmyecz wolą przygmye pod którym pa
nem, tedy yle lat bądze vszywal woley, tyle lat 
ma panv wyplaczycz czynsch podług polskyego 
prawa Dział 62; ~  w tytułach: Gdi wlodika
zabye wlodikąn. Gdi wlodika zabiye wlodikąn, 
za wlodikąn zabytego cztirdzyesczy grziwen 
zaplaczycz bąndzye vyncn Sul 88; Gdi slyach- 
czicz zabyye wlodikąn. Gdi slyachczycz zabyye 
wlodikąn, ma zaplaczycz za glowąn yego dwa- 
dzyesczya kop Sul 93; Gdy ktho poymye zoną, 
czo sz nya pyrwey przebywał. Gdy kthory maz 
poymye zoną, czo sz nyą pyrwey przebywał, 
nyszly ya poyal... y myelyby szobą (leg. z sobą) 
dzyeczy..., mogaly gych dzyeczy wszyacz gy- 
myenye? Ort Mac 28; Gdy komu dadzą wyną 
o krzywoprzyszyaszthwo. Pythalyszczye thesz 
nasz o prawo: Gdy stharzy raycze dałyby wyna 
komu, yszby byl krzywoprzyszyaszcza yawny, 
czo yesth za prawo? ib. 39, sim. ib. 49; Gdy 
ktho bydly w nagyemnym woytowszthwe. Gdyby 
kroi albo gynny pan albo tesz dzyedzynny 
woyth myal to woythowszthwo y nayal gyed- 
nemu myesczanynowy..., mozely ten, czo na
yal,... w myesczye szynkowacz? ib. 74; ^
Gdy kmyecz kmyecza zabige (Sul 4 1 :0  mązo- 
boystwye) Dział 30; Gdy kogo vkąssy pyes 
(Sul 44: O vkąszenyv pszyem) Dział 35; Gdy 
pastyrz nye przyszenye owyecz (Sul 45: Gdy 
czszo sgynye we czcrzedzye) Dział 36; Gdy kto 
porąby drzewo w czvdzem lyesze (Sul 48: 
O damb porambyony) Dział 38; Gdy syn gygra 
kostky (De poena ludentium rubrica, Sul 50: 
O placzenyv przeygrayączych szą synów) Dział 
42; Gdy kto kord abo myecz wygmye przed 
sądem Dział 48; Gdy kogo zastapyą przed są
dem Dział 52; Gdy kto porąby drzewo w czv- 
dzem lyesye Dział 57; Gdy slvga pomaga za 
panem ib.; ~  pozornie warunkowe: Mow sze 
mnv, bocz mam dzalo, gdycz szya sze mnv 
movycz chczalo De morte w. 76; Dzyvovalysczye 
szye przed tym, yzesczye rzekły: Nygdy tako

nye movyl czlovyek, yako ten movy. Gdysch- 
czye to samy znały, czemv mya byyesch? Rozm 
684.

b. w trybie przypuszczającym: Czwaartha: 
Knąąbrnoscz alybo przeczywyanye, tho yest, 
gdi ktho bi byl skazani (dum aliąuis iudicatus 
et condemnatus, Dział 18: gdy kto kogo... 
skazą), a doszicz wczynycz... wsgardzylbi 
Sul 31; Gdy kto nye czczącz sądv naszego przed 
sądem myeczą abo korda dobyłby (ubi aliąuis.. 
gladium praesumpserit extrahendum, Sul 31: 
kdi... myecz... szmyeye wyyaacz) Dział 18; 
<G)dy trze abo wiączey byliby pornowieny 
o maszoboystwo (si plures... de homicidio ali
cuius accusentur, Sul 41: acz... bilibi obwi- 
nyeny),... a tym w vynye y w głowie bywały 
potąpyeny, przeto vstawiamy, aby gednemy 
dano winą Dział 30; Gedno w tych schtvkach 
kmyecze yawno wszytczy mogą zbieszecz, tho 
gest:... druga sztvka, gdy kmyecze o wyną 
pana swego byliby w klatwye (Sul44: kędy klną 
kmyecze o viną swego pana), trzecza, gdy o wyna 
panyską kmyecze dzeczskowano by czastokrocz 
(Sul 44: kędy... bilibi. . .  począdzany) Dział 34; 
Boga prószmy..., abi gdi dzień odszedlbi, a nocz 
scziosczie przywiodłoby, czisczi przesz wstrzi- 
manie gemv spiewalibiszmi chwalą M W  2a; ^  
gdy..., tedy: To tesz chczemy, gdy (si, Sul 30: 
aczbi) slvszebnyk przy dzeczkowanyy nyekto- 
rego zemyanyna s pacholky sądzey gwałtem 
we wsy... abo za granyczamy... byłby odbyth, 
tedi taky zemyanyn nam... przepadnye wyną 
pyathnadzescza Dział 18.

3. wprowadza zdanie przyczynowe i czasowo- 
przyczynowe 'ponieważ, cum, quia, ąuoniam’: 
Chcza czyrzpyecz mąką y wsz<y)thky szle phyle 
ymyecz v mego oczcza na dworze, gdym nye 
przebił za morze Aleksy w. 163; Panye woycze, 
gdym yą tako podvbozal, ysz nye mam gey 
czym zaplaczycz y chczą gey rolya wroczicz,... 
pytam prawa..., azaly ona... ma przyyacz za- 
szyą swą rolyą ? Ort Kał 208; Thego szye wysznal 
krzesczyanyn. Zyd pytał prawa: Ma-ly mu za 
to pokupycz? Tedy szkazaly przyszyasznyczy, 
ysz gdy szye wysznal przed gaynym szadem, 
ma mu za to pokvpycz Ort Mac 140, sim. Ort- 
BrRp 103,1; A nye movy, by to pyrwsche czvdo 
było, bo yne czuda były, gdy czynyl, narodzyy 
szye z dzyevyce Maryey (quin et prius signa fe- 
cisset, nascendo de yirgine) Rozm 209; ^  Bo 
czsso pomoże albo płatno tobye ginę z sobą 
gednacz a pocoycz, gdi w t<w>ey duschi gest 
walka grzeschna? XV med. R XXII 243; Y ka- 
kobi syo oblycze me nye smocylo, gdi myasto 
y dom pogrzebni oczcza mego opusczon gest
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(ąuare non maereat vultus meus, quia civitas 
domus sepulcrorum patris mei deserta est)? 
BZ Neh 2, 3; Czemv szya lekarze stayy, gdy sz 
thwey moczy nye vybavyagyv? De mor te 
w. 298; Iaco tho bądzye, gdy mąsza nye znam 
(ąuomodo fiet istud, ąuoniam virum non co- 
gnosco Luc 1, 34)? EwZam 288; ^  gdy...,
przeto: <I)sze gdy wszelky człowiek sam swey 
rzeczy drugdi nye mosze przewiescz (quia cuili- 
bet summa defensio non est neganda, Sul 23: 
ysze kaszdemv... obronyenyee nye ma bicz *za- 
praano), przeto chczemi, abi kaszdi człowiek 
ktoregokoli stadła bąndz, przed sądem sobie 
rzecznyka zrządzyl Dział 11; <G)dy (Sul 43: 
gdysz) zbiegowie swym panom czastokrocz 
czynyą dzedzyny puste (cum ex separatione sub- 
ditorum bona dominorum saepius deserantur), 
przeto nam y naszym poddanym tho syą wy- 
dzalo podobno, aby takye schcody naszym pod
danym nye bili (pro bili) Dział 34; <G)dy Swiąte 
pysmo swiąthczy (cum dicit Scriptura), ysze 
syn nye ma czyrpyecz za oczcza any oczecz 
za syna, przeto chczem, aby oczecz za złego 
syna... nye czyrpyal Dział 59; Laszka... nye- 
rada zavydy, nyczego nye szasrza, bo gdy na 
them swecze zadney nie zada zapłaty czesznyey 
gy duchowney, przetho szemskem rzeczam za- 
srzecz, zavydzecz nye umye XV ex. MacDod 
148; ^  'bo, albowiem, nam, enim : Alye szły
dvch Yewa szdradzyl, gdy gyey ovocz ruszycz 
radzyl De mor te w. 134; Day, by szercze y oczy 
moye zawsze były w thobye. Thacz Anna... 
szklonnoscz myala, gdy poczyechą szwoyą 
w thobye, panye, pokładała M W  80a; Zły tho 
czynek kosthyrze schyadl, gdy po uschi do 
pyekla wpadł XV ex. MacDod 137; Szwyerzątha 
boga posznaly, gdy na kolaną kląkaly De nativ 
w. 24; Farrao, kroi, yydzenye myal, gdy szyethm 
klozow czudnych yydzyal ca 1500 SprTNW  
V 9; Nyekto myą dotknął, bo baczę, yze mye 
nyekto dotknął, gdy sze mnye mocz vysla 
(aliquis me tetigit, virtutem nam exisse de me), 
a vrzod albo nyemocz przez mya vzdrovyona 
Rozm 223.

4. wprowadza zdanie okolicznikowe faktu to
warzyszącego ‘jak , cum, ubi : Iacosmi przi 
tern bili [y] iednaczmi, kdi Heduigis viznala 
Swanthochne czoscz w Przetoczne 1400 Piek VI 
29; Yakom przy tern byl, gdy yest woszny rany 
obliczył Mycolayewy 1416 JP XXXVII 170; 
O kthore posthlanye Strachotha na Pawia 
zalow<ał>, przi them ya bil, gdi mu ye dal 
po yego zenye 1422 ZapWarsz nr 42.

5. wprowadza zdanie przedmiotowe 'że, ąuodż: 
Mosz głupi ne poznaie y szaloni ne yrozume

tego, gdy wznesene (pro wzneseni) bodoo 
grzeszny iaco syano (cum exorti fuerint pec- 
catores sicut foenum) Fl 91, 7, sim. Pul; 
Y vzrzal, gdy moczyły so sye (cum tribularen- 
tur), y vslyszal modlytwo gych Fl 105, 42, 
sim. Pul; A zayste any tego gest czul, kyedi 
syo gest podle gego poloszyla, any gdi gest 
wstała (vel quando illa surrexerit) BZ  Gen 19, 
35; Tedysmy Pyotra pytali: Byllyby kto, czso by 
wydzal, gdy łan wszawszy myod twoy, nyosl 
do swego domv? Dział 22; ~  w tytułach:
O theem (sc. ustawienie), gdi rzeka alybo 
strvmyeen dzely myedzy dwyema dzedzynaama 
Sul 21; O them (sc. ustawienie), gdi kogo gaba 
gwalthem Sul 86.

6. wprowadza zdanie podmiotowe 'że, quod, 
u f : Acz syąn przigodzy, gdi nyektori czlowyek, 
poswaph drugyego do sandv, bandzye nayn 
zalowal (item contingit, quod quandocumque 
aliquis homo evocat alium ad iudicium et de 
ipso querulatur), kako zytho yego... vipasl, tha 
żałoba ma bicz sandzona kv vynye po polsku 
rzeczoney pyanczdzesyanth Sul 94.

II. P rzysłów ek zaim kow y  1. pytajny 
'kiedy, ąuando5 w pytaniu niezależnym: Ne- 
przyaczele mogi molwili so zla mne: Gdy vmrze 
y zginę ymo iego (quando morietur et peribit 
nomen eius)? Fl 40, 5, sim. Pul; Szodala iest 
dusza moia ku bogu, studnyczi sziwey: Gdi 
przydo y pokaszo se przed obliczim boszim 
(quando veniam et apparebo antę faciem dei)? 
Fl 41,2, sim. Pul; Omdlałe gęsta oczy mogę 
w słowo twoge *rzekocz: Gdy yczeszysz mo 
(quando consotaberis me)? Fl 118, 82, sim. 
Pul; Kelko gest dnwo (pro dnow) slvghy twego? 
Gdy yczynysz o nasczygayoczych mye sod 
(quando facies de persequentibus me iudicium)? 
Fl 118, 84, sim. Pul.

2. nieokreślny 'kiedykolwiek, ąuandocumąue, 
umąuam, aliąuando5: Jassek ma mu dacz veczni 
pocoy hy weczne milczenie o wsithky rzeczi, 
czos *bo mai k nemu gdi mowicz XV in. Maik 
118; Nec aliquando, gdy, desinet facere fru- 
ctum (et erit folium eius viride et in tempore 
siccitatis non erit sollicitum nec aliquando de
sinet facere^fructum Jer 17, 8) XV p. pr. S K J I 
302; Alye zakrywał opyocz on liczę swe, acz 
gdi mowyl k nym (si quando loquebatur ad 
eos) BZ Ex 34, 35.

3. względny wprowadzający zdanie przydaw- 
kowe: Bo tegosz czasu, gdi biły w Siło (cum 
essent in Siło), nygeden tu nye naleszon BZ 
Jud 21, 9; Od tego dnya, gdy ssą yslyschely ty 
slovą, począly movycz (ex illa ergo turba, cum 
audissent hos sermones eius, dicebant Jo 7, 40):
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To yest propheta Rozm 459; ^  Vyschedschy 
(,sc. Jesus) yednego dnya z Nazareth z ynymy 
dzyeczmy kv glynye, gdy była nyedavno kopana, 
(venit ad agellum, ubi glebam noviter effossam 
invenerunt), tako ony dzyeczy podług obyczaya 
dzyeczynnego szyadschy poczną ygracz Rozm 
136; I przyschedl do Kany, do wszy galyleyskey 
zyemye, gdy był vczynyl vyno z vody (venit 
ergo iterum in Cana Galilaeae, ubi fecit aąuam 
vinum Jo 4, 46) Rozm 253.

Gdyby 1. wprowadza zdanie warunkowe\jeśliby, 
sV\ Ten gisti Doliwa... poddał so tim gistim 
rocoymam pirvey movonim, *gdibo gich ne 
yoziwal {leg. wwiązywał) na ten *czen prze- 
rzeczoni XV in. Maik 117; Wstawyamy, gdiby. 
ktho nasyenya swyrzepyczamy, konymy alybo 
ktorimkole bidlem wyelkym popasł (si aliąuis 
alterius semina iumentis... depascat), abi za 
każde klvszą... ąuartą pyenyądzi czirzpyączemv 
skodą... zaplaczicz myal Sul 39, sim. Dział 32; 
Jacom ya ne rączil Py ot rowy y Jacubowy za 
Parissa postauicz Micolaya, strya yego, any 
Sassina, bratha yego rodzonich, any *czitirzech 
kop za strawa, gdybych gych ne postawił 1450 
ZapWarsz nr 603; Gdyby czego w naszem 
myesczkyem prawye nye naleszyono..., mo- 
zemly... szyemszkye prawo wyersycz {war: 
yyrzecz) za nyemyeczszkye ? Ort Kał 297; Gdyby 
ktho kogo zabyl, ranyl, yako mayą na nye 
doszwyaczycz Ort Mac 31; A gdyby {Sul 4: 
paknąly) tesz nyektora pany..., dzesyączyną 
wstargla (ubi autem uxor alicuius nobilis,... 
decimam rapuerit)..., tesz thym obyczayem ma 
bycz klatha Dział 4; A gdyby (si, Sul 53: gęstły) 
ten, który namowy, y ten namówiony bylibi 
w gedney dzedzynye..., tym obiczagem badze 
myecz dawnoscz namowyony mymo geden rok 
Dział 45; Gdyby {Sul 58: acz) w gednem 
swiathkv vpadl (si in unius testis testimonio 
defecerit), tym czczy nye straczy Dział 56; 
A gdyby kto drwa rąbyl w lesye gynszego pana, 
ma pozbycz syekyri Dział 56, sim. ib. 60; 
A gdyby nye zaplaczyl, a czas abo rok przydze 
(ilło non solvente in termino adveniente), dla
tego nye ma gemv stacz na schkodze Dział 64; 
Wsządycz trzeba luczkyey przyyaszny, by czą 
szgrzely w swoyey laszny, aby szą v *myey 
napoczyła, gdyby sza vrobyla De morte w. 
248; Moglybych {leg. mogłlibych) szya szkrycz 
przeth tobv, gdybych szyą w szemy choval 
albo twardo szamvroval? ib. w. 351; Zalybych 
wszethl thwey moczy, gdybych sthrzekl ve 
thnye y w noczy? ib. w. 354; Jako ya nye ran- 
czyl dwv kopv gr<oszy> in 1/2 grossis, gdybych 
kobył nye posthayil robothvyaczemv An-

| drzeyovy 1480 ZapWarsz nr 1478; Ve mnye 
nadzney yest szwyadeczthwo tego, gdybym vczy~ 
nyla lyczba od yrodzenya mego Naw 88; Sly 
szą s nymy, pokazvyącz ym drogą a proschącz 
ych, gdyby zaszye schły, aby k nym stąpyly 
Rozm 87, sim. ib. 401; Nye vyem, przecz by 
pravda vzyteczna była, gdyby naslyadnykov ny 
myala Rozm 584; ^  gdyby..., tegdy, tedy:
A gdybi bil plascza ne wrzocil, tegdy tego ra- 
koyemstwa przoszen 1418 AKPr VIIIa 144; 
Tomek ma dacz 3-es grossos y cztyrdzeszczy 
panu Pelcze na swąthy Mychal. Gdyby nye 
dal, tedy na Gody 143C—2 JP XXXVI 35, sim. 
ib.; Wiyąwszi tho, gdibi kthori szli vczynek 
w sząądze alybo na dworze sąąndv swrowo 
a nowo wczynil (excepto hoc, si aliąuod cri- 
men... committatur), thedi o thaką wyną przes 
kaszdego czelyadzyna bicz pozowoon Sul 29; 
A gdiby (si) Zydowye... sczyrzpyą prze dwye 
lyecze svego dlvznika o lyphą przyrosłą y 
o gysthny dług do sząndv nye pozywayącz, 
tedy (extunc) thim tho vczynkem lyphą przy
rosłą daley po dwv lathv straczycz mayą Sul 47, 
sim. Dział 38; Gdyby tesz w zalobye po vmarley 
rancze szwyathky wymyenyl, tedy mvszy powod 
w themsze szandze szamoszyodm o ten dług 
przyszancz Ort Br VI 374, sim. OrtMac 104; 
A gdyby wynowaczecz zbyeszal (qui si compre- 
hendi non poterit, Sul 4: gen nye bandzeli 
bycz mocz yfaczon)..., tegdy kmyecze oney 
wszy albo myasta mayą przysyądz, yaco nye 
mogły yącz wynowaczcza Dział 4; A  gdyby 
go kv sądv przyzwał, a zatym gdyby sampyerz 
na rocze zawytnem nye stal (si reus... non 
parebit), tedy powod... dzedziną otrzima Dział 
7; A gdyby (si, Sul 21: acz) rzeka moczą swą... 
opvszczywszy pyrwszy byeg, gynszym byegyem 
syą obroczila, tedy ony brzegy, ktorimi pyrwey 
woda rzeky czekla, dzedzynam badą za granycze 
Dział 7; A gdyby nye chczal na wyprawa woyny 
gechacz, tedy gymyenya ma sstąpycz swemy 
bratv Dział 10; Ale gdyby (ubi, Sul 26: gdzie) 
kmyecze byli vynny, tedy ma kaszdego pozwacz 
osobno Dział 14; Przeto chczem, gdyby (si, 
Sul 32: kędy) nyekto byl pozwan pyrwe, wtóre, 
trzecze kv odpowyadanyy na szalobą dowoda 
{pro powoda), a ten to nye stanye, tegdy dla 
gego nyeposlyszenstwa na trzeczem roky ma 
bycz zdań Dział 20; Ale gdyby kromye swady 
...łan Pyotra vranyl, tedy (si autem..., tunc, 
Sul 34: paknyąly..., thedi) podług obyczaya 
Pyotr swe rany ma poprzysyądz Dział 23; 
A gdyby (si, Sul 44: gdy) nyekto gym w tych 
leczech schcodą nyektorą w gymyenyy vczynyl, 
aczby macz o to nye chczala abo nye mogła
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czynycz, tedy tym dzeczom dawnoscz nye mosze 
bycz przypysana Dział 34; Gdyby pospolytych 
drzew woz wywyozl, tedy temv panv, czygya 
są drwa, ma pokvpycz vyną rzeczoną syedmy- 
nadzessyath Dział 38; Ale gdyby (Suł 51: acz) 
gynszego mąsza chczala poyącz (si alium vi- 
rum... voluerit recipere).. tedy oczczyzna 
wszythka ma spascz na dzeczy Dział 43; Ale 
gdyby {Suł 57: gdzebi) było wiele dzewek a gy- 
myenye małe (ubi vero possessiones paucae et 
liliae multae), tedy gymyenye na pienyadze ma 
bycz schaczowano Dział 53; Ale gdyby {Suł 66: 
paknyaly) oczecz dzal vczynyl s synmy tym 
obyczagem, yaco pyrwey,... tedy synowie przy 
szmyerczy szony kv cząsczy oczczowey nye 
mogą przystąpycz Dział 54; Gdyby (si, Suł 67: 
a gdy) dwa abo trze bracza myedzy sobą dzal 
vczynyli, a potem geden s nych vmarl, tedy 
any bracza, any dzeczy brata ymarlego nye 
mogą wzruszycz ib.; A gdyby (si, Suł 60: 
paknyąlyby) nye chczal stacz kv sadv, ale 
kryiącz syą po stronam zemyanom schkody 
bądze czynyl, tedy gego grody... nam mayą 
bycz przyłączony... A gdyby (et si) byl yąt 
przez kogo naszego a nam wydań {Suł 60: 
a gdy przes kogole yąth bąndze), tedy ten ma 
bycz na naszey lascze Dział 61; Gdyby yuz kto- 
koli chczyal w then zakon wsthąpiczi (cum 
autem fraternitatem huiusmodi quis intrare vo- 
luerit)..., thedy mynisthrovye... mayą onego... 
obyczaye... vybadaczy 1484 Reg 706; ^  w ty
tułach: Gdyby ktho mowyl o rayczach przed 
dzyedzycznym panem. Pythalysczye nasz 
o prawo thymy szlowy: Gdyby kthory czlowyek 
rzeki przed dzyedzycznym paanem o rayczach 
mowyącz, aby nye były prawdzywy..., czo then 
za tho przepadł? Ort Mac 37; Gdyby ktho 
dzyeczy wyposzazyl a da-ly drugym czo. Daley 
gdyby czlowyek dzyeczy gyedny wyposzaszyl 
albo wydal a da-ly thym drugym czo, vmrze, 
thedy maya pyrwey tho wszyacz, czo gym dal, 
a czo wyszey thego zoszthanye, thym szyą 
wszyszczy rowno maya dzyelycz ib. 54, sim. 
ib. 61. 72. 93; Gdyby nalezyon przestapcza 
malzenszthwa. Gdyby maz albo zona na- 
lyezyeny na przestapyenyu malzenszthwa..., 
czo ony maya o tho czyrpyecz? ib. 95, sim. ib. 
103. 120; ^  Gdibi sią w sądzie zwada stała
(de turbatione iuris) 1498 MacPraw VI 273; 
Gdibi kmiecz kmieczia zabyl (ąuando kmetho 
occiderit kmethonem) ib.; Gdibi ktho jas zbył 
(de concusso obstaculo) ib. 274; ~  ^  (niżli) 
gdyby 'chyba żeby, nisi9: Ktho bądzye wybran 
przyszyasznykyem, then przy them zosthanye, 
poko zyw, nyszly gdyby [gye] przewynyl pod-
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lug prawa OrtMac 54, sim. OrtBrRp 46, 1; 
Od przyssyąg yyelkych... wszythczy sye mayą 
vyarovaczi..., nyzlyby kogo yawna przyczyna 
przypądzyla... albo tez gdyby potrzebą była 
(nisi necessitate cogente) 1484 Reg 717; ^
gdyby jeno, tylko 'byleby tylko, dummodo': 
Powynyen gest kaszdy slachczycz podlvg do- 
stathecznosczy swego gymyenya... kv pospo- 
lythemv dobrenw pewnymy bronnymy lvdzimy 
slvzycz, gdiby geno (dummodo, Dział 63: 
gdysz) gych gymyenye... przes wsego gabanya 
było zachowano Suł 56; Any gym tho wadzicz 
ma, yszby przywylyey na nye (sc. na daniny) 
nye byl vidan, gdibi tylko szmyerczą dawcze... 
poczwirdzyli szą (dummodo morte donatoris... 
confirmetur) Suł 62; ^  ^  czasowo-warunkowe: 
Gdibi czyo pan wwyodl do szemye kananey- 
skyey (cumąue introduxerit te dominus in 
terram Chananaei)... a dalbi gyo tobye, roz
toczysz wsziczko, czso szywot odwyra, panu 
BZ Ex 13, 11.

2. wprowadza zdanie sposobowe: a. porównaw
cze jako gdyby ‘jak gdyby, jakby, \elutsi : Za 
layanye onemv, komv by tak layal, za wyną 
ma zaplaczycz schesczdzessyąth grzywyen 
groschy, iaco gdyby gy zabyl (veluti ipsum oc- 
cidisset, Suł 49: yakoby gy zabyl byl) Dział 39.

b. dubium: skutkowe 'aby, żeby, {ita, sic) u f:  
Alye tego myły Cristus yavnye nye rzeki, gdyby 
yny slyschely, alye ysch tego nye baczyły, bo 
nye chczyal myły Krystus grzecha Iudaschova 
Rozm 549.

Gdyć, Kdyć 1. wprowadza zdanie czasowe 
{uprzednie) 'kiedy, cum, postąuam : Kdicz yesm 
syo yusz starzała (postąuam consenui) a pan 
moy yuz kmyeczyem, na roskosz syo dam? 
BZ Gen 18, 12; Abi syo vcili pośledni waszy, 
zecem kazał w stanyech przebiwacz synom 
israelskim, gdiczem ge viwyodl z zemye egypskey 
(cum educerem eos de terra Aegypti) BZ Lev 
23, 43.

2. wprowadza zdanie przyczynowe 'skoro, s f : 
Gdyczyem {OrtMac 26: gdyszem) ya szyedzal 
szwą {leg. z swą) zoną w gyey gymyenyy peł
nym prawem, mamly szwey zenye prawo 
odzyerszecz y doszągnącz gydączego gymyenya 
y nyegydaczego gey gymyenya, cyly[ly] czo 
prawo gest? Ort Kał 301.

Gdykole wprowadza zdanie czasowe 'kiedy
kolwiek, gdykolwiek, ilekroć, quandocumque, 
quotiescumque>: A przetho przy them tho vczysz- 
nyenyv thakoszmy mvszili vstawycz, isz gdi- 
kole kthorim swyatkom powyodączym obło
żono było obrzeczenye kląthwy (quod cum 
aliąuibus testibus producendis fuerit obiecta
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exceptio excommunicationis, Dział 23: kyedy), 
wyodączi thi tho swyatky... gynsze swyathky... 
powyedzenya... volną mocz ma ymyecz Sul 34; 
Milossyerdze gest myloscz serdeczna a czista, 
yąsch czlowyek caszdemu chcze dobrze, yaco 
schobye, y vcziny, gdicole a gdzyecoli może 
XV med. R XXII 240; ~  gdykole..., tegdy:
Vstawyami, ze gdikole i kyelkokrocz nyektori 
barthnyk w naschich zyemyach... nye chczyalbi, 
nye mogl albo nyektorim obiczayem yimawal 
syąn barcy, ktorąn przet thim sprawyal..., 
sp ra w y ac z .teg d i (quandocumque aliquis... 
mellicida... nollet... mellificia... r e g e r e .e x -  
tunc) onemu panu... rzeczonąn barcz ma... 
wsdacz Sul 95.

Gdykoleby wprowadza zdanie czasowe 'kiedy- 
kolwiekby, ilekroćby, quandocumque, quotiescum- 
ques: Gdykoleby potem chczal nyestoyączy na 
rokv pyrwszym zdanye sądowe odnawyacz abo 
wzdzyracz, tedy gemv ma bycz vloszono wieczne 
mylczenye Dział 28.

Gdykoli wprowadza zdanie czasowe 'kiedy
kolwiek, gdykolwiek, ilekroć, quandocumque, 
quotiescumque>: <G)dykoly sługa swego pana 
bronyacz, kogo vrazy (quotiescumque... famu- 
lus dominum suum iuvando... vulneraverit 
aliquem), za to od yraszonego abo od gego 
przyaczela nygedney myerszączky nye ma czyr- 
pyecz Dział 57; ^  gdykoli..., tegdy, tedy:
Gdikoly ktori kmyecz... w czas yinydzye, 
wschithky prawa pyrwey onemu panu, ot któ
rego gydzye, zaplaczyw, tegdi (quandocumque 
aliquis kmetho... tempore deputato recesserit..., 
extunc)... dobrovolnye poydzye, gdzye yemu 
lubo Sul 112; A gdykoly kto zaymye (sc. bydlę) 
na swem zboszv, tedy slusznye pod swią- 
deczstwem mosze ge chowacz przez nocz 
Dział 32.

Gdyż, Gdyże, Kdyż I. S p ó jn ik : 1. wprowadza 
zdanie czasowe: a. w zdaniu czasowym {zwykle 
równoczesnym) czasownik niedokonany 'kiedy, 
dum, cum : A takes czy svoczy szocz tho 
ony były yczinily, gdis szo ony swymy {leg. 
z swymi) neprzygaczoly bycz mely Gn 173a; 
Jako ya Jacusszazabicznye[ch] chcyal samotrzecz 
gwalthem..., gdysz szetl od koscyola 1451 Zap- 
Warsz nr 920; Moyzesz dwadzescza a ssto 
lyaat myal gest, gdysz vmarl (quando mortuus 
est) BZ Deut 34, 7; Potem s Manasse ycyekly 
ku Dauidowy, kdisz szedł s Fylystinskimy 
(quando yeniebat cum Philisthiim), abi prze- 
cyw Saulowi boiowal BZ I Par 12, 19; Ale nye- 
ktorzy... gdysz {Sul 46: gdi) po swymsze sze- 
myam czągną na woyną (quod cum per terras 
proprias pergunt ad expedicionem), swymsze

sasyadom... szkody nyewymowne czynyą Dział 
37; Gdyby nasz sądzą... woyewodi riczerzmy 
o którą rzecz osądzyl, gdysz nye sam sadza 
sadzy (cum non ipse solus sed plures iudicant)..., 
przyiąwszy potem rzecz chczal osadzoną wztrą- 
czycz, tego nykt nye mosze vczinicz Dział 51, 
sim. Sul 55; Jakom ya Ondrzegewi, gdysch 
gechal sz myastha, nye zasthąpyl dobrowolnye 
drogi 1469 ZapWarsz nr 2977; A gdyż pozsz- 
czą post od svyątego Marczyna y w posth vyelky, 
mayą chodzyczi na yvtrznyą 1484 Reg 715; 
A gdysch anyol Gabriel tako myslyl, bog 
wschechmogączy przemoyyl k nyemv Rozm 45; 
A gdysz było k vyeczorv, to ystne mylę dzyeczye 
vroczy szyą do domv Rozm 139; Gdysz krzczyl 
svyąthy Yan, posiały k nyemv od Ierosolymytan 
zakowstwo y popy Rozm 184; A gdysz sly za 
nym y offyerovaly yoly y ovcze, nadyechavschy 
ye Pylat y poszyekl Rozm 374; A gdysz yest 
byl y mąkach, podnyosl svoye oczy (elevans 
autem oculos suos, cum esset in tormentis Luc 
16, 23) Rozm 395; Tegodlya gdyś yyeczerzaly 
szą (Mat 26,26), czvsch yyeczerze dokona- 
valy, yzyayschy myły Iesus chleb y pożegnał 
Rozm 54J; A gdyż są stały około ognya, Pyotr 
tez stal myedzy ymy Rozm 674, sim. ib. 690; 
^ g d y ż ..., tedy(ć więc): A tako vocz gdisz... 
Augustus gestcy on bil... panal bil, tedy vocz 
chalcy gest on tho bil przeuedzecz, yelecz gest 
on szem, masth... y tesze ludzy pod szobo mai 
byl Gn 3 a; Vosz tho to modroscz ma, ysze gdis 
gy cho szabicz, tedicz vocz on svo glovo krige 
Gn 172b; Fftorecz przyrodzene gesth tho vo- 
szeve, ysze gdis szo on che odmlodzycz, tedycz 
vccz on ge gorske korzene ib.; Y stało so, kdys 
mówiły sobe (dum fabularentur Luc 24, 15).,., 
thedi Gezus przyblyzyw so gydzeze s nymy 
ca 1425 EwKReg 41; Gdysz yest było blysko 
svyątego dnya zydovskyego..., tedy ssą rzekły 
braczya mylego Iesucristha (Jo 7, 2) Rozm 430; 
Gdyż yest była blysko Vyelyka Nocz zydovska, 
tedy yyelye lyyda przyschło do Ierusalem 
(Jo 11, 55) Rozm 441; Gdysch o tern gadały, 
tedy dyabel ystąpyl v *Yądascha Rozm 510; 
Gdyż myły Cristus yvze prosn stal tako vkrva- 
yyony..., tedy odstąpyvschy od słupa... po- 
klyąknąl Rozm 826; ^  Gdysch gesczie {war. 
lub. : gdysz gescze a. dotąd, dokand) cum adhuc 
(numquid non sunt verba, quae locutus est 
dominus..., cum adhuc Jerusalem habitaretur 
Zach 7, 7) 1471 M PKJY  116.

b. w zdaniu czasowym {zwykle uprzednim) cza
sownik dokonany 'kiedy, skoro {tylko), cum, post- 
quam, simulac : A gdysz poczol liczbo claszcz 
(et cum coepisset radonem ponere Mat 18,
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24), prziszedl yeszt k nemw yeden ca 1420 
R XXIV 82; Gdysz gy wbiczwy0 (et postąuam 
flagellaverint Luc 18, 33), żabygo gy ib. 83; 
Gdisz ten tho slvzebnyk przes sząndzą spythany 
{Dział 22: ale gdy sądzą slvszebnyka pytał), 
zaprzal sze przerzeczoną raną vidzecz y obesz- 
rzecz Sul 34; Potem gdisz sz0 dokonało nyebo 
y szemya, y wszitka gich okrasa, y dokonał bog 
w szodmi dzen dzala BZ Gen 2, 1; A gdisz 
vznamyonalasta (cumąue cognovissent), zesta 
naga, a wszowszy lyszczye fikowe, vczynylasta 
sobye wyenyky ib. 3, 7; A lepak Abraham, 
gdisz syo pomodli bogu (orante autem Abra
ham), vsdrowyl gest bog Abymelecha ib. 20, 17; 
Y napelnyly szyo S00 szedm dny, potem gdisz 
bil zaraszyl pan rzeky (postąuam percussit 
dominus fluvium) BZ Ex 7, 25; Gdiisz przee- 
dzesz Iordan, ynidzesz w zemyo (cumąue 
transieritis Jordanem in terram), ktoros to 
pan bog twoy da tobye BZ  Deut 27, 2; 
Wyesszyelicz szye będze prawy, gdysz ysrzy 
pomstę (cum yiderit yindictam) Pul 57,10; I stało 
szyą yest, gdysz byl zekrczon yszelkny lyvd 
(cum baptizaretur omnis populus Luc 3, 21), 
a Iesvszevy okrczonemy y modlączemy sza 
othyorzylo szya nyebo EwZam 300; A gdysz 
tho ydzyalaly (et cum hoc fecissent Luc 5, 6), 
yaly ryb yyelkoszcz obfytha ib. 306; A gdisz 
yvsz sz gori sztąpyl (iam autem eo descendente 
Jo 4,51), owa sz domv yego serui szabyeszely 
gemv XV ex. MPKJ II 320; Yego zvolyenyczy 
posly kv morzy, a gdysch są vstąpyly v lodzyą 
(et cum ascendissent navim Jo 6, 17), tako yvsz 
mrok padł Rozm 35d; Gdysz ssą to wzyyedzyely 
lyydzye tego krolewstwa (et cum cognovis- 
sent eum viri loci illius Mat 14, 35),... przy- 
nyesly przeden wschytky nyemoczne Rozm 352; 
A gdysch yest to zmovyl myły Iesus (et cum 
haec diceret Luc 13, 17), vschysczy, którzy 
szye przeczyyyaly yemv,... mylczely Rozm 377, 
sim. ib. 425. 439. 682; A gdysz yest wschedl 
v yeden kastel (et cum ingrederetur ąuoddam 
castellum Luc 17, 12), zabyezely yemy dzyeszyecz 
mązow trądovathych Rozm 399; A gdysz tho 
yzrely yschysczy (et cum yiderent omnes Luc 
19, 7), począly septacz Rozm 406; A gdyż vam 
vkaze tą szyen, tamo nam przygotyyczye Rozm 
521; A gdysch szye przepaszal (et cum accepis- 
set linteum Jo 13,4), stal przed svemy zvolye- 
nyky, a ony szyedzyely Rozm 534; A gdyż 
yest myły Iesus ymyl nogy ych (postąuam 
ergo lavit pedes eorum Jo 13, 12), vzyąl szve 
odzyenye, począł ym movycz Rozm 538; ^
gdyż..., tegdy, tedy, teda, tedy więc (potem), 
natychmiast, potem, dopiro: Gdisz gest on

króla the to szeme Indie gest byl okrz<c>yl..., 
tedy V0cz biskypoue the tho gysthe szeme... 
sv0tego Barthlomega *szo ony były goły Gn 
172b; A cdisz vocz ony *szo mv tho były 
yczynily, tedy vocz pothem ony szo gy biły 
sczoly Gn 173a; Ysze gesz thy s szeme stwo- 
rzon, a cdisz vocz thy ymrzesz, tedy szo vocz 
thy szaszo f szemo obroczisz Gn 174a; A cdisz 
vocz ony szo były do morza przysly, tedy vocz 
morze gestcy szo ono bilo... rostopylo Gn 174a, 
sim. ib. 176a; Quum enim decolatus fuit gdis 
mv gego gloua była gest scota, tedy vocz 
s gego czala sio gest mleko y voda Gn gl. 41 a; 
Gdyszem k thobye przygyechal s thym czlo- 
wyekyem ku roszsprawye, thedysz thy n[y]a 
mya wybyekl sz ostra bronya 1443 TymSąd 144; 
A gdysz w m<ia>sto przinyesyon swyoti Bla- 
szey (ingrediens Blasius ciyitatem), teda sodza 
tego myasta przikazaal gy w cyemnyczo przes 
nocz wsa<dz>ycz Błaż 320; A gdisz bil vsnol 
(cumąue obdormisset), tegdi wiyol gedno zebro 
gego BZ Gen 2,21; Kmyecz szalował na swe 
sąsyady tako, ysz gdysz (Sul 39: kako gdisz) 
my noczną rzeczą kony gest ykradzon (quod 
cum eąuus... fuisset sibi subtractus)..., na- 
tychmyast s pylnosczą gesm pobvdzyl sasyady 
Dział 28; A gdyż tho sye zsthanye (ąuibus 
praemissis)..., thedy ma byczi... przyąth 1484 
Reg 707; A gdyś yvze chovan [v] snyosl yaycza, 
tedy yyelykye czvdo stało szye s tych yayecz 
Rozm 72; A gdysz podała sloyek sz yedem 
('z jadem5), nathychmyast zedchla Rozm 107; 
A gdysch yyednal robothnyky (conventione... 
facta Mat 20,2), tedy ye posiał robycz dąszvey 
yynnycze Rozm 392; A gdysch dzyeyycza Marya 
ykoyla szye sama..., tedy rzekła kv svemv synv 
Rozm 523; A gdyż y tako tvardo y tako nye- 
laskayye yąly, tedy to yydzącz zvolyenyczy 
opusczyly y myslyą y czyalem Rozm 654; A gdy 
y tako nądznye vbyly y *nyemylosczyvyemy razy 
ymączyly..., tedy Annaszoyy słudzy sched- 
vschy yzbudzyly y Rozm 702; Gdyż Zy- 
dovye yslyszely, yze pyryych trzy zalob nycz 
nye dbał Pylat..., tedy yschysczy zayolaly 
ynschych dw (leg. dwu) zalob Rozm 788.

c. w zdaniu czasowym czasownik o aspekcie 
niepewnym: Vmarly so Nadab a Aabyu, gdisz 
to so offyerowali (cum offerrent) ogyen czvdz 
przed oblicim bozim BZ Num 3, 4; A gdyż ssą 
szyedzyely yschysczy za stoi, rzeki ym Rozm 
529; A gdysz brona zawarta bila ve mrok (cum
ąue porta clauderetur in tenebris), tedista ona 
visla BZ Jos 2, 5; A gdyś szye tako modlyl, 
nathychmyast szye nyebyossa otvorzyly Rozm 
190; A gdyś szye posczyl *chterdzyesczy
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dny y czterdzyesczy noczy, potem lacznąl 
Rozm 194.

2. wprowadza zdanie przyczynowe i czasowo- 
przyczynowe *ponieważ, skoro, cwra, quo-
niam, siąuidem : Ale ia, gdisz (Pw/: gdy) my 
szalosciwi bili (cum mihi molesti essent), oblo- 
czil iesm se w pitel F7 34, 15; Nyewyastham 
mązathim, gdysz nye mayą samych szebye vol- 
ney moczy prze mąze gych (cum non habeat 
sui ipsius liberam potestatem propter maritum), 
dzeszącz lath byezecz mayą w dawnoscz gim 
Sul 54; Gdysz poth genym ksząszączem thensze 
lvth rosmagythego... prawa pozywacz nye ma 
(quum sub uno principe eadem gens diverso 
iure frui non debeat).. yszyteczno gest pospo- 
lythemv dobrenw, aby genym y genakim pra
wem thako w Krakowe, yako y w Polscze sąn- 
dzono Sul 56, sim. Dział 63; Nye mogo daley 
yichadzacz y wchadzacz, a ofszem gdisz gest 
pan rzeki mnye (praesertim cum et dominus 
dixerit mihi): Nye przeydzesz Iordana tego to 
BZ Deut 31,2; Ma-ly człowiek dzyeczy. 
ymarly ('umarł-li’), tedy maya pyrwey wszancz, 
czo gym dal, a czo wyszey tego zostanye, s thym 
gymyenym mayą szye dzelycz rowno, gdysz 
mv szą wszythky równe dzyeczy OrtBrRp 45, 4; 
Mamly tho myecz s prawa dacz yey wyano tho 
sz gymyenya thych tho dzyeczy, gdysz gyey 
nye wyanowano przed prawem? Ort Mac 21, 
sim. OrtBrRp 26, 3; Thedy odpowyedzyal ten 
obzalowany czlowyek pythayacz: Gdysz on sza- 
lowan po ymarley rącze, azaly nye ma tego do- 
wyescz podług prawa? OrtMac 80, sim. OrtBrRp 
62,2; Przeto my vstawylismy, ysz gdysz Lucia 
s swogym mąszem myeszkala... trzy lata y trzy 
myessyącze (statuimus, quod, Sul 37: vsta- 
wyhmy, ysz przerzeczona Luciya, gdisz s mą
szem stała przes trzy latha y przes trzy myesą- 
cze), a Franczka w tych leczech nye gabala..., 
ma mylczecz, a Franczkowy tym obyczągem 
dawnoscz... przysądzylismy Dział 26; <G>dysz 
z lychwy pochodzy nyerządne łakomstwo (cum 
in usurarum voragine sit insatiabilis appe- 
titus)..., chczem, aby Szydowie pyenyądzi po- 
szyczayącz, za lypha na tydzeny nye wiączey 
wząly... od grzywny, gedno poi grosza Dział 38, 
sim. Sul 47; <G>dysch s *podpharzy złych 
lyvdzy bywa rozdzelenye (cum ex calump- 
niis malignantium destructio sit plurimo- 
rum), slvsche vstawycz, aby prawa nyektorych 
panystw, kthorych zaplata tylko na pothwarzy 
zalyeszy, owszeyky ge sskazycz Dział 63; 
<G>dysz (Sul 61: alye gdy) vmysl szydowsky 
na to nastogy zawszdy (porro, cum Iudaicae 
pravitatis intentio in hoc yersatur), aby krzes-

czyanystwo... skazyl, slvschno vstawycz, aby 
daley szadny Szyd krzesczyanynowy... swych 
pyenyadzy na zapysy abo na lysty nye dawał 
Dział 65; <G)dysz (Sul 71: tesz gdisz) wszythka 
prawa zakazyyą gwałty (item cum omnibus 
yiolentia sit ab omnibus iuribus prohibita), 
slvschno... zakazacz, aby gyadącz z woyny..., 
sąly ksyąszata, ryczerze..., sobye nye mayą 
nyczs gwałtem bracz any szadnego gwałty czy- 
nycz ib.\ <G>dysz (Sul 72: gdy) wyeliky
swar czastokrocz o ... dlvd (pro divg) pyenyadzy 
bywa (cum in gravi debito rixae plerumquae... 
suscitantur)..., ystawyamy, aby na kaszdy ty- 
dzyen rok zapłaty byl poloszon Dział 66; Moy 
kwyathky,... racz mya dzyscha wspomoczy, 
gdysch w thwey moczy 1447—62 Zab 545; 
A Iozeph, mąsz yey, gdysz byl spravyedlyvy 
(cum esset iustus Mat 1, 19), a nye chczyal 
ya poyancz, chczyal pothagyemnye opyszczycz 
ya EwZam 291; A gdysz lyekarzom yydzyalo 
szye dobrze, yschby czyalo yego olyeyem drze
wnym lyeczyly, wszadzyly y v kądz pełną *olyą 
yolnego Rozm 108; Gdysch ty to czynysch 
(si haec facis Jo 7, 4), zyav szye temv szvyąthv 
(leg. światu) Rozm 431; Czokolyye by ten 
czloyyek przeczyv bogv albo przeczyv lyvdu 
zaczynyl, słucha yego nye rvszacz, gdyż yego 
yavna prawda nye pomavyayą Rozm 584; To 
ym przyschło z podusczenya ducha złego..., 
gdyż przy kazdem grzesze yad dyably czloyye- 
czemv serczv bądzye wian Rozm 798; ^  gdyż..., 
(a) przeto, tedy: Gdisz tha gista plączą... poth 
gynszim gymyenyem... vsnana gest bicz othno- 
wyona (tamen eadem solutio... sub alio no- 
mine... dinoscitur esse innovata)..., a przetho 
(unde) przy them rownoscz vlozycz ządayącz, 
vstawylismi Sul 38; Gdysz podlvg pysma navky 
wszelky człowiek w mlodosczy gest po- 
dobnyeyszy kv zlemv (quum scriptura testante, 
omnis aetas ab adolescentia sit pronior ad 
malum)..., przeto aby nyezgodny yczychnali, 
a zgodny przespyecznoscz myeli, vkladi y prawa 
są przez rącze bosze vstawyony Dział 1; Gdysz 
vklady abo statuta nye są any mayą bycz przy- 
pysany rzeczam mynalym, ale badączym albo 
przyszłym (cum omnes constitutiones et sta
tuta imponuntur rebus et negotiis futuris et 
non praeteritis), przeto chczemi, aby nasze vkladi 
y statuta... wszytczi ziemyanye przyiąli Dział 6; 
Gdysz (cum) tho mamy z navky boszey, kto syą 
vkorzy, yvsz gest rozgrzeszon. . . ,  tedy chczemy 
. . . ,  aby... sadza swiadeczstwo przyiącz przy- 
sądzyl Dział 24; <G)dysz szoltys ma pana swego 
wolą czynycz (cum officium scultetorum semper 
servile existat), przeto nye słyszą, aby szoltys
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byl mocznyeyszy nyszly pan Dział 44; <G)dysz 
zlodzeystwo abo zboy dla wyny abo smyerczy 
ystawyoney podług zaslugy przez zle ludzy 
bywa zatayono (cum furta... per maleficos... 
occultantur)..., przeto aby syą taczy *zlosmyczy 
nye mnoszyli, vstawiamy Dział 45; <G)dysz 
rownoscz myedzy stadłem gest rozmagytoscz..., 
przeto (Suł 54: gdysz..., tegodla)... vstawyamy 
(cum realis distinctio personarum habeatur..., 
propter quod statuimus) Dział 46; ^  Gdissz 
yeszt then tho szluga ne mai, szkad bi zaplaczil 
(cum autem non haberet, unde redderet Mat 
18, 25), kazał gy pan przedacz ca 1420 R XXIV 
82; A gdisch picha dyabla wirzuczila sz nyeba..., 
boymisch syą, bichom pichą krolewstwa nye- 
byeskyego ny<e> straczily XV med. R XXII 
235; Gdyszescze szyą obadwa... na Warszowo 
wysznanye pusczyly, ysz Warsz nye przyszgal 
(OrtMac 47: przyszyagl), to ny<e> skodzy My- 
kolayowey rzeczy OrtKał 140, sim. OrtMac 47; 
Panye woycze, gdyszem na ten ortel s prawa 
layal, pytam: Mogąly wnycz w lawyczą? Ort
Kał 198, sim. OrtMac 32; Tedy przyszyasznyk 
ma naydz ortel, ysz yesth czasz, a drugye 
naydzye przyszyasznyk y może dobrze, gdysz 
yesth woythem OrtMac 117, sim. OrtKał 309; 
Tedy Franczek, gdysz {Suł 37: alye..., gdisz) 
mv syą tako długo zaplata nye sstala konyeczna 
(cum per tantum tempus non fuerit sibi totalis 
solutio facta), chczal targ wzrzvczycz Dział 26; 
Quandoquidem ita vis... gdisz tak chczesz, 
barzo rad vczyna XV ex. PF III 177; ^  Alle 
kako my ten tho boszy dar chouamy, gdis szo 
[s]smerthnego grzecha dopusczamy? Gn 171 b; 
Myły gospodnye..., gdzye ya mam czyebye 
przymovacz, gdyż nyebo y zyemya thwey 
yyelykosczy nye może oszyagnacz? Naw 124; 
Czemvsz krzyczysch {leg. krzcisz), gdysch ty 
nye yest Krystus (quid ergo baptizas, si tu non 
es Christus Jo 1, 25)? Rozm 185; O stvorzy- 
czyelyy nyeba..., czemv tva myloscz dala mye 
ten oyocz, gdysz y łączysz ode mnye czyąsko? 
Rozm 526; ^  gdyż..., więc, tedyć: A pres
to, gdis szo svich grechof spouedamy, vocz 
othsichmasth mamy szo gich yarouacz Gn 14b; 
A pres to, gdisz geszm ga [te] ten tho dar 
straczyl, tedycz ga na {pro ne) chczo cynicz 
yole bosze Gn 172 a.

3. wprowadza zdanie warunkowe i czasowo- 
warunkowe'skoro, si*: Gdisz my fszythczy chemy 
do boga przycz, yarugmis szo g<rz)echa Gn 
172a; Napelny tydzen dny tey to swaczbi, 
a potem czy to to dam, gdisz my to bodzesz 
sluszycz syedm lat (et hanc quoque dabo tibi 
pro opere, quo seryiturus es mihi septem annis

aliis) BZ Gen 29, 27; Gdisz gesz zodal gydz 
k swim (esto, ad tuos ire cupiebas), a bilocz 
zodno ku oczczu twemu, przecz gesz ykradl 
my bogi mogę? ib. 31, 30; *Kgdisz kto zelazem 
vrazi kogo (si quis ferro percusserit)..., yinyen 
bodze mozoboystwa BZ  Num 35, 16; Szvkacz 
mnye bodzecye a nay<dzi>ecye, gdisz bodzecye 
szykacz m<n>ye w <c>alem sy<erc>v <wa- 
szem) (cum quaesieritis me in toto corde vestro) 
BZ Jer 29, 13; Powynyen kaszdy slyachczycz... 
prze pospolyte dobre pewnymy lyydzmy zbroy- 
nymy slvszycz, gdysz {Suł 56: gdiby) gych gy- 
myenye w pokoyy gest y przez wschego gaba- 
nya (dummodo bona ipsorum in libertate abs- 
que omni yexacione conserventur) Dział 63; 
A tegodla gdysch vy, *bodacz zly (si ergo vos, 
cum sitis mali Luc 11, 13), znaczye davacz 
dobre dary synom vasym, yako yyeczey oczecz 
vasz s nyeba da dvcha svyątego thym, którzy 
yego proscha? Rozm 275; ^  gdyż..., tegdy,
tedy: A gdisch doswyatczi (et cum approba- 
verit), tegdi on, ktori prziganil, pyancz grziwen 
onemu, komu prziganil, a pyąncz grziwen 
xandzu dacz ma Suł 88; <G>dysz wdowa po 
szmyerczy mąsza swego weszmye dzeczy w swą 
opyeką nyemayącze doskonałych lyat, tho gest 
dwanaczcze lyath (similiter infantibus ad duo- 
decim annos educatis), a gdyby nyekto gym 
w tych leczech schcodą nyektorą w gymyenyy 
yczynyl..., tedy tym dzeczom dawnoscz nye 
mosze bycz przypysana Dział 34.

4. wprowadza zdanie przyzwalające 'chociaż, 
ąuamąuam, etsi*: Tegodlya tho zavzdy czczyemy 
w naszey pamyączy y v tern szye veselycz mamy, 
yze nasch zbavyczyel yąth yako łotr, gdyż on 
yest yako *navyelyebnoscz pastyrz, zvyazany 
vyedzyon yako nyedzvyedz, gdyż on yest ba
ranek nasmyernyeyschy, sądzya y {leg. sądzą ji) 
yako złego, gdyż on yest naspravyedlyvschy, 
ossądzon yako wloczcza czczy bozey, gdyż on 
yest bog vyerny Rozm 728—9; S tego baczycz, yz 
dobrovolnye czyrpyal, bo gdyż yest myedzy 
ymy... byl, nye telko yego posnacz nye mogły, 
alye alyz on chczyal, alye tez na yego yedno 
slovo padły vschysczy na zyemye Rozm 624; ^  
gdyż..., a wszakoż, tedy: <F>ranczek poszyczyl 
Pyotrowy trzydzessczy klod *przenycze, a gdysz 
to czastokrocz vpomynal Franczek, aby mv 
wroczyl, tedy Pyotr nye chczal mv wroczycz 
Dział 27; <G>dysz rzeczy vmarle trudno wzbv- 
dzycz, yako mynąle na wstecz obroczycz 
(quamvis negotia mortua et finita quasi contra 
naturam difficile sit retractare), a wszakosz 
{Suł 38: iakokole..., a wszakosz) są nyektorzy, 
czso rzeczy przeszłe y tesz sądem osądzone nye-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

mm!



G D Y Ż G D Y Ź B Y Ć 401

kakymy wymysły navczyly sya wzdzyracz..., 
a k temv naszy sądzę czastokrocz syą sklaniayą 
Dział 27; A gdysch yemv tako snamye mylosczy 
vkazal y mylovanya, a *vschvakosch v svey za- 
kamyaley slosczy *oszchąl {leg. ostał) Rozm 537.

5. wprowadza zdanie podmiotowe 'że, quod' : 
Stało szye, gdyś on yest wzyavszy krołevstvo 
y vroczyl szye (et factum est, ut rediret accepto 
regno Luc 19, 15), y kazał vezvacz slugy svoye 
Rozm 408.

6. wprowadza zdanie przedmiotowe 'że, quod*: 
Kristus... apostoly sebral y kazanye... przed 
yczynyenym czvda vczynyl, to yest vyna z vody, 
a to s tego byorą, gdysch to cztą, yze Kristus 
był vezvan na svaczbą y zvolyenyky (qui di- 
cunt dominum... discipulos congregasse et ser- 
monem in monte factum, antę vini miraculum, 
quia legunt dominum et discipulos eius invi- 
tatos ad nuptias) Rozm 205.

Ii! p rzysłó w ek  zaim kow y: 1. pytajny
'kiedy, quando5 w pytaniu niezależnym: Quando, 
gdize, cum splendoribus tuis cetera videantur? 
XV med. R XXIII 279.

2. względny wprowadzający zdanie przydaw- 
kowe: To to szo *porodzenye nyebay *szemyo, 
gdisz so stworzony tego dnya, gdisz bog vdzalal 
nyebo y szemyo (istae sunt generationes caeli 
et terrae, quando creata sunt, in die, quo fecit 
dominus deus caelum et terram) BZ Gen 2, 4; 
Przestopyl na swem szlyvbye Moab w Israhelu, 
po tern czassye, gdisz bil ivsz vmarl Achab 
(praevaricatus est autem Moab in Israel, post- 
quam mortuus est Achab) BZ  IV Reg 1, 1; 
^  A bandzełi w klanthwye przes szescz 
myeszanczi sthal, thedi y przebiwacze they 
wszi, gdysch powynni dzeszanczyną dacz (qui 
tunc tenebantur decimare, Dział 4: którzy da- 
wayą dzesyaczyna), mayą clanczi bicz thesz 
z drapyesczą they tho gych dzeszanczyny Sul 3; 
Potem Adam poznał czyelestnye Gewo, swo 
zono, gdisz to poczola y urodzyla Kayma (quae 
concepit et peperit Cain) BZ Gen 4, 1; Kto gest 
ten, gen bi nye chcyal boiowacz przecyw lyvdu 
szidowskemu, gdisz tak krasne zoni maio (qui 
tam decoras mulieres habent)? BZ Judith 10, 
18; Zle slugy zlye poguby, a ssvą yynnyczą 
ossadzy ynymy oraczmy, gdysch dadzą yemv 
ovocz, kyedy tego bądzye czass (qui reddant ei 
fructum temporibus suis Mat 21, 41) Rozm 410; 
A pyątegonasczye dnya poczynąly szye syyąta 
yyelykonoczne, gdysch było potrzebyzna zabycz 
baranka yyelykonocznego (in qua necesse erat 
occidi pascha Luc 22, 7) Rozm 519.

III. p a r ty k u ła : tedy gdyż 'wtedy dopiero, 
wtedy właśnie, tunc, tum potissimum, cum':

A pan nye odpvsci gemv, ale tedy gdiisz na- 
wyoczey pirzchliwoscz gego rozlege syo w pom
sto przecziw czlowyeky temv (et dominus non 
ignoscat ei, sed tunc quam maxime furor eius 
fumet et zelus contra hominem illum) BZ 
Deut 29, 20.

Gdyżby 1. wprowadza zdanie warunkowe'jeśliby 
gdyby, si : Ise gdisby sly duch nektorego cloueka 
f ten tho blod szauotl, macz go (sc. Magdalenę) 
on takesz f pokucze nasladouacz Gn 14 b; 
A saprafdo to pokolene barso by so yeselilo, 
gdisby *svogo sostro yydaly multum gauderet 
parentela tota et maxime, si aliqua... puella 
esset de progenię sua copulata magno duci 
Gn gl. 70 a; A gdiszby yo szmyercz poszczygla 
(sin autem mors eius fuerit subsecuta), wroczy 
duszoo za duszoo BZ Ex 21, 23; Gdyszby spal 
mosz s czvdzo zono (si dormierit yir cum uxore 
alterius), oba spolv ymrzeta BZ Deut 22, 22; 
Tegodlya gdyszby v ganyebnem dobytky nye 
bylysczye yyerny (et si in alieno fideles non 
fuistis Luc 16, 12), kto yam bądzye yyerzycz to, 
czo yest yyerne albo prawdzyve ? Rozm 390! ^  
gdyżby..., tedy, tedyćby: Alle gdisbi szo on gest 
bil sze slich ludzy narodzyl, tedyczby mv vocz 
oniy ne biły yerzyly Gn 11 b ; <G>dyszby kto 
przed sąd pozwał nyekogo (unde si quis citat 
ad iudicium aliquem) o dzedziną w pienyądzoch 
zastawioną, a gdyby go kv sądv przyzwał, a za- 
tym gdyby sampyerz na rocze zawytnem nye 
stal, tedy (Sul 21: gdi..., thedi) powod abo 
gysczecz dzedziną otrzima, pyenyądze sam- 
pyerzowy wroczy wszy Dział 7.

2. wprowadza zdanie czasowe ' kie dyby, cum, 
postquam : Any szoni s gich dzewek pogymay 
synom twym, abi gdiszbi ony snyeczyszczyli, 
nye kazały *nyeczyszcz synom twym s bogy 
gich (ne, postquam ipsae fuerint fornicatae, 
fornicari faciant et filios tuos in deos suos) 
BZ Ex 34, 16; A około koscyola boszego bidlyly 
w stroszach swich, abi gdiszbi czas bil, ony 
rano otwyeraly drzwy (ut cum tempus fuisset, 
ipsi manę aperirent fores) BZ I Par 9,27; 
Nyosl do domv swego taynye, abi gdiszbi slunce 
zaszło, taynye ge pochował (ut dum sol occu- 
buisset, caute sepeliret eum) BZ Tob 2, 4; ^  
gdyżby..., tedyćby więc: Allecz osia przes 
tocz szo gy ony szobo {leg. z sobą) były pogoly, 
isbicz oni strauo na mem {pro nem) szobe biły 
noszyly, albo tesze, gdisbi szo bila Maria vtru- 
dzyla, tedyczby vocz ona bila nan fszadla 
Gn 3b.

Gdyżbyć wprowadza zdanie warunkowe 'jeśliby, 
gdyby, s i ': Saprafdo velyke by tho miloserdze 
clouekouy od boga bilo, isze gdisbicz nasz Xpc
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miły ktoremv clouekovy na skonczenv gego 
sziuota poslalcyby mu on na pomocz gednego 
angola Gn 181 a.

Gdyżci, Gdyżeć, Kdyżci 1. wprowadza zdanie 
czasowe: a. w zdaniu czasowym {zwykle równo
czesnym) czasownik niedokonany 'podczas gdy, 
kiedy, cum5: Isczy nasz miły Ihu Xt narodzilci szo 
gesth on byl f ten tho czasz, gdisczy stare latho 
schodzy, a noue przichodzy Gn lb ; Kalsde 
stworzene, gdisczy ono ma porodzicz, szukacz 
ono szobe przebithku, gdesbicz... *othpoczynolo 
Gn 3b; ^  gdyżci..., tedy(ć) więc, więcci: 
Isczy ten tho obyczag gest na tern tho svecze, 
isze gdiscy ktoro svotoscz do mastha przynoszo, 
tedycz vocz ludze s kaplany... naprzecif ge vy- 
nydzo Gn 4a; A tako vocz, gdiscy gest było 
sroth noczy dna nedzelnego, tedy vocz Maria 
gest bila suego sinka porodila ib.; Ysczy 
ryczerze ten tho obyczag mago, gdisci ge paszo, 
tedycz vocz ony swe stare odzene svim slugam 
dago Gn 173b; Vocz trzeczecz przyrodzene vosz 
tho ma, ysze [g]gdiszcy gy szegnago, voczcy on 
gedno vcho ogonem szaslony ib.; A cdiszcy 
vocz trzecego dna gesth bilo, tedy vocz barszo 
velike gromy szo oni były thamo vderzyly 
Gn 174b; Gdiscy svothy Gan gestcy on bil 
stho lath pres gednego latha star, tedy vocz 
kasalcy gest on bil szobe grób podle ołtarza 
yykopacz Gn 181 a; ^  ^  Gdiszecz zemske recy 
si terrena (si terrena dixi vobis, et non creditis, 
ąuomodo, si dixero vobis caelestia, credetis? 
Jo 3, 12) XV im R XXIV 75.

b. w zdaniu czasowym {zwykle uprzednim) cza
sownik dokonany 'kiedy, postąuam5: A napiruecz 
gestcy on byl f domech tako vbodzy, yszecz on 
szadnego penoszka f ten tho czasz ne malcy gest 
on bil, gdisci szo gest on byl narodzyl Gn 5b; A 
cdiszcy vocz Ioseph... gestcy on byl s panno 
Mario posetl bil do tego tho mastha ,... a f 
tenczy tho czasz Maria gest ona brzemenna była 
Gn 176a; ~  (a) gdyżci (więc)..., (a) tedy(ć) więc: 
Gdisczy szo kthoremv krolevy albo xoszoczv 
szin narodzy, tedicz vocz po fszythkemv kro- 
lefstw {leg. krolewstwu) posly beszo Gn la ; 
A cdiszcy vocz Ioseph s Mario gęsta ona bila 
do tego tho mastha Bethlehem prisla, [a] a tedy 
vocz ony ne moglycz szo mecz nigedne gospody 
thamo były Gn 3b; A cdiszcy vocz Maria 
gest bila svego szynka miłego porodziła, tedy 
vocz Gebal gestcy tho ona bila posznala, yszecz 
dzeuicza gest bila porodziła Gn 4a; Vocz gego 
mila matuchna, gdiszcy gest gy ona bila poro- 
dzyla, tedycz vocz ona gest bila k nemv barszo 
laskaue mouila Gn 4b; A cdiszcy vocz ten tho 
gisty lud israhelsky gestcy on tho to mouo od

miłego Xpa vslyszal byl, tedy vocz oni fszythczy 
socz szo biły Xpa barszo boge[ge]ly Gn 175a; 
A tako vocz gdiscy szo gest gim bil szin naro
dził, tedy vocz ony szocz gy biły do skoly dały 
Gn 183 b.

2. wprowadza zdanie czasów o-w ar unkowe 
'skoro, si5: Doszycz yest vcznyovy, aby byl yako 
yego mystrz..., bo gdyszczy ony zvaly oczą 
{leg. oćca) czeladnego Belzebubem, tako vyeczey 
vasz czyelyadnyk yego bądzye przeslyadovacz 
albo nyenazrzecz (si patrem familias Beelzebub 
vocaverunt, ąuanto magis domesticos eius 
Mat 10, 25) Rozm 311; A gdyzczy ony mogły 
szye zvacz syny bozemy, dalyeko vyączey syn 
boga yschechmogączego przyrodzony nye włó
czył {leg. uwłoczył) czczy boskey, acz szye bo- 
gyem myenyl Rozm 839; ^  Gymcy clouek
gest poknegsy, timcy gest f serczu gorsy. 
A pres to gdiscy mili Ihu Xc cloueka czudne 
stworzy, tymcy so richle grechu dopuscy Gn 
gl. 70b.

Gdyżciby wprowadza zdanie warunkowe 
'jeśliby, sV : A pres tho gdisczyby miłemu
Xpouy czystotha ne była mila, vothcyby on 
nigdy szobe matuchny dzeuicze ne yybral byl 
Gn 179b.

Gdyże cf. Gdyż
Gdyżeć cf. Gdyżci
Gdyżkoli wprowadza zdanie czasowe 'kiedy

kolwiek, ilekroć, quandocumque, quotiescumquei : 
A gdisz gest koly przyszedł czasz owczam kotno 
bicz (postquam enim conceptus ovium tempus 
advenerat), wydzal gesm, ysze szo zchadzali 
s barani owce BZ Gen 31, 10.

Gdzie, Dzie, Kdzie I. przysłów ek zaim 
kowy: A. pytajny: 1. 'gdzie, w którym miejscu, 
ubi, quo loco5: a. wprowadza pytanie niezależne: 
Y moui ewangelista...: Gde iesc tec, ienze so 
narodil, crol zidowsky? Kśw cv 21; Rzekoo 
w poganstwe: Gdze iest bog gich (ubi est deus 
eorum)? FI 78,10, sim. Pul; Gdze so miloserdza 
twoia stara, gospodne (ubi sunt misericordiae 
tuae antiąuae, domine)? FI 88,48, sim. Pul; 
Bycho... ne rzekły: Gdze gest bog gych (ubi 
est deus eorum)? FI 113,10, sim. Pul; Zawołał 
pan bog na Adama, a rzkocz k nyemu: Adamye, 
gdze gesz (ubi es)? BZ Gen 3, 9; Rzekę: Gdzye 
so bogowye gich (ubi sunt dii eorum Deut 32, 
37)? Pul Deut 53; Gdze ma szyła, mą robotha? 
Glvpyem robyl po thy latha SkargaPłoc w. 25, 
sim. SkargaWroć w. 14; Mystrzy, gdzye myasz- 
kasz (rabbi..., ubi habitas Jo 1,38)? EwZam 
301; Marya yemv rzekła: Synkv myły, gdzyesz 
to byl? Rozm 132, sim. ib. 471. 526. 620; 
O przekląty Iudaschy, poyyecz my, v czem czy
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vadzyl albo czocz złego vczynyl... Y gdzye yest 
smyara ona przezsmyerna syna bożego, gdzye 
yego dobrovolne vbostwo, gdzye ona laskava 
mova, gdzye ono slothkye kazanye, gdzye ony 
mylosczyve Izy nad Ierusalem... przelany? 
Rozm 513; Marek Evanyelysta... movy: Gdzye 
yest yego odpoczynyenye, gdzye yest pokoy 
yego, gdzyeby yyelykonocznego pozyval ba
ranka? Rozm 521; Tegodlya pytayą go zvolye- 
nyczy yego: Gdzye chczesch, byśmy przygoto- 
valy podług obyczaya Vyelykąnocz, czvsz ba
ranka yyelykonocznego? Rozm 522; Moy synv 
myły, moya yczyecho, gdzye szye podzyala ona 
tvoya mlodoscz yyelebna, ach, gdzye yest thyoye 
łyczko nadobne, gdzye yest tve przemoyyenye ? 
Rozm 711; Povyedz, a gdzye yest moy syn 
yybrany? Rozm 735; ^  Myła szmyerczy, gdzesz 
szya wszyala, dawno-lysz szya yrodzyla? De 
mor te w. 113; ^  użyte w tytule: Gdzye mayą 
mylczeczy, a kyedy y tez kthorego czassv (de 
silentio in ecclesia observando) 1484 Reg 
719.

b. wprowadza pytanie zależne: Spitay pod- 
sedku, kdze gest ta gospoda bila gego. Tedi 
on vkazal: in Tarnino 1401 Piek VI 60; Tedi 
yest sandcza... rzeki, esz spitay go, pane sta
rosta, gczesmo mo {leg. gdzieśmy my) tho 
uczinili. Tedi yest rzek pan sandczi, esze w 
Gis<y>czach XV in. Maik 119; Ysze wina 
rzeczona syedmnadzesyąth nykomy nye ma 
bycz skazana, gedno naszemv stolv, przeto 
chczem, aby wiedzano, gdze abo ocz ma 
bycz skazana Dział 18; Rath bych yyedzal 
do ostathka, gdze thwoy oczecz albo mathka 
De morte w. 116; Ach, moy szmathku, ma 
szalosczy, nye mogą sza doyyedzeczy, gdze 
mam pirvy noczlek myeczy, gdy dvszą sz ca
la yyleczy SkargaPloc w. 3, sim. SkargaWroc 
w. 3; Nye yyedzyala, gdzye schukacz svego 
syna mylego Rozm 591; O tern, yako dzyeyycza 
Marya pytała svyątego Pyotra, gdzye yey syn 
ostał Rozm 737; ^  Alyeby yescze mogl py-
tacz, gdzye tako rychło Pyotr myecz vzyąl 
Rozm 640.

2. * dokąd, quo5: a. wprowadza pytanie nieza
leżne: Nyenavidzi nas bog, a przeto yiwyodl 
nas z zemye egypskey... Gdze wnidzem (quo 
ascendemus)? BZ Deut 1,28; Gdze gydzesz, 
mathwchno? ca 1500 R XXIV 332; Po tych 
czterdzyesczy dnyoch, synkv myły, czo bą- 
dzyesch dzyalal albo gdzye poydzyesch? Rozm 
171; Rzekły Z y d o v y e .G d z y e  ten chcze ydz 
(quo hic iturus est Jo 7, 35)? Rozm 458; Go- 
spodnye, gdzye ydzyesch (domine, quo vadis 
Jo 13, 36)? Rozm 556; Rzekła yemy: O Pyetrze,

synv, gdzye yest mystrz tvoy, a syn moy, gdzye 
ydzyez przez nyego? Rozm 737.

b. wprowadza pytanie zależne: Yvsz stakam, 
yvsz my vmrzeczy, dvszą nye vye, gdze szya 
dzeczy {SkargaWroc w. 9: kam sze podzecy) 
SkargaPloc w. 8; Kto chodzy ve czmach, nye 
vye, gdzye ydzye (qui ambulat in tenebris, 
nescit, quo vadat Jo 12, 35) Rozm 468; Droga 
grzesnych czma, a nye vydzą, gdzye ydą (Prov 
4, 19) Rozm 632; Nye vymy, gdzye y nam vye- 
dzyono Rozm 694; Vyczye-ly, gdzye y vyedly? 
Rozm 695.

B. przysłówek zaimkowy względny: 1. wprowa
dza zdanie miejscowe: a . 'gdzie, w którym miejscu. 
ubi, quo loco5: aa. z odpowiednikiem w zdaniu 
nadrzędnym: Tam so drszeli strachem, gdze to 
{Pul: gdzyesz) ne bil strach (illic trepidaverunt 
timore, ubi non erat timor) FI 13,9; Tu, gdze 
Mikolay na swey czansczi poi stawu vkazal, 
tam pani Ochna kazal<a> swim ludzem... 
seczi pobracz 1401 Piek VI 41; Szwadczimi, 
yze Iacusszic gdze cupil, tu rambyel 1420 
AKPr VIII a 154; Kazał gey wnydz tu, gdze 
bilo slozenye gego skarbów (ubi repositi erant 
thesauri eius) BZ Judith 12, 1; Jan Szelgen dal 
pyenadze szchowacz na gedno myesczye, thv, 
gdze tha pany kazała dacz szwey dzyewcze 
Ort Br VI 362, sim. Ort Mac 71; Gdze komv 
dadzą winą, tv ma slvchacz Dział 32; Znak 
ma na drzewie wyrąbycz tam, gdze wząl za
kład (signum in arbore, ubi impignoravit, 
excidere teneatur, Sul 59: snamyą abo czosn 
na drzewye, gdzye począdzal, wyczącz yma) 
Dział 58; Ma znak wyrąbycz na drzewie tamo, 
gdze swynye zayąl, a gdyby ten, cz<y>ge swy- 
nye byli, rzeki, yszeby nye tamo, gdze znak 
vczynyon, swynye zayąl (ubicumque praedictos 
porćos infra suos limites mactaverit, signum 
in arbore facere teneatur. Et si pars adversa 
dixerit non ibi fuisse porcos mactatos, ubi 
signum fecerit mactator eorundem porcorum), 
tedy ten, czso zayąl, ma sam przysyągą dokp- 
nacz prawdy Dział 59; Maczey... gest przedal... 
łąką..., vzdal dobrovolnye przeth gayonym 
sądem na vyeky yyeczne temu to... lanoui..., 
yze volen dacz, przedacz, gdze chczącz, thu 
podzecz 1463 R XXII 382; A to tho magi 
poszadzycz v Osszvyaczymyu u klastorze v yszd- 
bye, tu gdye pravo szedzalo 1465 Ośw nr 133; 
Gdzie c glossu meec ne bodze, v masto gego 
tham k sszondze Park 413; Jakom ya nye po- 
szyathl szyedlyszka... thamo, gdzye gye prauo 

i wvyąszalo 1479 ZapWarsz nr 1474; Yakom 
j drew... w dąbrowye... Yanowey, tham gdzye 
| yydzyenye było podług prawa gych, nye rąbyly
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1489 Czrs s. XLI1; Myły gospodnye,... yenze 
mye tez thamo raczy k szobye przylączycz, gdzye 
krolvyesch szam na wyeky yyekom Naw 102; 
Then czloyyek..., kthory my szyą oblygoval..., 
ysz my myal ząplaczycz na szwyathy Szymon 
cztery s z lo th e .g d z y e  ya... przyszlalem na 
szloszony cząsz..., gdzye ya przyszlalem szyna 
szwoyego, thy my szya nye yszprayyethlyyyl, 
gdzye szyą przeth yaszą myloszcz oblygoyal 
XV ex. SIArch I pnl. 23; Xpusza, szyna thwo- 
yego..., vkaszy go nam po szmyerczy tam, gdzye 
szą yyeczne radosczy ca 1500 SprTNW  V 11; 
Gdzye yest tvoy skarb (ubi enim est thesau- 
rus tuus Mat 6, 21), tamo yest szyercze tvoye 
Rozm 280; Marya, gdy yest przyślą tu, gdzye 
byl myły Iesus,... padła na sve kolana Rozm 
437; Gdzyem ya, thamo moy sługa bądzye 
(ubi sum ego, illic et minister meus erit Jo 12, 
26) Rozm 466.

bb. bez odpowiednika w zdaniu nadrzędnym: 
Thegosz nasz domesczisz, Iesu Xpe mili, 
bichom s tobą bili, gdze (Bogur C: gdzesz, 
F: gdyecz) szie nam radwya *swe nebeszke siły 
Bogur B, sim. DE; O dwszy... sam bog peczo 
yma, dyablw yo odthima, gdze (Bogur C: 
gdzech, D EF: gdzesz) tho sam krolwye, xobyo 
(leg. k sobie ją) przyma Bogur B; Adamye, 
thy boszy kmyeczy, thy szyedzysz v boga wyeczv 
(leg. w wiecu), domyeszcz nasz, szwe dzyeczy, 
gdzye (Bogur B: gdzesz, C: sdzech, F: gdyecz) 
krolvyv (leg. królują) angely Bogur D, sim. E; 
Kedi kthorą wyesz cząądzayąą, gdze szescz 
wolow było wzząącz (ubi sex boyes fuerint 
recipiendi, Dział 17: gdzeby myano wzącz szescz 
wolow), trzidzesczczy alybo czthirdzesczi 
[b]brano Sul 29; Pan... kmyeczya..., gdzye 
bandzye mocz (ubi poterit), bandzye schukal 
Sul 108; Nye szaday (leg. siadaj), gdze czo *ney 
trzeba XV p. pr. MPKJ II 312; Uczynyly soo 
szyo czmi... po wszey szemi egipskyey.. alye 
gdze bidlyly synowye izrahe<l)szczy, szwatlo bilo 
(ubicumąue autem habitabant filii Israel, lux 
erat) BZ Ex 10, 23; Dwa podstawky pod edno 
czkoo podloszona bodoo s obuu strony *wo- 
gloow, gdze kroogy na boczech y w kooczyech 
sze schadzaly (ubi incastraturae laterum in an- 
gulis terminantur) BZ Ex 36,24; Tim to bodze 
rosdzelona *zemyo podle liczby *gymyon k gi- 
myenyy gich. Gdze bodze wyocey, wyoczszo 
czast das gim (pluribus maiorem partem dabis), 
a gdze mnye, mnyeyso BZ Nurh 26,54; Jam 
myal mogey zony wszyczko gydacze gymyenye 
w sz<w)ey obronye y mogyy rakv y kupczyłem 
gym do Rvssy i gdzem chczal Ort Kai 310; Umey 
obecado moye, kthorez thak napissal tobe,

abi pissal tak krothke a, aa ssoyitho, gdze sszo 
ysdluszaaPark 412, sim. 413; Dusche swyąthy,... 
smysly nasche naw yedzy.abychom  z thobą 
przebywały, gdzye kroluyą swyaczy angeli XV 
p. post. R XIII s. XXIV; Ten ysty obłok s nymy 
schedl, gdzyekolyyek ony schły, a gdzye stały 
albo szyedzyely, to on takyesch nad nymy stal 
Rozm 87; Gdzyem ya, yy nye mozeczye przydz 
(ubi sum ego, vos non potestis venire Jo 7, 36) 
Rozm 459; Znyes, gdzyesch nye szyal (metis, 
ubi non seminasti Mat 25, 24) Rozm 490; Sną 
ya, gdzyem nye szyal (meto, ubi non semino 
Mat 25, 26) Rozm 490; Yze gdzye yestem ya, 
bysce y vy były (ut, ubi sum ego, et yos sitis 
Jo 14, 3) Rozm 561; Chczą, gdzyem ya, by y ony 
były (volo, ut, ubi sum ego, et illi sint mecum 
Jo 17, 24) Rozm 579.

b. *dokąd, quo5: aa. z odpowiednikiem w zdaniu 
nadrzędnym: Idzysz tham, gdzesz posszlan 1453 
R XXV 209; Thedy ten ma... szlacz szam 
sz thym ortelem tham, gdzye szye szlacz ma, 
to yesth kv wyszemu stolczy OrtMac 67, sim. 
OrtBrRp 54, 2.

bb. bez odpowiednika w zdaniu nadrzędnym: 
Alexy conya... bratnego poziczil y geszdzil na 
nyem, gdze chcyal 1435 Czrs s. LXXXI; Po- 
gany, ize ge, gdze chcze, dyabol poganyą 1449 
R XXV 166; Taky przebiwacz se wschithkym 
swim gymyenym... dobroyolnye poydzye, gdzye 
yemu lubo (libere transibit, quo sibi placet) 
Sul 112; Nye zayanlem swyerzepycz... kmye- 
czych... y nye gnałem gych, gdzyem chczyal 
1479 ZapWarsz nr 1220; Thy, myły panye,... 
raczy mye przywyeszcz, gdzyesz przywyodl 
łotra sz tobą ykrzyzowanego XV ex. Kałużn 
292; Dvch, *gdye chcze, dmye, a glos yego 
szlyszysz, alye nye vyesz, skadby przyszed abo 
gdzye poydzye (spiritus, ubi vult, spirat..., 
sed nescis, unde veniat aut quo vadat Jo 3, 8) 
EwZam 305; Lyvdzye... poskoczą do pyynycz 
albo v doły, gdzye kto może vczyecz Rozm 138; 
Gdzye ya yda, vy nye vyczye przydz (quo ego 
vado, vos non potestis venire Jo 8,21) Rozm 472, 
sim. 556; ^  z elipsą zdania głównego: Gdzie 
nye ldza dostampicz in inaccessibilibus (num- 
quid ad praeceptum tuum elevabitur aquila... ? 
In petris manet et in praeruptis silicibus com- 
moratur atque inaccessis rupibus Job 39,28) 
1471 MPKJ V 63.

2. wprowadza zdanie czasowe 'gdy, kiedy, 
ubi, cum : Gdze przeth slachczyczem ktho myecz 
abo corth vyczągnye (Dział 49: gdy kto... 
brony dobądze) y vreny kogo (ubi vero coram 
milite quis gladium vel cultellum extraxerit et 
vulneraverit aliquem), na lascze slachczyczowey
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gego rąka bącz Sul 64; Gdzye my movymy 
*nymye przy krzczye: Chczesz szye krzczycz 
(ubi nos dicimus: Yis baptizari)? A drudzy 
pytayą: Czo prószysz (pro prószysz)? A na to 
maya odpovyedzyecz: Vyary proschą Rozm 192.

3. wprowadza zdanie przydawkowe a. rozwi
jające (tj. takie, które nie uzupełnia zdania nad
rzędnego, lecz wprowadza własną treść wydarze
niową): a. 'gdzie, ubi \ Vsliszal bog... y odpo- 
dzil... przebitek swoy, gdze przebiwal w ludzoch 
(repulit... tabernaculum suum, ubi habitavit 
in hominibus) FI 77,66, sini. Pul; Wrobi na- 
lazl sobe dom a gardliczya gnazdo, gdze poloszi 
*kurzota swoia (passer invenit sibi domum 
et turtur nidum sibi, ubi ponat pullos suos) 
FI 83,3, sim. Puł; Poklonymy so na mescze, 
gdze so stały noghy gego (in loco, ubi steterunt 
pedes eius) FI 131,7, sim. Puł; Yszesmy bili 
na tern sandze, kdze so Stanisława podała Sziba- 
nowi k temu bidlu 1401 Piek VI 45; Od trzy lath 
Potr gesdzil to drogan, a nikth *ge ne gabal 
o nąn w Keskowe polancze, gdze było wydzene 
1420 AKPr VIII a 152; Jako cztom była wszanla 
czworo kony i wosz w them zayeszdze w za
puszczę, gdze oberman zapowyedzal wkupowacz 
obyema stronoma, thym wszanla... na mem 
1432 Przyb 24; Kmyecze w they wszi, gdze 
dzeszanczina sdrapyona (kmethones in eadem 
villa, ubi decima fuit rapta) sz thąnszs pą- 
nnya mayą bycz theszs klanczi Sul 4; Dwye 
cząnsczy bolączemv, a trzeczą cząscz sząndowy, 
gdze szą rzecz vodzy, dacz przykazvyemy (iudi- 
cio, ubi causa agitur, assignari demandamus) 
Sul 49, sim. Dział 40; Otplata... narządzona 
wam... *opliwyta gest na nyebyesschech, gdzye 
wam nykt otyącz ny wsyącz, ny vcrascz nye 
może, a gdzye ny rdza nye sstrawy any mole 
sgrizą XV med. R XXII 247; Mvri myeskye ze 
dna syo przewroczo y wnido wszistczi prosto 
z myasta, gdze so stali (ingredienturąue singuli 
per locum, contra quem steterint) BZ Jos 6, 5; 
Nye poz<na)no myasto gich, gdze bili (non 
est cognitus locus earum, ubi fuerint) BZ 
Nah 3, 17; W myesczyech, gdze są ranny leka
rze, thym to dayą pod przyszągą szaczovacz 
Ort Kał 177; Tho ma vczynycz przed thym 
sąndzą albo prawem, gdze szlucha ku prawu 
podług prawa prawego OrtKał 303, sim. Ort- 
Mac 55; Gdy bądzye czlowyek zathwerdzon 
w gyednym myesczye, a szbezy do drugyego 
myastha..., a chcze-ly go powod dobycz, tedy 
ma tego przynyescz lysth od woytha... s tego 
to myasta, gdzye ten czlowyek zathwerdzon 
OrtMac 98, sim. OrtKał 185; Alye gdy przydze 
dzyen szathny, gdze szya nye szkrygye zathny,

| vszrza mądrzy thego szwyatha, ysz dobra 
boszką othplathą De morte w. 426; Jakom ya 
*ny orał czasczi Katharzinyney gwalthem na 
wyelgyem polv, gdze oczyecz gey myal y- trzimal 
1471 ZapWarsz nr 2959; Podnyoszlem oczy 
szercza mego ku bogu y ku szwyathich iego, 
gdzye iesth wszythko wszpo<mo)zenye moie 
y duszy moiey zbawyenye M W  89b; (Sio)sthry 
mogą chodzycz <w s>uknyach, yako gyesth 
oby<cza)y zyemye, gdzye myezkayą 1484 Reg 
709; Jesthlyby który pan... y tez stharszy onego 
myeszcza albo myasta, gdzye braczya y syosthry 
myezskayą albo gdzye bydlenya mayą (ubi 
domicilium obtinent), z onych który nagabal 
braczią,... thedy ministrovye... mayą sye o tho 
vczyecz do bysskupow ib. 716; Pyothr... zadney 
blyskosczy sham nye ma na oczczysnye na- 
sschey, gdze wydzenye dzelal 1485 ZapWarsz 
nr 1600; Jakom ya nye wnyosl syą w then 
dom..., gdzye yą yey mąsch szosthawyl 1491 
ZapWarsz nr 1716; A to myeszczye, gdzye sto- 
lyecz byl postawy on, nazwano yest po greczku 
lycostratus XV p. post. RozmPam 474; A przetho 
w thych szlowyech, gdzye rzeki krolyk: Panye, 
stąpy, szkaran yest per Ihum sz yego nyedo- 
wyarztwa XV ex. M PKJII 320; Thedy gy wyodl 
swanthy Mychal do pyekla y wskazał yemu 
yeden plomyen, gdzye swyathloscz y czyemnoscz, 
smanthek y plącz, y czyaschkye wzdychanye 
XV ex. Zab 536; Ferrifodina seu locus, vbi 
ferrum foditur, vlg. gruba, gdzye zyelazo ko- 
paya ca 1500 Er z 18; Czczyenye o tern, gdzye 
Marya vtenczasz była, kyedy anyol k nyey 
przyschedl Rozm 48; Dzyevycza Marya... posła 
barzo rączye v góry, gdzye byl Zacharyasch 
svą (leg. z swą) zoną Elzbyetą Rozm 52; 
Gvyazda... schla na ten dom, gdze szye Cristus 
narodzyl Rozm 68; Iesus... noszyl ym vodą 
cząstokrocz o<d> sząszyąda studnye, gdzye 
dzyeczy yne s nym vodą czyrpaly Rozm 101; 
Naydzye czczyenye, gdzye było pysano (in- 
venit locum, ubi scriptum erat Luc 4, 17): 
Duch syyąthy nade mna Rozm 250; Vynydą 
anyely boży y odłączą złe od dobrych, y yrzuczą 
ye y komyn ognyovy, gdzye bądzye krzyk 
a skrzytanye ząb (mittent eos in caminum ignis, 
ibi erit fletus et stridor dentium Mat 13, 50) 
Rozm 343; Góra Tabor leży cztyrzy mylye od 
Nazareth, gdzye byl Melchysedech Abrama 
posratl Rozm 366; (Kajfasz) yschedl v ten dom 
syoy, który zvan yyetnycza, gdzye to lud san- 
dzyl Rozm 709; Vschysczy czy ysthny pyenyądze 
nye yestczy podobno yroczycz v karbaną, 
czysch v ten skarb, gdzye kładą offyarą ka
płańską (Mat 27,6) Rozm 763; (Judasz)
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schedschy odtąd do kosczyola, gdzye byl pye- 
nyądze vzyal, porzvczyvschy pyenyvdze by- 
skupom, a natychmyast obyeszyl szye Rozm 768; 
~  I poschedl myły Iesus v thy strony, który 
zvany Cesarea, gdzye byl svyąty Phylyp rodem 
(venit autem Jesus in partes Caesareae Philippi 
Mat 16, 13) Rozm 362.

b. 'dokąd, quo’: Y tesz szwe gydacze gymyenye 
może wywyescz y dacz szobye przywyescz 
w gyne prawo, gdze chcze OrtYrtel 119, sim. 
Ort Kał 292; Postawyą thobye myescze, gdzye 
szą ma vczyecz (constituam tibi locum, in 
quem fugere debeat Ex 21, 13) XV p. post. 
Kałużn 283.

C. przysłówek zaimkowy nieokreślny 'gdzie, 
gdzieś, gdziekolwiek, ubi, ubicumąue, alicubi : 
Aczlyby ten, kto byerze syekyry, podług prawa 
gych nye myal gdze chowacz, tedy do blysz- 
szego dwory naszego ma ge dacz Dział 56; 
A gdyby sye gym gdzye przygodzylo w klasz- 
thory przydzy do których zakonnykow, thedy 
mogą gyesycz .v nych 1484 Reg 711; Day my, 
yzbych... szye yyączey grzechów nye dopusczala, 
gdzye, gdy, czaszu ktorego, lyezacz, szyed<z)acz, 
chod<z)acz, myszlyacz, spyacz, pyancz, gy- 
grayancz Naw 101; Krystus vbaczyl, nye by w 
tamo, czo on gdzye czynyl Rozm 215; ^  gdzie 
indzie: Vstawyamy, aby w tey dzedzynye, która 
by była nagabana abo gdze gyndze przez wosz- 
nego lystem pozewnym dano yawny rok Dział 
28; ~  jarcy gdzie: <S>adze... wsyalibi sobie
w obyczay myesczcza yarczy gdze (Sul 26: s przy- 
thczey alybo z lyvbosczi swey woley) kv są- 
dzenyv wybyracz (a casu vel pro libito suae vo- 
luntatis consueverunt ad iudicandum acceptare 
vel eligere sibi loca ąuaelibet indeterminata) 
Dział 13.

II. spó jn ik : 1. wprowadza zdanie okoliczni- 
kowe faktu towarzyszącego 'jak, quod, cum : 
Iacosm przi tern bil, gdze Sandzywoy umovil 
sye ssz tern, yse mai upominacz P[...]kego 
o ten dług. Gdzebi go ne upominał, mu mai 
dacz czso lepszi zrzebca 1386 HubeZb 1; Iacom 
przi tern bil, gdze Jaszek slubil Woczechoui sza 
szcoda 1388 HubeZb 5; lakom przi tern' bil, 
dze Wirszbontha srzodzil, i sz Jactorem [...] 
o Starolanka y penandze na no zadał 1396 
Leksz I nr 2271; Jacosm przi tern byl, gdze 
Jacuss ranczyl za Stasschca 1398 StPPP VIII 
nr 6902; Iacom przi tern bil, dze Manek ne 
sluboval za to zito tym ludzem na Slupy, dze 
v nego społu orali 1399 Leksz II nr 839; Ja- 
coswa widzala, gdze Bogun swim (leg. z swym) 
dobytkem czloweka Woytkowa w swoy dom 
w noczi... wyozl 1399 StPPP VIII nr 8794;

Iacom przi tern bil, kdze Dzirsel (pro Dzirsek) 
roczil Sandziuogewi za Margorzetho poldze- 
ssoty grziw<n>i 1401 Piek VI 55.

2. wprowadza zdanie czasowo-warunkowe 'je
żeli, sP: Poszpolny poszel mosze rzecznykyem 
bycz, gdzye (OrtYrtel 118: gdy) szye ostrzesze, 
ysz nye zamyeszka thego w rzeczy, czego szye 
podyal OrtMac 25.

Gdzieby I. p rzysłów ek  za im ko w y: A. py- 
tajny: wprowadza pytanie zależne: Tedy yąl 
byskvpow pytacz, gdzyeby szye myal Cristus 
narodzycz (sciscitabatur ab eis, ubi Christus 
nasceretur Mat 2, 4) Rozm 76.

B. względny: 1. wprowadza zdanie miejscowe: 
a. 'gdzieby, ubi’: Gdy nyektori ziemyanyn... 
zdań bądze na dzeczkowanye, tedy gdzeby 
myano wzącz szescz wolow (ubi sex boves 
fuerint recipiendi, Sul 29: gdze szescz wolow 
było wzząącz), thv wezmą trzydzessczy abo 
czterdzesczy, a nyszli ge przywyodą tam, gdzeby 
s prawem myeli stacz (et anteąuam ad locum 
debitum depellebantur, Sul 29: a nyszly na 
myesczcze przipądzony), tym ge myedzy sobą 
rozerwą Dział 17; Nyevyerny Zydoyye... po- 
tayemnye siały swe slugy, gdzyeby y byczovano 
Rozm 648; Na chvylą byl rozvyązan, aby tym 
lyepyey mogły ym obraczacz byyącz, gdzyeby 
chczyely Rozm 688; ~  b. 'skądby, unde': Poslo- 
vye... przynyesly lysty od czeszarza, aby Anty- 
patra posiał, gdzyeby szye nygdy nye vroczyl 
(ut Antipatrem in exsilium daret) Rozm 109.

2. wprowadza zdanie przydawkowe a. rozwija
jące 'gdzieby, ubP : Ptaky vzryala, a ony gnyazda 
nyoszą, gdzyeby sve dzyathky myely Rozm 4; 
Gdzye yest yego odpoczynyenye, gdzye yest po- 
koy yego, gdzyeby vyelykonocznego pozyval 
baranka (ubi est diversorium, ubi pascha cum 
discipulis meis manducem Luc 22, 11)? Rozm 
521; Czalego myescza na vschytkyem czyelye 
nye było, gdzyeby mogl tknącz palczem Rozm 
819.

3. wprowadza zdanie przedmiotowe 'gdzieby, 
ubi : Toch uboky croleuich bil, ize ne ymal, 
gdeby suoio glouo podklonil Kśw cr 27; Ne 
ymal w suem narodeny, gdebi suo g<łowę pod- 
kłonił) Kśw cr 29; Potem... wipuszczyl golobya,
... genze nye nalazl, gdzebi odpoczynola noga 
gego (quae cum non invenisset, ubi requiesce- 
ret pes eius), y wroczyl szyo... w korab BZ 
Gen 8, 9; Lysky mayą yamy..., alye syn czlo- 
yyeczy... ny ma, gdzyeby szye sklonyl (non 
habet, ubi caput reclinet Mat 8, 20) Rozm 522; 
Posnayczyesch Iesucrista, pana *vsvego stvo- 
rzenya, yzecz myasta ny ma any gdzyeby glova 
svoyą sklonyl Rozm 522.
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II. sp ó jn ik : wprowadza zdanie warunkowe 
jeśliby, gdyby, s/5: Iacosm przi tern bil, gdze 
Sandzywoy umovil sye ssz tem, yse mai upo- 
minacz P[...]kego o ten dług. Gdzebi go ne 
upominał, mu mai dacz czso lepszi zrzebca 
1386 HubeZb 1; Byskupovye yvz ssą były dały 
przykazanye, gdzyeby kto vzvyedzyal, ten by 
y myal vkazacz, aby y yąly (ut si quis cogno- 
verit, ubi sit, indicet, ut apprehendant eum 
Jo 11, 56) Rozm 442.

Gdziebykoli wprowadza zdanie miejscowe 
'gdziebykolwiek, ubicumąue’ : Adam podał szo 
Janovy w penandzech pot czoszo, gdzebi gi 
coli vczandzacz mogl o yego penodze 1398 
Leksz II nr2108.

Gdziekole p rzy  słów ek za im ko w y : 1. nie- 
określny 'gdziekolwiek, ubicumąue’ : Ustawyamy 
tesz, aczby kapłana abo swyączonego szaka 
gdzekoleby zabyto abo vranyono..., tedy ta 
parrochia ma bycz zaklyątą Dział 4.

2. względno-nieokreślny: wprowadza zdanie
miejscowe 'gdziekolwiek, ubicumąue’: Gdzekolye 
płtigem w ogrodzech albo na polyoch orano 
bi biło (ubicunąue aratro in hortis aratum vel 
in campis fuerit), dzeszanczina s pełna ma dana 
bicz Sul 4, sim. Dział 5.

Gdziekoli przysłó w ek  za im ko w y : 1. nie- 
okreśłny fgdziekolwiek, ubicumąue’ : Tedo (/eg. 
tedy) so podawa pod wsitko swe hymene, gcze- 
coli czo ma hy w semi, hy na ssemi, nicz sobe 
ne ostawagicz XV in. Małk 117.

2. względno-nieokreślny: a. wprowadza zdanie 
miejscowe: aa. 'gdziekolwiek, ubicumąue : Gdi...  
barthnyk... sbyezi..., tegdi pan..., gdzyekoli 
albo w ktoremkoli myesczye... tego tho sbyega 
naydzye (ubicumąue ipsum fugientem invene- 
rit),... tego tho sbyega... bandzye czyandzal 
Sul 96; Milossyerdze gest myloscz serdeczna 
a czista, yąsch czlowyek caszdemu chcze dobrze, 
yaco schobye, y vcziny, gdicole a gdzyecoli może 
XV med. R XXII 240; Gdzekoly vzrzal Saul 
mosza sylnego (ąuemcumąue viderat Saul vi- 
rum fortem) a prziprawnego ku boiv, przyiol 
gy k sobye BZ  I Reg 14, 52; Aia winydo, stano 
podle oczcza mego na polyv, gdzekoly bodze 
(stabo iuxta patrem meum in agro, ubicumąue 
fueris) BZ I Reg 19, 3; Gdzekoly kląthwa pa- 
pyesska bądze dana (ubi autem sententia sedis 
apostolicae fuerit, Sul 5: alye gdze skazanye 
stolcza papyeszkego bi bilo)..., chczemy, aby 
wsyąwszy gey kopyą, przykazanye rzadnye 
a obyczaynye zachowano Dział 5; A braczya..., 
gdzyekoli bydlą (fratres... civitatis et loci cu- 
iuslibet), mayą sye zchadzaczi... na nyekthore 
myesczcze poczlyye 1484 Reg 12\; Gdzyekoly

bądzye czyalo, czysch Krystus, tamo szye zbyorą 
y orlovye, czvsch svyączy (ubicumąue fuerit 
corpus, illic congregabuntur et aąuilae Mat 
24, 28) Rozm 483.

bb. *dokądkolwiek, ąuocumąue’: <G)otow-
cyesm s wamy gechacz, gdzekoly chcecye Blaż 
319; Bodo stroszem twym, gdzekoly syo obro- 
czysz (ero custos tuus, ąuocumąue perrexeris) 
BZ Gen 28, 15; Lew poklaknawschy na swa 
kolana, dal yemv chvala, a gdzye on koly 
przyschedl, tu naslyadvyącz, lyzal yego stopy 
(ąuocumąue puer ambulabat, leo seąuebatur 
lingensąue yestigia deosculabatur) Rozm 138; 
Mystrzv, chcze czye naslyadovacz, gdzyekoly 
poydzyesch (magister, seąuar te, ąuocumąue 
ieris Mat 8, 19) Rozm 289.

b. wprowadza zdanie przydawkowe 'gdziekol
wiek., dokądkolwiek, ąuocumąue : Posiał ye
po dw {leg. dwu) do każdego myastha y do 
wschelykey zyemye, gdzy<e>koly myal przydz 
(misit illos... in omnem civitatem et locum, 
quo erat ipse yenturus Luc 10, 1) Rozm 310.

Gdziekolwie wprowadza zdanie miejscowe 
'gdziekolwiek, dokądkolwiek, ąuocumąue': My- 
strzv, chczą czye naslyadovacz, gdzyekolvye poy
dzyesch (ąuocumąue ieris Mat 8, 19) Rozm 234.

Gdziekolwiek wprowadza zdanie miejscowe 
fgdziekolwiek, dokądkolwiek, ąuocumąue*: Ten 
ysty obłok s nymy schedl, gdzyekolyyek ony 
schły Rozm 87; *Zvyąrzata... dały szą chyalą 
lesucristyszoyy... a gdzyekolyyek schedl, to 
yego naslyadoyaly (et ąuocumąue declinabat, 
ipsum seąuebantur) Rozm 199.

Gdziele *gdzieś, gdziekolwiek, ubicumąue : 
Gdi... slyachczycz... slyachczyankąn, w domv 
yego albo gyndzye gdzyele (in domo ipsius 
vel alias ubicumąue) bes przisvolyenya... 
wzyanthąn, swemu przirodzonemu albo przi- 
yaczyelyewy w zonąn bi prawąn vidal, tegdi... 
s gymyenya wlostnego yąn yipossazi Sul 90.

Gdzież, Kdzież I. p rzys łó w ek  zaim kow y: 
A. pytajny: wprowadza pytanie niezależne:
a. 'gdzie, w którym miejscu, ubi, ąuo loco*: 
I rzeki yesm: A gdzesz so (ubi sunt Deut 32, 
37)? Pul Deut 38; Marya pyta: Przed tem 
nysch to było styorzono, gdzyezesch ty byl 
albo przebyval? Rozm 164; Marya pyta: lako 
zmartvychvstanyesz, gdzyesz vyącz potem bą- 
dzyesz? Rozm 170; Gdzyezesczye gy położyły 
(ubi posuistis eum Jo 11, 34) ? Rozm 438; 
Gdzyez yest nalezyona matko (pro matka), 
która by dzyeczyątka tako nyemylosczyyye 
zbayyona? Rozm 526; ~  b. 'dokąd, ąuo': Gdy 
wszythky lvdze poszeczesz, a gdesz szama 
yczeczesz? De morte w. 244.
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B. względny: 1. wprowadza zdanie miejscowe: 
'gdzie, w którym miejscu, ubi, quo loco5: a. z od
powiednikiem w zdaniu nadrzędnym: Tu S0 
drszeli boiazno, gdzesz ne bilo boiazni (illic 
trepidaverunt timore, ubi non erat timor) 
FI 52, 6, sim. Pul\ O duszy, o grzeszney szam bog 
pyeczą ymal, dyablu yą odeyma. Gdzesz (Bogur 
B: gdze, C: gdzech) to szam przebywa, thv yą 
k szobye przyma Bogur D, sim. EF; Ymyo 
pyrzwey rzece Phizon, to gest gez to szo toczy 
około wszytkyey szemye Eyulat, tu gdzesz szo 
złoto rodzy (ubi nascitur aurum) BZ Gen 2, 11; 
Nyosl gy do pokoia, tu gdzesz on bidlyl (in 
coenaculum, ubi ipse manebat) BZ III Reg 
17, 19; Tam drzely strachem, gdzyesz {FI: gdze 
to) nye byl strach (illic trepidaverunt timore, 
ubi non erat timor) Pul 13, 9; Gdyesch myły 
Iesus vstapyl na nyebo, tamo bądzye ten po- 
slyedny sad Rozm Al 9.

b. bez odpowiednika w zdaniu nadrzędnym: 
Dany <są święci anjeli w towa>ristuo uecnego 
croleuana, gdes iesc bog Kśw av 15; Adame,... 
domeszczisz thwe dzeczi, gdzesz {Bogur C: 
sdzech, DE: gdzye, F: gdyecz) krolwya angely 
Bogur B; Thegosz nasz domyesczy, Ihu Xpe 
mili, byszmy s tobą biły, gdzesz {Bogur BDE: 
gdze, F: gdyecz) sza nam raduya *wszthe nye- 
byeske szyły Bogur C; Nye locz nasz grzesznych 
oth szyebye, ale nasz przyloczy k sobye, gdzesz 
crolwyesz y s Maryo wszythczy so swocy 
radwyo ca 1440 R XXV 220; Dokodkoly syo 
obrocysz, poydo s tobo, a gdzesz ti bidlycz 
bodzesz, y ia społu bidlycz bodo s tobo (ubi 
morata fueris, et ego pariter morabor) BZ 
Ruth 1, 16; Kazał Pylat stolyecz... przygoto- 
wacz przed szwoym palaczem y przed wszycz- 
kym ludem, kdyez wydań yest wyelyky sząd 
na my lego Ihu Krysta XV p. post. RozmPam 
474; Yeden Samarytan, poganyn, kyedy yest 
schedl tasz drogą podlye yego, gdzyesz lyezal, 
tako vzrawschy y, poruschyl szye myloszyer- 
dzyem k nyemv Rozm 332; ^  Przynyosoo 
przeto wszytko... ku dzwyrzom stanowym. 
Gdzyesz to wszytko gdysz stało syo przed 
pospólstwem, rzecze Moyszesz (ubi cum omnis 
multitudo adstaret, ait Moyses) BZ Lev 9, 5.

2. wprowadza zdanie czasowe 'gdy, kiedy, 
cum, ąuando*: Janovy poleczona myła gego 
mathka, gdzyesz szya dusza Xowa sz czalem 
rosdzelyla 1453 R XXV 209; To gdisz vcinili, 
gdzesz stal Moyzes a Aaron (quod cum fecis- 
sent, stantibus Moyse et Aaron), sgromadziwszi 
przecziwko gym wszitko pospólstwo w[y]e 
drzwyach stanowich, wzyavila syo wszitkim 
sława boża BZ Num 16, 18; Sgechaly... do

iaskinyey Odollam, gdzesz to Filistey rozbyly 
biły stani w dolyv Raphaym (descenderunt... 
ad speluncam Odollam, ąuando Philisthiim 
fuerant castrametati in valle Raphaim) BZ 
I Par 11, 15; Yednego dnya schedl, noschącz 
dzban v rąkv, gdzyez sylną dzyvną rzecz po
kazał, bo ten ystny dzban, czo v rąkv noszyl, 
rozbywschy y, naczyrpal vody v podolek svego 
odzyenya Rozm 123; ^  Zalugo na Nicolaia... 
ot mego brata Przeslawa: kdzes sedl na gego 
gospoda, y ranon gest gego *poczotkem 1401 
Piek V I60; Tego zalowal Szbroschek na Gretha, 
esz tego na cza zaluya: gdzeszem obranczil 
za Maczka sto grziwen, kedi bich go ku prawu 
ne postauil, tedi gest on w tern vmarl, a o to 
na mne sta grziwen dobito 1418 TPaw VII 
nr 293.

3. wprowadza zdanie przydawkowe: 'gdzie, 
ubi : Podług dna kuszena na puszczi, gdzesz 
kusili so mne-óćzczowe waszi (in deserto, ubi ten- 
taverunt me patres vestri) FI 94, 9, sim. Pul; 
Tho dzedz<i)czsthwo, gdzesz pani Elena szedzy, 
cupono za ge prawe penandze 1409 HubeZb 
50; Micolay wszyanl mia w tern gayu, gdzesz 
bil memu oczczu dal 1423 TPaw VII nr 3166; Aby 
nam raczył daczy w przybythku myeszkaczy, 
gdzesz tho szam przebyva XV med. R XIX 
80; Szukayocz Yesu Crista..., *nadczewayocz 
sze, aby geszcze byl w *domo, gdzesz tho 
weczerząl 1451 MacDod 104; Wswyodl kamyen 
znamyenyti na tern myeszczye, gdzesz to z nym 
bog mowyl (in loco, quo locutus fuerat ei deus) 
BZ Gen 35, 14; Przyszedł Getro... na puszczyoo, 
gdzesz to bil stani swe rozbyl (venit ergo 
Jethro... in desertum, ubi erat castrametatus) 
pod goro boszoo BZ Ex 18, 5; Anyol vnidze 
na czasne myescze, gdzesz na prawieżo any 
na lewiczo może syo sclonicz (angelus ad locum 
angustum transiens, ubi nec ad dexteram, nec 
ad sinistram poterat deviare) BZ Num 22, 26; 
Ale gich sinow nye zbył, iako pysano w ksyogach 
zakona Moysesowa, gdzesz przikazal pan (in 
libro legis Moysi, ubi praecepit dominus), 
rzekocz: Nye bodo zbycy oczczowye za sini 
BZ II Par 25, 4; Taczy zlosnyczy... wząly 
sobye w obyczay myeszkacz w myesczech abo 
we wsyach, gdzesz to by syą nyemyeczskym 
prawem odpyraly (ut actionem propositam con
tra eos eludant per iuris Teutonici defensionem, 
Sul 42: abi żałoby... othbyly przes obroną 
nyemyeczskego prawa) Dział 33; Na pusczi, 
gdziesz mye kuszili oczczowe waszi (in deserto, 
ubi tentaverunt me patres vestri Psal 94, 9) 
M W  117a; Mayą chodzyczi na yvtrznyą... do 
kossyczola w onych to parrochyach, gdzyez
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myeszkayą (in... ecclesias, in ąuarum parochiis 1 
habitant) 1484 Reg 715; Yedynak thwoy... szylyl j 
{leg. schylił) szye sthawa bosthwa szwego 
w bolyescz żywota twego, gdyesz wyednal 
bosthwo szwoye z naschym czlowyeczensthwem 
Naw 72; Cztla kxyągy Yzayascha proroka, 
gdzyesch tako movy: Ova dzyevycza pocznye 
y porodzy szyna Rozm 48; Obvynawschy sve 
dzyeczyą<t)ko, położyła w yasly, gdzyesch stal 
vol y oszyel Rozm 65; O krczye Iesucristvszo- 
vym v proroce EzechyeW, gdzyes movy: *Vlayą- 
na vasz vodą czysta Rozm 185; Czytał v Yzayaszv 
prorocze, gdzyesch movy: Nazaransky bądzye 
vezvano to dzye[vy]cza Rozm 214; Pogrzeb 1 
to ystne drzevo barzo glamboko v zyemyą, 
gdzyesch potem ten staw vczynyon Rozm 256; 
Nye skarbczye skarbów vam na zyemy, gdzyes 
rdza albo mol zgryszyą (nolite thesaurizare 
vobis thesauros in terra, ubi aerugo et tinea 
demolitur Mat 6, 19) Rozm 279; By y ony nye 
przysly na tho myescze, gdzyesz y ya yyelykyey 
{leg. w wielikiej) macze (ne et ipsi veniant in 
hunc locum tormentorum Luc 16, 28) Rozm 
397; Przyschedl kv myastv, gdzyes yest myan 
offyerovan bycz na krzyzv Rozm 442; Vyeczye 
dobrze, kakocz vam vczynyl v kosczyelye, 
gdzyezezsczye yego yącz nye mogły Rozm 616; 
Przyblyzal szye ku potoku, yen zval Cedron, 
gdzyez była skala yyelyka Rozm 661; Navczal 
yest v synagodze y v kosczyelye, gdzyez to 
mądrczy y doctorovy<e> yschysczy schodzyly 
szye (in templo, quo omnes Judaei conyeniunt 
Jo 18, 20) Rozm 678; Schedl sam w dom kro- 
lewsky, gdzyez yemv byl myły Cristus rano 
przyyyedzyon Rozm 705, sim. ib. 708; Cristus j 
podań byl Cayphaschoyy.. gdzyez szye były | 
zesly mystrzoyye... y duchovny Rozm 712;
O kxyaza zlosczyve.. czemv drapasch sye | 
odzyenye, a nye drapasch svego sercza... ? Bo 
czye o tho napomyna navka proroczska, gdzyez 
movy: Drapaycze sercza vasche, a nye odzyenya 
vasze Rozm 727; Aby szye napelnylo sloyo 
mylego Iesucrista, gdzyes byl rzeki, myenya, 
którą by smyerczya myal vmrzecz (ut sermo 
Jesu impleretur, quem dixit, significans, qua 
morte esset moriturus Jo 18,32) Rozm 773; Mye- j 
lyto v ych zakonye napyssano, gdzyesch stoy: j 
Przekląty, który yysszy na drzeve Rozm 774; Ta 
ych zgloba zyavyla szye v Pylatovye odpovye- i 
dzenyv, gdzyez k temv rzeki Pylath: Ya nye j 
yestem Zydovyn Rozm 111 \ ^  Aczby kapłana... 
gdzekoleby z a b y t o . t e d y  ta parrochia ma 
bycz zaklyątą, gdzesz slvszba bosza nye ma 
bycz tako dlvgo (et ideo in eisdem divinum 
officium non debet celebrari), alysz wynowaczecz !
Słownik staropolski II

bądze wydań byskvpowy Dział 4; ^  w zdaniu 
wtrąconym: Rzeczeczye gospodarzovy domv — 
gdzyesch szye myeny, yze byl Marek Evanve- 
lysta — : Mystrz nasch movy Rozm 520.

II. sp ó jn ik : 1. wprowadza zdanie przedmio
towe 'że, quod’ : Ten gisti lassek *zobical so 
yest, esz ma za to prawicz hy glovicz szo, gczes 
szi mu crziwda stała w gego hymenu XV in. 
Maik 118.

2. wprowadza zdanie warunkowe 'jeśli, si : 
Gdzyezesczye v czudzem pravdzyvy nye były, 
to czo vasche [nye] yest, kto vam da (et si in 
alieno fideles non fuistis, quod vestrum est, quis 
dabit vobis Luc 16, 12)? Rozm 390.

3. wprowadza zdanie okolicznikowe faktu to-
i warzyszącego 'jak, cum, quod' : Taco isesm
I prs<y> tern bił, gdczes Prs<y)bek butowal
! g sobe kona 1396 Leksz 11 nr 1850; lacosmi 

przi tern bil<i>, gdzes Vit ranczil Maczkowi za 
sedm grziwen przes ósmi scot 1397 Leksz 1! 
nr 1035.

Gdzieżbyć wprowadza zdanie przydawkowe: 
'gdzie, ubi : Kalsde stworzene, gdisczy ono ma 
porodzicz, szukacz ono szobe przebithku, gdes- 
bicz ono f nem *othpoczynolo Gn 3b; Neuescza 

| thvarsz..., gdiszczy ona porodzicz ma, tedicz 
; vocz ona... szobe... komoro namuie, gdesbicz 
! ona f ne leszala Gn 3b.

Gdzieżkoli wprowadza zdanie miejscowe 'gdzie
kolwiek, ubicumque>: Bodo kłosi zbyracz, gysz 
padaio z roku zenczow, gdzeszkoly naydo 
przyiaszn myloscywego gospodarza (ubicum- 
que clementis in me patrisfamilias reperero 
gratiam) BZ Ruth 2, 2; Przilocz syo ku mim 
dzewkam. Gdzeszkoly bodo szocz, naslyaduy 
gich (ubi messuerint, sequere) BZ Ruth 2, 9.

Gehink, Geink 'druciana siatka, przymocowy
wana do hełmu dla osłony szyi, colli tegu- 
mentum reticulatum, e filis metallicis confectum 
atque galeae iunctum : Pro appendio dieto 
gehynk ad caleptram domino regi 1393 MMAe 
XV 156; Jacuschio brennario... pro geynk 
ib. 161; Jaszconi Rutheno pro appendio dieto 
geynk ib. 162; Pro schlom et geynk ib. 167, 
sim. ib. 169. 184; Pro II schlomonibus et vno 
geynk ib. 169.

Geink cf. Gehink
Geometer 'mierniczy, geometra, geometres5: 

Geometer, [...] myernik XV SprTNW  VIII 2, 38.
Gewałt cf. Gwałt
Gewer cf. Gwar
Gewerek cf. Gwarek
Gęba fo r m y : n. sg. gęba ca 1455 JA XIV 491, 

1472 Rost nr 49, ca 1500 Er z 19; ^  g. sg. gęby 
1 De morte w. 35; ^  ac. sg. gębę 1471 RTH
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V 36; ~  i.sg. gębą 1471 GórsJaz 271, 1499 
GórsJazRp 275.

Z n a czen ia : 1. 'twarz, os, bucca’ : Opacz ne | 
vderzil odlewf Iandrzea po *gambey 1402 
Piek VI 108; Gąbą bucca ca 1500 Er z 19; 
~  'pysk koński, os eqm : <Koń> gnyady z byela 
gaba 1471 GórsJaz 271; Kon s vrona plesznywy 
s byala gaba 1499 GórsJazRp 275.

2. 'usta, paszcza, os horninis vel ferae : Nye 
było vark v gyey gaby, poszevayacz szkrzytha 
szaby De morte w. 35; ~  Homo ribaldus se- 
dens super leone et distrahens al. roszdze- 
rayancz buscam vlg. gambą eidem leoni 1471 
RTH V 36.

3. zool. 'gąbka, Euspongia officinalis Bronuj: 
Gąba spongia 1472 Rost nr 49.

4. bot. ' trufla, Rhizopogon rubescens Tul.9: 
Gąba tuber ca 1455 JA XIV 491.

Gębka cf. Gąbka
Gębołysy (o koniu) 'mający łysinę, tj. białą 

plamę na gębie, qui in ore maculam habet ałbam 
(dicitur de equo)’ : Nobilis Dobek Zyrawsky 
statuit equm byalonogi gambolissi 1450 AGZ
XIV 295.

Gędziebny gędziebny dźwięk 'zgodne brzmie
nie dźwięków, modorum symphonia, concentus5 
(przekład błędny; w Biblii chodzi o 'pewien 
instrument muzyczny9, in Scriptura sacra 'instru
ment um quoddam musicum): Tedi potem, na- 
tichmyast iako so vsliszely wszitci lyvdze szwyok 
trob, pysczely a goszly..., a szaltarza, a godzeb- 
nego swyokv (MPKJ V 108: gadzyebnego 
dzwyąkv, war. kał. : gandzby) y wszelkego stroia 
spyewaiocego (sonitum tubae, fistulae et citha- 
rae,... et psalterii, et symphoniae, et omnis ge- 
neris musicorum), padaiocz wszitci lyvdze... 
modlyly so syo zlotey sosze BZ Dan 3, 7.

Gędziec fo rm y  :n. sg. gędziec 1466 R XXII 20,
XV p. post. PF V 8, ca 1500 Er z 19; ~  ac. sg. 
gędźca 1471 MPKJ V 45; ~  n. pi. gędźcy 1471 
MPKJ V 108; ~  d. pl. gędźcom 1413—4 
JA XIV 503, XV med. R XXIV 351; — i. pl. 
gędźcy BZ  Gen 31, 27.

Z n a czen ie : 'grający na instrumencie stru
nowym, grajek, muzykant, musicus, qui instru- 
mentis musicis canif: Pysczkom vel gączczom 
histrionibus 1413—4 JA XIV 503; Scrzypczom, 
pyssczczom, gączczom XV med. R XXIV 351; 
Gądzecz musicus 1466 R XXII 20; Ganczcza 
psaltem (nunc autem adducite mihi psaltem i 
IV Reg 3, 15) 1471 MPKJ V 45; Gąndecz quin- j 
ternista XV p. post. PF V 8; Lvthnyk albo ga- 
dzyecz citharedus, citharista idem ca 1500 
Er z 19; ~  Any gesz my otpowyedzal, abich 
czy o wiprowadzyl s radoszczyo, s wyeszelym,

spyewanym, s bobni, s goczczi (cum gaudio 
et canticis, et tympanis, et citharis) BZ Gen 
31, 27; Rozmagyczi ganczczy et universi generis 
musicorum (audieritis sonitum tubae... et uni- 
versi generis musicorum Dan 3. 5) 1471 MPKJ 

I V 108.
Gędźba fo r m y : n. sg. gędźba XV med.

SKJ I 119, 1471 MPKJ V 85. 124; — g. sg. 
gędźby XV med. R XXII 238, 1471 MPKJ 
V 108; ^  ac. sg. gędźbę BZ II Par 29, 26; 
~  /. sg. (w) gędźbie BZ  II Par 30, 21; ~  
ac.pl. gędźby BZ I Par 16, 42. II Par 23, 13. 
29, 27.

Znaczenia'. 1. w Biblii *strunowy instrument 
muzyczny, rodzaj cytry, instrumentum musicum 
vetus, chordis instructum, citharae genus : Eman 
takesz a Iditum trobyoce trobo a trzosaioc 
zwoneczki y wszitki godzbi glosow wibornich 
ku spyewanyy (Heman quoque et Idithun ca- 
nentes tuba et quatientes cymbała, et omnia 

| musicorum organa ad canendum) BZ I Par 
16,42; Vzrzi krolya... y... lyvd zemski, raduyocz 
syo a trobyoc trobamy y w rozlyczne godzbi 
spyewaioc (regem... omnemque populum terrae 
gaudentem, atque clangentem tubis, et diversi 
generis organis concinentem) BZ II Par 23, 13; 
Stały yczeny dzerszocz godzbo Dauidowo (te- 
nentes organa David), a kaplany trobi ib. 29, 26; 
Poczoly slawnye spyewacz panv... y rozlyczne 
godzbi, gesz bil Dauid... przyprauil, ioly goscz 
(coeperunt... in diversis organis, quae David... 
praeparaverat, concrepare) ib. 29, 27; Slanily 
(pro slauily) sinowye israhelsci... -chwalyocz 
pana..., ale nauczeny y kaplany w godzbye 
(1471 MPKJ V 51: w gandzby, war. lub.: 
w *gączbnye), iasz k gich yrzodu przisluchala 
(filii Israel... laudantes dominum..., levitae 

I quoque et sacerdotes per organa, quae suo 
officio congruebant) ib. 30, 21; Gandzby seu 
gansly (war. lub.: roslycznich a rosmagitich 
gansly) et universi generis musicorum (audieri- 

| tis sonitum tubae... et universi generis musi- 
! corum Dan 3, 5) 1471 MPKJ V 108; Gandzby 
! (war. lub.: gadzyebnego dzwyąkv) simphonie 

(audierunt omnes populi sonitum tubae... et 
symphoniae Dan 3, 7) ib.

2. 'muzyka, musica, instrumenti musici can- 
! tus : Czlowyecza roskosch podluc czyala, yąsz 

zli maya za blogoslawenstwo, zalezicz... na 
glossyech gączbi, pyszdzbi XV med. R XXII 238;

| Psalmus gądzba z onych gystych gąszly XV med. 
SKJ I 119; Gandzba musica (yinum et musica 
laetificant cor Ecclus 40, 20) 1471 MPKJ V 85; 
Gandzba simphonia (filius... audivit sympho- 

I niam et chorum Luc 15, 25) ib. 124.
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Gęsi "anserinus : Quatuor cussinos al. pye- 
rzyny z gąszyego mchu 1491 AGZ XVIII 509. 
^  Cf. Nóżka, Polej, Rzeżucha.

Gęstość rcrassitudo, spissum : Densitatem gan- 
stoscz crinium XV p. pr. R XLVII 359; Gan- 
stoscza densitate 1444 R XXIII 310; ~  mo
że o nieprzeniknionej, dotykalnej ciemności: 
A *dothycanyn sha gąsstosczy palpabili densi
tate XV p. post. BiblWarsz 1866 I 316.

Gęstwa "gąszcz, gęste zarośla, krzaki, conden- 
sa arborum, dumeta : Z dzyenyami, szosznyami 
pinetis, sz gąstwamy, sz lozamy argutis, lo- 
wysky nalezyonymi, nalescz mogączymy inve- 
niendis ca 1455 JA XIV 493; Gastwą dumetum 
ca 1500 Erz 19.

Gęsty fo r m y : n. sg. m. gęsty 1471 MPKJ 
V 40; ~  n. pl. m. gęste Rozm 21; / .  gęste BZ 
Ex 10, 21, XV p . post. R XXV 173; ~  g. pl. f  
gęstych BZ  Lev 23, 40; ^  ac. pl. m. gęste 
Rozm 150.

Comparat. n. sg. m. gęściejszy 1437 Wisi nr 228, 
s. 86.

Z n a czen ie : 'gęsty,- densus, crebeF: Gas- 
czeyssy crebrior 1437 Wisi nr 228, s. 86; 
~  (o drzewach itp.): Weszmyecze sobye... 
lyst palmovi a rosgy z drzewa gestich lato- 
rosly (ramos ligni densarum frondium), wirzbye 
s potoka BZ  Lev 23, 40; Gansty condensus 
(cumąue ingressus fuisset mulus subter conden- 
sam ąuercum et magnam, adhaesit caput eius, 
sc. Absolonis, ąuercui II Reg 18, 9) 1471 
MPKJ V 40; Ganste spissos (inter spissos ar
borum ramos avium sonus suavis Sap 17, 17) 
ib. 77; Gąsthe nemorosa (ecce Assur ąuasi 
cedrus in Libano, pulcher ramis et frondibus 
nemorosus Ezech 31, 3) ib. 106; ^  (o wło
sach): Vloszy na povyekach były malyvdko 
wstoczony, any rzatkye, any gąste (nec rari, nec 
densi nimis) Rozm 21; Brwy myal vyelmy czarne 
a nadobne, podnyeszyone..., gąste v nych vloszy 
myal a tesch krotkye (admodumąue gracilia... 
brevibus pilis condensata) Rozm 150; ~  (o ciem
nościach) rnieprzenikniony, dotykalny, densus, 
impenetrabilis’ : Wznyeszy rokoo swo w nyebo, 
acz *bodoo czmi po wszitkyey szemy egipskyey 
tako goste, abi gich moczacz ("macać5) mogły 
(et sint tenebrae super terram Aegypti tam 
densae, ut palpari ąueant) BZ Ex 10, 21; Te- 
nebre condense vlg. gąsthe ita, quod palpari 
possunt XV p. post. R XXV 173.

Gęszcz cf. Gąszcz
Gęś fo rm y: n. sg. gęś Park 408; ~  g. pl. gęsi 

1392 HubeZb 65, 1405 KsMaz I nr 595 b, 1428 
ZapWarsz nr 2849, Sul 111, etc.; ^  ac. pl. gęsi 
1409 KsMaz I nr 1305, 1428 ZapWarsz nr 2871,

1452 ZapWarsz nr 929; ~  i. pl. gęsiami 1392 
TPaw IV nr 4347.

Znaczenie: zool. 'gęś, Anser domesticus L ! : 
Maczey ne pobił Tworkowich świni ani ganssy 
chansebno *rzecze 1392 HubeZb 65; Ego non 
depasci tres capetas annone osimini Pasconi 
rneis ancis gansami 1392 TPaw IV nr 4347; 
Yacom ya ne szdzil (leg. zdżył "ukradł’) Mico- 
layovich ganszy 1405 KsMaz I nr 595 b; O chto- 
rego psza Stanisław na mo zalowal, tegom 
ia zabił, kedi mi goszi poyadl 1409 KsMaz I 
nr 1305; O cthore zayance gansi szalował An- 
drzey na Pyotra, ti gemv gego *prząslem szcodo 
vczinili 1428 ZapWarsz nr 2849; O cthore gansy 
Stanisław na Margorzantho szalował, ti s gego 
wolyo wipuscyla ib. nr 2871, sim. 1452 ZapWarsz 
nr 929; Margorzantha Micolaiewych ne po- 
sczwala ganszy szwoymi pszy 1434 ZapWarsz 
nr 500, sim. 1443 ZapWarsz nr 719; Ot czti- 
rzech gansy po yednemu groshu zaplaczy 
(a ąuattuor aucis per unum grossum solvet) 
Sul 111; Jakom ya nye sbyla Zemakowy dzewky 
w yego domv any gąszy wszanla szylą 1452 
TymWol 74; Yakom ya nye wsczwal pszem 
cthyrnaczcze gasschy gwalthem Mikolayewy 
1468 ZapWarsz nr 1254; Jakom ya... gąssy 
do obory gwalthem nye zayąl 1470 ZapWarsz 
nr 2947; Przesz plothy chlopye gonya szoravye 
y dropye. Sz gaszy thesz yypadzam [...], pyerze 
dayam na poduszky De morte w. 386; Gossz 
Park 408; Jakom ja[ya] s czeledza moya nye 
pobyłem gąsszi gwalthem 1471 ZapWarsz 
nr 3009; Jakom ya nye wrzuczył szyą... we 
włoki.., anym zabrał czynschu..., any gąssy, 
any cur 1480 Czrs s. LXXXVII; Quadraginta 
ancas al. gaszy 1491 AGZ XVIII 316.

Gęścić 'zagęszczać, densare, condensare’ : Gans- 
czy (war. lub. rp.: gąsti) condensatur (II Reg 
18, 9) 1471 MPKJ V 40. ~  Miejsce podejrzane, 
może należy zrektyfikować na condensa dla 
oznaczenia gąszczy, tj. gęstwiny gałęzi.

Gęśl cf. Gęśle
Gęśle, Gęśli, wyjątkowo Gęśl fo rm y: v. sg. 

gęśli FI i Pul 56, 11. 107, 2; ~  /. sg. (w) gęśli 
BZ I Reg 19, 9, Pul 97, 7; ~  n. pl. gęśli 1449 
R XXV 167, XV med. SKJ I 70. 119, 1471 
MPKJ V 36. 108, Rozm 25; gęśle 1449 R XXV 
165; ~  g. pl. gęśli XV med. SKJ I 119, BZ 
Dan 3, 7, MPKJ V 108; — ac. pl. gęśli 1471 
MPKJ V 102; gęśle MPKJ V 102; ~  pl. gęślmi 
FI 91, 3, FI i Pul 80, 2; ~  /. pl. (w) gęślach 
FI 149, 3, BZ I Par 13, 8. 15, 21. 23, 5, M W  
142 b ,Pul 146, 7; gęśloch FI 32, 2. 42, 5. 97, 7, 
FI i Pul 70, 24, Pul 91, 3. 150, 3; gęślech FI 146, 7, 
M W  130 a, Pul 32, 2. 42, 5; gęślich FI 150, 3. 4.
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Z n a czen ie : w Biblii 'strunowy instrument 
muzyczny, rodzaj cytry, instrumentum ąuoddam 
musicum vetustius, citharae genus5: Spowadaycze ! 
se gospodnu w gosloch (confitemini domino 
in cithara, Pul: w gęszlyech), w szaltarzu dze- 
soczy strun spewaycze iemu FI 32, 2; Spowa- 
dacz czi se bodo w gosloch (confitebor tibi in 
cithara, Pul: w gęszlyech), bosze /742, 5; Wstań, 
sławo moia, wstań, szaltarzu y gozly (exurge 
psalterium et cithara) FI 56, 11, sim. Pul, s/m. 
/Z?. 107, 2; Spewacz bodo tobe na gosloch (psal- 
lam tibi in cithara) FI 70, 24, sim. Pul; Wez- 
micze psalm a daycze boben, szaltarz wesoły 
s goslmi (datę tympanum, psalterium iucundum 
cum cithara) FI 80, 2, sim. Pul; W dzesoczi 
strun szaltarza, s penim y s *goslmy (in deca- 
chordo, psalterio, cum cantico, in cithara, 
Pul: w gęszlyoch) FI 91, 3; Poycze gospodnu 
w gosloch, w gosloch (.Pul: gędzcze gospodnu 
w gęszly) y we glosse psalmowem (psallite do
mino in cithara, in cithara et voce psalmi) 
FI 97, 7; *Speywaycze panv w chwale, poycze 
bogv naszemv w goslech (psallite deo nostro in 
cithara, Pul: w gęszlyach) FI 146, 7, s/w. MIL 
130 a; Chwalcze ymo gego w goslach albo 
w ko<r>ze, w bobne (laudent nomen eius in 
choro, in tympano, Pul: w korze, w bembnye), 
w szaltarzy godzycze gemv FI 149, 3; Chwalcze 
gy w zwocze troby, chwalcze gy w szaltarzy 
y w goszlich (laudate eum in psalterio et cithara, 
Pul: w gęszlyoch, M W  142 b: w gąslach), 
chwalcze gy w bob<n>e y w goslych (laudate 
cum in tympano et choro, Pul: w korze, sim. 
M W  142 b), chwalcze gy w strwnach y w orga- 
nech FI 150, 3—4; Zoitarz, psalmus vlg. gąsli 
(loąuentes vobismet ipsis in psalmis et hymnis 
Eph 5, 19) 1449 R XXV 167; Si enim debet 
probus resonare in psalterio gęszly. Psalterium, 
zaltarz, thako rzekącze gąszly. Psalmus gądzba 
z onych gystych gąszly (Eph 5, 19) XV med. 
SKJ 1 119; A *Danid godl roko swo w goszly 
(porro David psallebat manu sua) BZ 1 Reg 
19, 9; Dauid zaiste a wszitek Israhel gy grały 
przed bogem wszitko moczo w pyesnyach 
a w goslyach, a w zaltarzoch y w bobnyech, 
y w zwoncech, y trobach (in canticis et in citha- 
ris, et psalteriis, et tympanis, et cymbalis, et 
tubis) BZ I Par 13, 8; Ale Mathatias, Elyfalu 
a Macenyas... na skrzidlech przegodaly a na 
*wycyoznich goslyach (in citharis pro octava 
canebant epinicion) ib. 15, 21; S tich wibrany 
so a rozdzeleny k sluszbye domu boszego dwa- 
dzescya a cztyrzi tysyoce. Probosczow a sodz 
szescz tysyoczow, a wrotnich cztirzi tysyoce, 
a tilkesz spyewakow spyewaiocz panu na

goslyach a na organyech (et totidem psaltae 
canentes domino in organis) ib. 23, 5; Tedi 
potem, natichmyast iako so vsliszely wszitci 
lyydze szwyok trob, pysczely a goszly (fistulae et 
citharae),... modlyly so syo zlotey sosze BZ 
Dan 3, 7; Gąsly {war. lub.: gaslye) falas (et 
lebetes, et creagras, et psalteria, et phialas, et 
mortariola, et omnia yasa aerea, quae in mi- 
nisterio fuerant, tulerunt Jer 52, 18) 1471 MPKJ 
V 102; Rozmagyczi ganczczy a. gandzby seu 
gansly {war. lub.: roslycznich a rosmagitich 
gansly) et universi generis musicorum (in hora, 
qua audieritis sonitum tubae et fistulae,... et 
symphoniae, et universi generis musicorum, ca- 
dentes adorate statuam auream Dan 3, 5) 
ib. 108; V mego oblvbyencza zawzdy yest pewne 
pyenye y yyeszyelye, brzmyenye organ, slotkye 
gloszy. Skrzypycze y gąsly rozmayte gloszy da- 
vaya (ibi sonant organa cum dulci melodia, 
cytharae cum tibiis in suavi symphonia) Rozm 25. 
—' W tłumaczeniu tekstów biblijnych też na 
oznaczenie instrumentów nie strunowych: Gaslye 
(si linguis hominum loquar et angelorum, 
charitatem autem non habeam, factus sum velut 
aes sonans aut cymbalum tińniens I Cor 13, 1) 
1449 R XXV 165; Myedz, zwon zwonyączy, 
gąszly swyękayącze (I Cor 13, 1) XV med. 
SKJ 1 70; Gansly tibia (cum ingressus fueris 
ibi urbem, obvium habebis gregem propheta- 
rum descendentium de excelso et antę eos psal
terium et tympanum,- et tibiam, et citharam 
1 Reg 10, 5) 1471 MPKJ V 36.

Gęśli cf. Gęśle
Gęśliczki 'małe gęsiej w Biblii 'strunowy in

strument muzyczny, rodzaj cytry czy harfy, vetus 
ąuoddam instrumentum musicum, citharae mi- 
noris genus’: Tedi potem, natichmyast iako so 
vsliszely wszitci lyvdze szwyok trob, pysczely 
a goszly, bzowich goszlyczek a szaltarza, a go- 
dzebnego swyokv y wszelkego stroia spyewaio- 
cego (ut audierunt omnes populi sonitum tubae, 
fistulae et citharae, sambucae et psalterii, et 
symphoniae, et omnis generis musicorum),
... modlyly so syo zlotey sosze BZ Dan 3, 7.

Gęzica cf. Gacica
Giąć fzginać, flectere5: giąca trąba 'rodzaj trąby 

metalowej, może puzon, tuba ąuaedam e metallo 
flexo ducta’: Poycze gospodnu w gosloch... y we 
glosse psalmowem, w trobach gioczich y glo- 
ssem trobi rogowey (psallite domino... in tubis 
ductilibus et voce tubae corneae) FI 97, 7, 
sim. Pul. ~  Cf. Nagiąć, Przegiąć, Zgiąć, 
Zginać.

Gibać ckręcić, zginać, f l e c t e r e Kranczancz 
a. *gybyancz {war. lub. rp.: traczącz a. gubyącz)
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exterminans (Ap 9, 11) 1471 MPKJ V 138. 
^  Cf. Zgibać.

Gibkość 1. czręczność, ruchliwość, szybkość, 
celeritas, habilitas, mobilitas, agilitas : Gyb- 
koscza agilitate XV p. post. Zab 522; Gypkoscz 
agilitas ca 1500 P i7 IV 748.

2. fgiętkość, flexibilitas \ Gybkoscz, *szlon- 
noscz flexibilitatem 1461—7 Smn 584 r.

Gid 'brzydota, ohyda czy człowiek obrzydliwy, 
budzący wstręt, deformitas, foeditas {nisi homo 
tur pis, foedusy: Gid Park 408.

Giejślic 'żur lub kisiel, /war acidulum e farina 
confectum vel farina cum melle mixta ac fer
ment at a* \ Zur, geyslicz glycerium 1472 Ttoyf 
nr 1665. ~  JUyraz maić niemiecki.

Gielnica bot. 'tasznik pospolity, Capsella Bursa 
pastoris Moenchć: Gyelnycza bursa pastoris 
1484 nr 5903.

Giełk 'krzyk, hałas, clamor, strepitus’ : Paan, 
sz bakem a s gwalthowym ghelkem przydancz 
do sandv (dominus cum clamore et yiolento 
strepitu ad iudicium veniens), wyną pyanczna- 
dzescza ma bicz skaran Sul 9; A mundi strepi- 
tibus od gyelkow XV med. R XXV 152; Gelk 
strepitus ib.; Tumultus, strepitus gyelk XV 
p. post. PF III 287.

Gier, Gir, Girz bot. 1. 'Aegopodium Poda- 
graria Lć: Pro oleribus dictis ger 1389 MMAe 
XV 102; Pro oleribus dictis *gker ib. 103; Pro 
buletis et oleribus dictis ger 1408 MMAe XV 
377; Gyr alizacrum, petrosillum maius, apium 
Macedonicum 1419 Rost nr 5162; Gyer olisa- 
trum, apium Macedonicum, apium montanum, 
petroselinum Macedonicum 1437 Rost nr 2712; 
Gyer apium silvestre 1460 Rost nr 3353; Gyrz 
olizatrum 1472 Rost nr 454.

2. 'Smyrnium Olusatrum LĆ: wieliki gir: 
Veliky gyr draguntea solis 1472 Rost nr 1292; 
^  włoski gir: Vlosky gyr draguntea solis 1472 
Rost nr 1291.

C f Gar
Gierada, Gierda, Groda 'niewieścia wyprawa 

ślubna (odzież, pościel, naczynia domowego go
spodarstwa kobiecego), res, quae novae nuptae 
ad usum domesticum da ban tur (yestitus, lecti 
stramina, supellex)’ : Gyeszcze o thymze, gyera- 
dzye, czo k themu szlusza. Ku they tho gyera- 
dzye (OrtBrRp 55, 2: gyerdze), szlowye nye- 
wyeszczkym rzeczam, szlusza czynyone szlotho 
y szrebro, czo szlusza ku panyeszkyey kraszye..., 
y lyszky,... y myednycze,... y poduszky,... 
obruszy, racznyky,... chuszthy,... lychtarze, 
prządze y prządzywo, panwye pywne,... y xyągy, 
czo kv bozey szluszbye zalyczą..., y gyeden 
woszkowy koczyel, szwyeczydlo, nozycze y dru-

G1BAĆ

gye thakye rzeczy, czo nyewyasthy pozywaya, 
tho może bycz szwano gerade (OrtBrRp 55, 3: 
gyerda), szlowye nyewyesczye rzeczy podług 

| prawa Ort Mac 69; ~  Po gyego szmyerczy maya 
zoszthacz wszyszthky nyewyeszczye rzeczy, czo 
gym po nyemeczku dzyeya gerade {OrtBr 
VII 565: gyerda), poszlyedney zenye, po nym 
czo zosthala żywa OrtMac 53; Gyedna nye- 
wyasztha przyszła przed gayny sząd szwem 
{leg. z swem) mazem rzekacz: Panye woyczye, 
ya thv stogyą y wszdawam szwemu mazowy 
wszyczko, czokolwyek mam, bądź nyewyesczye 
rzeczy, szlowye gerade {OrtBrRp 54, 4: gyerda), 
bądź gynne rzeczy nyewyesczye, szlowye vnge- 
rade, bądź nad zyemya, bądź pod zyemya 
OrtMac 68; ^  Pro omni suppellectili al. groda 
per mortem dietę Katherine ad eos devoluti 
iegittime 1449 AcPosn 1 155; Pro omnibus et 
singulis bonis et rebus paraffernalibus al. pro 
groda 1469 AcPosn 1 425; De paraffernalibus 
rebus al. grodą 1473 AcPosn II 37. ~  Cf. Grat.

Gierda cf. Gierada
Giermek 'giermek, młodzieniec do osobistej 

obsługi rycerza, paź, pokojowiec, famulus, armi- 
ger, puer, minister5: Oyermek parvo ad mandata 
domini principis dedi ad calceos VI denarios 
Ungaricales 1500 ZsigBud 24; Gyermek cubi- 
culario domini regis Polonie... ad mandata 
domini principis dedi III florenos ib. 41, sim. 
ib. 51; Gyermek laicello ad calceos dedi VII de
narios Ungaricales ib. 42, sim. ib. 47. 52. 79; 
Gyermek laicello a reformatione tunice dedi 
II denarios Ungaricales ib. 54; Pro thure ad 
suffumigandum per manus gyermek dedi VI de
narios Ungaricales ib. 76.

(Gierzynek) Gierzynk 'gatunek sukna, genus 
panni : Pro XX vlnis gerzink ad subducendum 
palium dicti ducis 1394 MMAe XV 187.

Gierzynk cf. Gierzynek
(Gierzynkowy) Girzynkowy 'z sukna gierzynku, 

e panno, qui gierzynek vocabatur, confectuś*: Ja
kom ya, przischethwschi do domv Mikolayo- 
wego, nye wzalem gwałtem nogavicz byalych 
gyrzinkovich, jako pyacznaczcze groschi poi- 
groschkow 1472 ZapWarsz nr 2970.

Giez zool. 'giez, Hypoderma bovis De Geer, 
Gastrophilus equi Fabr. et O es truś ovis L ć : 
Dentilat agester gesz decoratam cornibus Jo 
XV p. pr. R XVI 322; Gyesz oestrum 1472 
Rost nr 1447.

Giezek zool. 'giez, Hypoderma bovis De Geer, 
Gastrophilus equi Fabr. et Oestrus ovis LĆ: 
Gezek egester ca 1500 Er z 19.

Gil zool. 'gil, Pyrrhula rubricilla Palić: Gyl 
larus 1472 Rost nr 1386.

GTL 413
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Ginąć fo r m y : praes. ind. 3. sg. ginie 1414 
TymSąd 165, 1471 MPKJ V 81. 85, Pul 36, 21. 
67, 2, XV p. post. PF III 287, etc.; 1. pl. gi
niemy Rozm 290; 5. pl. giną Gn 12 a, 1461—7 
Serw 91 v, XV p. post. PF IV 755; ~  part. 
praes. act. adi. n. sg. f . ginąca 1466 R XXII 25; 
~  fut. 2. sg. m. ginąć będziesz BZ Deut 28, 32;
3. pl. m. ginąć będą FI 36, 36; ~  praet. 3. pl. 
m. ginęły Pul 77, 37.

Z n a c ze n ia : 1. fznikać, przepadać, przemijać, 
niszczeć, umierać:, mori, perire, deficere, mz- 
nescere*: a. o istotach żywych: Ony sio smerczo 
dzyn0 12 a; Gdi gin0cz bodo (Pw/: gdy 
zgyn0) grzeszny, vzrzisz (cum perierint pecca- 
tores, videbis) 77 36, 36; Gospodnye, zbawy 
nasz, *gynymycz (domine, salva nos, perimus 
Mat 8, 25) Rozm 290; ^  b. o innych: Pena
domini ducis periit gyne 1414 TymSąd 165; 
Fama cleonea naufraga, gynączą, sit per ea 
1466 R XXII 25; Nyeprzyaczelye boży naglye 
yako będo poczczyeny y powysszeny, zagy- 
nayocz, yako dym gynye (deficientes, ąuemad- 
modum fumus deficient, FI: iaco dim schodzy) 
Pul 36, 21; lako gynye {FI: iaco schodzi) dym, 
zgyncze (sicut deficit fumus, deficiant) Pul 67, 2; 
Gynęly {FI: seszli so) w proznoszczy dny gych 
(defecerunt in yanitate dies eorum) Pul 77, 37; 
Sic deget, gynye, hic miser, pallor abit faciem 
XV p. post. PF III 287; Gyną vel opadaya 
periclitantur XV p. post. PF IV 755; Chczesz 
szye bvdowacz, nyechay czye nye przywodzy 
k themv ząndza twa, ale potrzeba, bocz ząndza 
budowanya <od?> bvdowanya nye gynye (si 
vis aedificare domum, inducat te necessitas, non 
yoluntas. Cupiditas aedificandi aedificando non 
tollitur) XV p. post. R I s. XLV; Sed castitas 
in deliciis periclitatur gynye XV p. post. 
R XXV 179.

2. 'ustawać, słabnąć, deficere5: Synowe twogi../ 
poddany bodo ginemv lydv, a ty patrzasz swima 
oczima na to, a ty gynocz bodzesz przed gich 
yidzenim..., a nye bodze syla w twey rocze (de- 
ficientibus ad conspectum eorum) BZ Deut 
28, 32; Gyno oth maky *czalo yidomey corruit 
a pena dampni 1461—7 Serm 91 v; Gynąly de- 
ficiebant (aliąuando monstrorum exagitabantur 
timore, aliąuando animae deficiebant traduc- 
tione Sap 17, 14) 1471 MPKJ V 77; Gynye 
deficiet (supra fatuum piorą, deficit enim sensus 
Ecclus 22, 10) ib. 81; Alye ya tu yną ogładą 
{pro gyną od glodą, ego autem hic famę pereo 
Luc 15, 17) Rozm 386; z g in ą ć  na mocy 'opadać 
z sil, yiribus deficere*: Gynye na moczy {war. lub.: 
gynye na moczy a. sil[n]ye) minoratur (o mors, 
bonum est iudicium tuum homini indigenti et

qui minoratur yiribus Ecclus 41, 3) 1471 MPKJ 
V 85.

Cf. Poginąć, Zaginąć, Zginąć, Zaginać
Gir cf. Gier
Girz cf. Gier
Girzynkowy cf. Gierzynkowy
Giża 1. 'noga świńska, cielęca lub wołowa, tylna 

lub przednia szynka, pes suis, vituli vel bovis, 
perna vel petaso*: Gysza spatula ca 1428 PF 
I 488; Gysza spatula 1472 Rost nr 1876.

2. dubium: 'danina z nóg świńskich, cielęcych 
lub wołowych, pes suis, vituli vel bovis, perna vel 
petaso, quae tributi loco solvi solebanf: Ob di- 
yine gracie compensacionem, fratribus de Cyr- 
vensk... contulimus... omne narzas et podwo- 
roye, indulgentes eis waccam, porcum, pernam, 
kyzam et arietem 1246 KodPol I 52; Ab omni 
liberamus exactione,... a dacione cise, rogoue, 
stan (1255) XIV MMAe III 48.

! Glawcze r ?*: Jacom ya Jana sbil w karczmye 
na swem gymyenu przy glawcze {leg. przy 
ławce?) 1445 Czrs s. LXXXIII.

Gląd 'spojrzenie, obtutus, aspectus : Ostrim 
glądem fixo contuitu XV med. R XXIII 279.

Glądacz czy Ględacz 'strażnik, speculator* : 
Glandacza speculatorem (fili hominis, specula- 
torem dedi te domui Israel Ezech 3, 17) 1471 
MPKJ V 103.

1. Glejt, Glet 1. 'zabezpieczenie komuś po
bytu lub przejścia listem żelaznym lub konwo
jem, litterae publicae vel conductus, quo commea- 
tus tutus ac securus datur*: Meszczanyn z Zi- 
taui, *sczo pobrań, pobrań na mesczkem glecze 
1400 Leksz II nr 2618; Gleyt conductus ca 1428 
PF I 485; Gleyt conductus 1437 Wisi nr 228, 
s. 85; A nye bądzely mocz odzyrzecz, esz przy- 
pysczon kv sprawyenyy alybo kv vkazanyv 
swogey nyewynnosczy..., tedi rzeczony voge- 
woda tego tho sbyega na granycze przespyecznye 
na swem gleycze ma dowyescz (extunc dictus 
palatinus eundem profugum ad metas secure 
suo in conductu deducere teneatur, Dział 61: 
tedy... wogewoda tego zbiega gleytowacz (ma 
swą moczą y przewiescz asz na granycze zemye) 
Sul 60; Gleyth gyidagium ca 1455 JA XIV 493.

2. 'przymierze, rozejm, indutiae*: Przymyerze, 
gleyth inducie OrtZab 528; Inducie frysttag 
oder geleyt, przymyerze albo gleyth ca 1500 
Erz 82.

2. (Glejt) Glet 'odchodzące przy topieniu sre
bra i złota zanieczyszczenia, lithargyrium*: Gleth 
llitargirum ca 1500 Rost nr 2075.

Glejtować 'zapewnić komuś bezpieczeństwo 
glejtem, commeatum tutum alicui dare vel facere*: 
Aczlyby tego nye mogl myecz, yzzby mv dano
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dzen kv oczysczenyy, tedy starosta ten ysti abo 
wogewoda tego zbiega gleytowacz <ma> swą 
moczą y przewiescz asz na granycze zemye 
(palatinus eundem profugum ad metas terrae 
suae suo conductu deducere teneatur, Sul 60: 
na swem gleycze ma dowyescz) Dział 61.

Glet c f  Glejt
Ględacz cf. Glądacz
Ględać fo r m y : praes. ind. 3. sg. gląda 1471 

MPKJ V 63; 3. pl. glądają Kśw br 16; ^  imper. 
2. sg. ględaj BZ Deut 23, 6 ; ^  part. praes. act. 
adv. glądając 1471 M PK JY  85; adi. n. pl. neutr. 
glądający EwZam 307; d. du. neutr. glądąjącyma 
ca 1418 Wisi nr 2151; ~  praet. 3. sg. m. glądał 
jest FI 39, 6 ; glądał Kśw br 21, Pul 39, 6.

Z n a czen ia : 1. rpatrzeć, spectare, oculos im 
tendere9: Rance y ramyona yego oczyma nany 
glandayancima wschey pełni luboszcy (manus 
habens et brachia visu delectabilia) ca 1418 
Wisi nr 2151; Vszystkych w bosznyczy oczy 
były glądayaczy nan (omnium in synagoga 
oculi erant intendentes in eum Luc 4, 20) 
EwZam 307.

2. 'wypatrywać za czymś, szukać, oculis con-
templari, ąuaerere’: Glanda contemplatur
(aąuila... inde contemplatur escam et de longe 
oculi eius prospiciunt Job 39, 29) 1471 MPKJ 
V 63; ~  Nye vczinisz sobye s nimi mirv ani 
gloday gich dobrego (non facies cum eis pacem 
nec ąuaeras eis bona) BZ Deut 23, 6 ; Glan- 
dayąncz conąuirens (deprecatio illorum, sc. ar- 
tificum, in operatione artis, accommodantes 
animam suam, et conąuirentes in lege altissimi 
Ecclus 38, 39) 1471 MPKJ V 85.

3. 'mieć wzgląd na coś, dbać o coś, respicere, 
curare5: Mouy piruey sedocim: vstan, ...jz  na 
bodoce dobro ne glodaio Kśw br 16; Ślepy, bo 
na bodoce dobro ne glodal ib. 21; Ne glodal 
iest (Pul: nye glyodal) na prosznosczi (non 
respexit in vanitates) El 39, 6.

Cf. Doglądać, Naglądać, Oglądać, Podglądać, 
Poglądać, Przeglądać, Przyglądać, Wyglą
dać, Wzglądać, Zoglądać, Oglądnąć się, Po- 
glądnąć, Przyglądnąć, Wzglądnąć, Zglądnąć. 
Oglądawać, Wglądować się, Ględzieć

Ględzieć epatrzeć, s p e c ta r e Tam szam oczy 
moye glvndzv, tocz yusz trzy szle dvchy vydzv 
SkargaPłoc w. 73, sim. SkargaWroc w. 48.

Glica *pika, dzida, pilum, hasta3: ltem omnis, 
qui dicit se esse militem, kmethones non ha
bens, sed bonos agros, serviat cum iopula, torace, 
clipeo et pileo, glyczam habeat, in equo, sed ta- 
men sub quocunque domino XV ex. ĄKPrW 72.

Glina fo rm y: n. sg. glina ca 1465 Rost 
nr 4091. 4097, 1472 Rost nr 61, Rozm 136;

! — g. sg. gliny XV med. R XXIV 361, 1471 
MPKJ V 7. 126, M W  122 b, 1494 WarschPosn 
I 383, ca 1500 Erz 19; ~  d. sg. glinie Rozm 
135. 136; ~  ac. sg. glinę 1411 HubeZb 58, 1471 
MPKJ V 77; — /. sg. (w) glinie FI i Pul 68, 2, 
1428 Monlur V 101.

Znaczenia: 1. 'glina, gatunek ziemi nada- 
jący się na wyroby ceramiczne, argilla, lutum ad 
vasa, tegulas, similia fingenda aptum : Vwoznol 
iesm w glinę globokey, a ne dostatka (infixus sum 
in limo profundi, et non est substantia) FI 68, 2, 
sim. Pul; Gdze Dzirska voysznemv vcaszovala, 
to Dzetrzich swego otcza y ssswe vszival i glino 
copal 1411 HubeZb 58; Vas luteum z gliny 
XV med. R XXIV 361; Z gylą, z glyny, z biota 
de limo (formavit igitur dominus deus hominem 
de limo terrae Gen 2, 7) 1471 MPKJ V 7; 
Glyną mollem terram (sed et figulus mollem 
terram premens laboriose fingit ad usus nostros 
unumquodque vas Sap 15, 7) ib. 77; Massa 
gromada glyny vel alterius rei (an non habet 
potestatem figulus luti ex eadem massa facere 
aliud quidem vas in honorem, aliud vero in 
contumeliam? Rom 9, 21) ib. 126; Glyna ar
gilla 1472 Rost nr 61; Ize gi wieczna mądroscz... 
z glyny zemye vtworzil<a> M W  122 b; Ot ko
panie glini pro dachówka 6 grossos 1494 Warsch
Posn I 383; Gleba est durus cespes cum herba 
vel argilla wal glyny albo darń ca 1500 Erz 19; 
Myły Iesus yyschedl yednego dnya z Nazareth 
z ynymy dzyeczmy y przyschedl kv glynye a na- 
lasl, gdzye... to było nyedawno glyna, y nączy- 
nyly s nyey ptaskow... Dzyeczyątko Iesus... 
yyschedschy yednego dnya z Nazareth z ynymy 
dzyeczmy kv glynye, gdy była nyedavno ko
pana Rozm 135—6; ~  może już nomen pro-
prium: Dominus dux dedit Stanislao... decem 
mansos..., quos decem mansos na glinę vlg. 
nuncupatos 1428 Monlur V 101.

2. ciesielska glina 'rubryka, ochra, używana 
przez cieśli do rysowania na drewnie, bolus, ar
gilla pinguis, qua fabri formas in ligno pingere vel 
describere solenf: Czeszelska glyna terra sigil- 
lata ca 1465 Rost nr 4091; Czyesyelszka glyna 
tragillata creta, argentaria terra, Saracenica 
idem sunt ib. nr 4097.

Glinarz 'robotnik obrzucający ściany gliną 
a. wykonujący je z gliny, operarius, qui muros 
argilla linif: Stanislaus glinarz al. *pdzich 1417 
Przem I nr 969; ltem argillariis al. glynarzom 
domunTeandem argilla reformantibus V 1/2 mar- 
cas 1419—20 MMAe XV 560; ltem glyna- 
rzowi unum florenum 1493 WarschPosn I 349; 
ltem glinarzom circa curiam 1 sexagenam 
ib. 350. ~  Cf. Gliniarz.
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Glinarzowa 'żona glinarza, uxor operarii, qui 
muros argilla lin if: Jadwiga, glinarzowa, habet 
ius, hic nata est 1411 Lihlur nr 2232. ~  Może 
już nomen proprium.

Glinianka 'schowek przy domu zbudowany 
z gliny lub wykopany w glinie, locus ąuidam ad 
res asser\andas prope domum in terra fossus 
aut e terra factus9: (Guthovicz) cum gladiis 
et aliis cultris complicum suorum exagitavit 
hostia cuiusdam reservaculi vlg. glynanka, pul- 
sando cum cultris et gladiis 1469 MMAe XVI 
nr 893.

Gliniany fo rm y : n. sg. m. gliniany ca 1500 ! 
Er z 19; / .  gliniana 1444 R XXIII 303; neutr. 
gliniane 1471 MPKJ V 21; ^  g. sg. f. glinienej 
1448 AGZ XI 335; — ac. sg. f .  glinianą 1471 
MPKJ V 99. 110; ~  /. sg. (w) glinianem XV 
p. post. R XLVI1 352.

Z n a czen ie : 'wykonany z gliny, ex argilla 
fictus, fictilis9 \ Pes fictilis gliniana 1444 R XXIII 
303; Reformaci o parkany circum castrum Sano- 
cense... Debent reformare XV ulnas w tyle 
wyeszye glynyeney 1448 AGZ XI 335; Gly- 
nyane fictile (vas autem fictile... confringetur 
Lev 6, 28) 1471 MPKJ V 21; Glynyaną testam 
(vade et accipe lagunculam figuli testeam a se- 
nioribus populi Jer 19, 1) ib. 99; Glynyaną 
sczaną maceriam (ego saepiam viam tuam spi- 
nis et saepiam eam maceria, et semitas suas 
non inveniet Os 2, 6) ib. 110; Fictili w gly- 
nyanem XVp. post. R XLVII 352; Fictile gly- 
nyany sząd ca 1500 Erz 19.

Gliniarz rrolnik, rusticus9 (?): Glebo, idem 
rusticus vel arator glynyarz ca 1500 Erz 19. 
~  Cf. Glinarz.

Gliniasty (o maści końskiej, dicitur de colore 
equi) 'koloru gliny, gliniasty, flavus sicut lutum 
aut a r g i l l a Dominus Albertus... expedivit 
duos sagittarios, unum... super equo glynyasti 
1474 (?) StPPP VII 164; (Koń) glynyasti 1475 
KozierRpResignPosn f. 120 v.

Glinica rglinianka, miejsce, gdzie się kopie 
glinę, locus argillosus, ubi argilla foditur9: Gly- 
nyczą argilosa ca 1500 Erz 19.

Glinka 1. glinki rglinianka, dół, gdzie się 
kopie glinę, fovea vel fossa, ubi argilla foditur9: 
Zophia cum Theodrico de Cotlino habent ter- 
minum... pro foueis argille al. o glinky 1411 
AKH  III 182; Penes agros ortulanorum in 
parva Cazom ad fossatam argillosam al. glynky 
1477 KodMazL 284; Ulteriusąue transivimus 
inter glynky usąue ad prata dicta sporne ląky 
1496 LubPodk 114.

2. 'minia, tlenek ołowiu, czerwień ołowiana, 
minium9 : Glynka minium 1472 Rost nr 31.

3. czerwona glinka frubryka, ochra, argilla 
\ rubra9: Czyrwona glynka bolus Armenicus

ca 1465 Rost nr 4192.
4. (o maści końskiej, dicitur de colore equi) 

'koloru gliny, gliniasty, flavus sicut lutum aut 
argilla5: Kon glynka 1471 GórsJaz 282; (Koń) 
glynka byalogrzywy 1497 GórsPiech 205; Habet 
equum... glynka XV p. post. GórsJaz 280.

Glinny 'zawierający glinę, qui argillam in se 
continet, argilla abundans9: może już nomen 
proprium: A podlubska grobla usque ad glynne 
doły et a glynne doły usque ad rivulum dictum 
Ruthky 1456 AGZ II 152; Donat agrum... et 
pratum post pontem vlg. nuncupatum za 
glynnym mostem (1459) XVI p. pr. Matr IV 3 
nr 928.

Glisnik cf. Glistnik
Glista zool. 1. 'dżdżownica, Lumbricus ter- 

restris L / :  Lumbricos terre vlg. glisty XV 
p. post. R LIII 63; *Glires, qui in terra nascun- 
tur, in yulgari glysty XV ex. R LIII 60; Vermes 
terrenos in yulgari glisthi ib.; Glysthą lubrica 
ca 1500 Erz 19; Luptus yel lubrica glystą ib.; 
Glystą lubricus ib.

2. 'robak pasożytujący w ludzkich kiszkach, 
Ascaris lumbricoides L / :  Lumbercus est vermis 
quidam rodens interiora hominum vlg. glystą 
1450 RpKapKr; Glisty czlowecze lumbricus 
1472 Rost nr 1127; Glisthi 1475 Rost nr 2916.

3. glista gnój na 'duży robak kloaczny, Erista- 
lis sp.9 albo 'owsik, Oxyuris vermicularis9: Glisty 
gnoyni limbricus 1472 Rost nr 1126; ~  Glystą 
limbricus XV p. post. PF V 10.

Glistnik, Glisnik bot. 1. 'centuria, Erythraea 
Centaurium Pers/ :  Glyszthnyk centaurea ca 1500 
Rost nr 5387.

2. 'gatunek piołunu, Artemisia chamaemeli- 
folia Vill.9: Glystnyk *harba lubricorum 1419 
Rost nr 5032; Glystnik herba lubricaris 1472 
Rost nr 396; ~  Glysnyk semen lubricorum 
1491 Rost nr 11091.

Ginąć (?) (o bagnie) 'być grząskim, wsysać, 
wchłaniać, lutosum, paludosum esse (de terrae 
superficief: Salebrosum est locus *luctuosus 
seu *luculentus in profundo sui aliquam rem 
introeuntem retinens vel submergens, lubricum 
autem est locus lapideus pedem sistere non 
permittens, unde salebrosum ylg. glucze (leg. 
glące), sed lubricum vlg. sliske 1425—34 StPPP 
X nr 25.

(Glosa) Gloza 'komentarz do trudniejszego 
miejsca w tekście, wykład objaśniający, glossa, loci 
difficilioris in scriptis explicatio, interpretatio, 
expositio, commentarius9: Czczyenye o stadlye 
dzyeyycze Marie <po> poczeczyy naschego zba-
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yyenya. Gloza na svyatego Lucascha Rozm 57; 
Czczyenye o tern, yako szą movyly v Eypcze, 
yzeby Marya była bogyny, a Iesus szyn Yvpy- 
trow. Gloza na Yeremyascha pro<roka> Rozm 
102; O vzyvanyv pyczya a yedzenya, które 
myal albo czynyl myły Iesus w vmyar. Gloza 
v evanyelyey svyatego Yana Evanyelysthy 
Rozm 158; O Moyzescłw a o Elyaszy tesch 
mystrzovye czvyą albo rozymyeyą, naydzyesch 
glozą na kxyagy syyatego Lukascha (et super 
Lucam inyenies glossam), ktorąz moyy, yschby 
ony były, a druga, yschby anyely ych czyala 
na szye wzyąly Rozm 368; Były tez nyektorzy, 
którzy movyly, yschby dusze y anyely myely 
czyalo s poyyetrza, by ynako nye mogły czycz 
ognya sgączego, ktorez mozesch naydz v <g>lo- 
zach na Yenesis (quod super Genesim inyenies) 
Rozm 396.

Gloza cf. Glosa
Glozn fo r m y : n. sg. glozn 1437 Wisi nr 228, 

s. 89, ca 1455 JA XIV 491. 495, oz 1500 Erz 19; 
~  i. sg. gloznem 1478 Rost nr 2104, ca 1500 
PF IV 760; — n. pi. glozny 1471 MPKJ V 41; 
— g. pi. gloznow XV med. R XXV 154, 1471 
MPKJ V 107, Rozm 822.

Z n a czen ie : 'kostka u nogi, talus' : Gloszn 
talus 1437 Wisi nr 228, s. 89; Induta erat ta- 
lari tunica w szyknya długą asz do glosznow 
(II Reg 13, 18) XV med. R XXV 154; Gloszn 
talus ca 1455 JA XIV 491; Gloszn ib. 495; 
Glozny tali (dilatabis gressus meos subtus me 
et non deficient tali mei II Reg 22, 37) 1471 
MPKJ V 41; Do glosnow ad talos (traduxit 
me per aąuam usąue ad talos Ezech 47, 3) 
ib. 107; Pod glosznem sub talo 1478 Rost 
nr 2104; Glosczy (pro głośny) internodium XV 
p. post. PF V 7; Gloszn vel kostką talus ca 1500 
Erz 19; Item yitabunt flebotomiam presertim 
vena tali pod gloznem albo pod lokczyem 
ca 1500 PF IV 760; Tako yyelye kryye yyschlo 
z yego szyyatego czyala, az stal ye kryy do 
gloznow Rozm 822; ~  Do glosch<n> dawam 
talarem (nudaverunt eum tunica talari et po- 
lymita Gen 37, 23) 1471 MPKJ V 13.

Gloznowy 'dotyczący dolnej części nogi, ad 
cruris partem inferiorem pertinens : żyła gloz- 
nowa 'żyła nożna, anat.: żyła udowa, vena 
saphena' : Chrzyptowa zyla ' supina dorsi..., 
noszna vel glosznowa saphena XV p. post. 
PF V 30.

Glót cf. Glut
(Glut) Glót 'kula, śrut, siekaniec z ołowiu 

i żelaza, glandes ferreae vel plumbeae, quae 
e pyrobolis mittebantur': Kvlky siue glothy ferree 
pro parvis pixidibus modice, aliie vero pro
Słownik staropolski II

machinis et tarasnicze lapidee 1494 GórsArt- 
Rp 218.

Gładki fo rm y: n. sg. m. gładki 1437 Wisi 
nr 228, s. 87, XV p. pr. SKJ I 302, 1471 MPKJ
V 11. 3 7 ;/. gładka 1471 MPKJ V 74, ca 1500 
JA X 380; ~ a c . sg. neutr. gładko 1471 MPKJ
V 96; ~  n .p l .f  gładkie Rozm 153; neutr. gładka 
1461—7 Serm 29 r; ^  ac. pl. m. gładkie Rozm 
21. 153.

Z n a c ze n ie : 'równy, wygładzony, niechropo- 
waty, planus, politus, lubricus':  Glatke lubricum 
1426 PF V 15; Vsta szliszska albo glatka os 
lubricum 1461—7 Serm 29 r; Obły, glathky 
planus, politus, rotundus (David... elegit sibi 
quinque limpidissimos lapides de torrente 
I Reg 17, 40) 1471 MPKJ V 37; Vytoczona, 
ystrągana, glathka crater tornatilis (umbilicus 
tuus crater tornatilis, numquam indigens po- 
culis Cant 7,2) ib.14; Glatko planum (praepa- 
rate yiam populo, planum facite iter Is 62,10) 
ib. 96; Glathka piana yia ca 1500 JA X  380; 
Ząby myala... zawzdy równe, gladke (dentes 
eius... aequales, piani fuerunt) Rozm 21; O rąky 
mylego Iezukrysta, pana naschego. Rącze były 
nadobne, byale..., any yedney skaradosczy ny 
myaly, dlugye, gladkye, sdroyy (manus... sanae, 
planae fuerunt) Rozm 153; Pasnokczye myal 
gladkye (ungues erant limpidi) ib.; ^  'gładki 
przez brak włosów, lenis neąue ullis comis horri- 
dus : Nosti, quod Ezau, frater meus, pilosus est 
et ego lenis gladky (Gen 27, 11) XV p. pr. SKJ 
I 302; Glatky lenis (Gen 27,11) 1471 MPKJ
V 11; ~  Glatky lenis 1437 Wisi nr 228, s. 87.

Gładko 'łagodnie, suaviter': Gładko a lagodnye
suauiter XV med. SKJ V 272.

Gładkość 'miejsce równe, równina, planities : 
Glathkos<cią> planicie XV med. R XXII 40.

Gładzić fo rm y: praes. ind. 1. sg. gładzę 1466 
R XXII 16; 3. sg. gładzi 1466 R XXII 16, 
EwZam 301; ~  part. praes. act. adv. gładząc 
Gn gl. 52a; ~  praet. 3. pl. m. są gładziły Rozm 
137.

Znaczenia: 1 . 'wygładzać, wyrównywać, pla
num facere, polire, tollere':  Ostre gladzyą aspera 
piano 1466 R XXII 16; ~  Otho baranek boszy, 
otho chthory gladzy grzechy szyyatha (ecce agnus 
dei, ecce qui tollit peccatum mundi Jo 1, 29) 
EwZam 301.

2. 'pustoszyć, devastare': Per pestilenciam 
et famem deuastans, gladzocz, terram Gn 
gl. 52 a; Było barzo yyelye lvow, ktorzysz 
sza gladzyly wschytky oszady około Nazareta 
(multitudo leonum habitabat, qui yicinas regio- 
nes undique yastabant) Rozm 137.

3. 'zabijać, necare': Lucus ait: Tanti michimet
53
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sum causa: me necat, gl. scindit glądzy, ex 
dono rustica dextra mea 1466 R XXII 16.

Cf. Ogładzić, Pogładzić, Ugładzić, Wygładzić, 
Zagładzić, Zgładzić, Zagładzać, Zgładzać

Głasać 'wołać, voce exprimere, clamare : Hic 
latet, ecce lupus movet hostia, voce exprimit, 
ut pateant hostia clausa, glassza, <by> *odwtho- 
rzonimy biły zaparthe drzwy 1466 R XXII 
14.

Głaskać fo r m y : praes. ind. 2. sg. głaszczesz 
XV p. pr. R XVI 343; 2. sg. głaszcze 1436 
R XXIII 277; ~  part. praes. act. adi. n. pl. m. 
głaszczący XV med. R XXIV 368; ~  inf. 
głaskać ca 1500 R XLVII 355; ~  praet. 3. sg. m. 
głaskał ca 1500 R XXIV 378; ~  condit. 3. sg. m. 
głaskałby XV med. R XXIV 368; ~  part. praet. 
pass. n. sg. neutr. głaskane 1461—7 Serm 149 v.

Z n a czen ia : 1. 'gładzić lekko (ręką), mul- 
cere : Glasczye mulcet 1436 R XXIII 277; 
Glaskacz mulceo ca 1500 R XLVII 355.

2. 'lizać, lingere, lambere’: Glascesz lingis 
XV p. pr. R XVI 343.

3. 'łagodnie z kimś się obchodzić, rozpieszczać, 
aliąuem leni ter trać tarę’ : Heli ipsos non correxit 
sed glaszkal ca 1500 R XXIV 378; ~  głaskany 
*pieszczotliwy, mollis, leniś5: Myakkimi, łagodnie, 
słowo głaskane verbis mollibus 1461—7 Serm 
149v.

4. 'pochlebiać, ujmować pochlebstwem, adu- 
lar i’ : Quisque bonus homo debet vitare adula- 
tores, qui sunt sicut fricatores, glasczaczy, fri- 
cant eisdem hominem blandis sermonibus XV 
med. R XXIV 368; Ut quis eum fricet, glaszcalby, 
blandis et fraudulentis sermonibus ib.

Cf. Ugłaskać, Głosić
Głaz 'kamień (otoczak), petra’: Glasz Park 

409; Wylkoyeczsko, villa habens in se ecclesiam 
parochialem lapide rotundo, quem glasz voca- 
mus, muratam DILB III 154.

Głąb 'zgrubiała łodyga, głąb (np. kapuściany), 
caulis : Glab maguder ca 1500 Er z 19.

Głębia 1. 'wielki slup wody, głęboka woda, 
głębina,' altum (i. e. aąuae altitudo)’: Wezi na 
globo (duc in altum Luc 5, 4) ca 1420 R XXIV 
84, sim. EwZam 306, XV ex. R XXV 142; Pod- 
wroczyl kola wozow, nyeszona biły w *globyo 
(subvertit rotas curruum ferebanturque in pro- 
fundum) BZ Ex 14, 25.

2. 'wymiar przestrzenny mierzony w dół od 
powierzchni, altitudo, quae subter superficie est’ : 
Proszthe rany, kthore szą na gyeden paszno- 
gyecz w glabyą, a gyeden członek wszdlusza, 
... szą zamyąszkane OrtMac 72, sim. OrtBrRp 
57, 3; Na glambyą in altum (similis est homini 
aedificanti domum, qui fodit in altum et posuit

fundamentum super petram Luc 6, 48) 1471 
MPKJ V 123.

Głębina 'wielki slup wody, głęboka woda, gur- 
ges, aąua altissima’: Wozy ffaraonowy y woy- 
ska gegó wrzuczyl gest w morze..., globyni 
przykryły soo ge (abyssi operuerunt eos), wsto- 
pyly S00 w gl0bokoszcz yako kamyen BZ Ex 
15,5; Stała gest woda plynocza, sgromadzeny 
S00 globyny poszrzod morza (congregatae sunt 
abyssi in medio mari) ib. 15, 8.

Głębocz 'miejsce ukryte w głębi, tajemne, pro- 
fundum, penitus in fundo abditus’: Scrutatur, 
wyiawa, profunda, cleboczy (pro glęboczy ?) 
peccatorum nostrorum XV med. GlWroc 41v.

Głęboki fo r m y : n. sg. m. głęboki 1428 KodPol 
II 445, XV p. post. R XXV 180, ca 1500 Er z 19; 
/ .  głęboka 1455 AGZ IV 163, Rozm 245; neutr. 
głębokie 1418 KodWP V 275, XV ex. R XXV 
147; ~  g. sg. m. głębokiego 1447 AGZ II 128; 

/ . głębokiej Naw 104; ~  d. sg. f .  głębokiej 
Rozm 82; ~  /. sg. f . (w) głębokiej FI 68,2; 
~  n. pl. f . głębokie FI i Pul 91,5, BZ Gen 7, 11, 
1466 R XXII 26; neutr. głębokie Rozm 149; 
~  g. pl. m. głębokich ca 1492 Zab 148; / .  głę
bokich BZ Gen 14, 10, Pul 103 arg.

Znaczenia: 1. 'sięgający daleko do wnętrza 
wody, ziemi, profundus, altus, qui ad inferiora 
longe tendif: Vwoznol iesnvw glinę globokey 
(in limo profundi, Pul: w glynye glębokoszczy) 
FI 68,2; Lata szóstego wyeku Noe... ykazali 
syo wszitky studnye globokye (annó sescente- 
simo vitae Noe... rupti sunt omnes fontes 
abyssi magnae) BZ Gen 7,11; Leszne podole 
myalo gest wyelye studnycz *globokich (vallis 
autem silvestris habebat puteos multos bitumi- 
nis) ib. 14,10; Sed reboans echo rursum tonitru 
tonat equo et relatrant resono concaua, gląbo- 
kye odchlanye, lustra tono 1466 R XXII 26; 
Glambokye altas (spuria yitulamina non da- 
bunt radices altas, nec stabile firmamentum 
collocabunt Sap 4, 3) 1471 MPKJ V 74; Ad 
castellum requirit fossati profunditas, gląboky 
przekop, per quem prohibetur accessus, przy- 
sttąp, ad turrim XV p. post. R XXV 180; Glą
boky profundus ca 1500 Er z 19; A yako są 
schły po drodze, przyschły kv yedney yaskyny 
yyelmy czyemney a gląbokey (yenerunt ad ca- 
yernam... tetram et avernam) Rozm 82; Any 
masz, czem by naczyrpnąl, a thesch studnya 
yest gląboka (neque in quo haurias habes et 
puteus altus est Jo 4, 11) Rozm 245; ~  oczy 
głębokie 'głęboko osadzone, profunde positi, de- 
mersi, depressi (sc. oculif: Oczy nye były tesch 
gląbokye, alye fnalyyszko yyszyadle (eius erant 
oculi... non profunde positi, sed parum promi-
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nentes) Rozm 149; —' może już część nomen
proprium: Ad locum, que yocatur glamboke 
gezoro 1418 KodWP V 275; Usque ad glam- 
boky bród, que signa sunt in eisdem heredita- 
tibus Sadlno et Chlebowo 1428 KodPol II 445; 
A gurgite glambokye, vlg. od glambokyego 
pothoku 1447 AGZ II 128; Quodpratum, glam- 
boka dolina dictum, dedit ipse dominus archie- 
piscopus... Derslao 1455 AGZ IV 163.

2. 'niepowierzchowny, gruntowny, wielki, wiele 
ogarniający, profundus, altus, subtilis, accuratis- 
simus5: Gospodne, barzo globoke vczinili se so 
misli twoie (nimis profundae factae sunt cogi- 
tationes tuae) FI 91,5, sim. Pul; Gląboka a 
powyschona scientiam eminentem XV med. 
R XXIV 363; Gląbokych szmyszlow senten- 
tiarum ca 1492 Zab 148; Glos zborny, chwa- 
lyoczy boga w dzaloch yego, o glembokych ta- 
yemnycz baczenyu Pul 103 arg.; (Ofiara) yz tho 
szye stała czlowyekowy od twey gląbokyey y 
przezdenney dobrothy Naw 104; Glembokye 
wkorzenye profunda humilitas XV ex. R XXV 
147.

Głęboko 'profunde, alte : Salomon... pogrzeb! 
to ystne drzevo barzo glamboko v zyemyą 
Rozm 256; Pyrvego dnya podnyeszye szye morze 
cterdzyesczy lokyet nad yyssokoscz gor,... vto- 
rego dnya tako glaboko stapy, aze ye yedyo 
mocz bądzye yzryecz Rozm 478.

Głębokość fo r m y : n. sg. głębokość FI i Pul 
41, 9. 103, 7, 1436 R XXIII 278, etc.; ~  g. sg. 
głębokości Fl 35, 6, 1453 R XXV 211, BZ Deut
33,13, 1471 MPKJ V 8. 76, Pul 41, 9. 68, 2, 
Rozm 219. 291; ~  d. sg. głębokości Gn 2b; 
~  ac. sg. głębokość Fl 41, 9, Fl i Pul 64, 7. 
67,24, ca 1420 R XXIV 82, BZ Ex 15,5. Neh 9,11, 
Pul 68, 3, Rozm 843; ~  v. sg. głębokości 1444 
R XXIII 302; głębokość 1413—4 JA XIV 
503; ~  /. sg. (w) głębokości Fl 77, 18, Fl i Pul 
106, 24, XV med. SKJ I 66, BZ Jos 3, 13, etc.; 
~  n. pi. głębokości Fl i Pul 16, 15, 1471 MPKJ 
V 28; ~  g. pi. głębokośpi Fl i Pul 68, 18. 70, 22. 
106, 26. 129, 1, 1444 R XXIII 302; — v. pl. głę
bokości Fl i Pul 148, 1; ^  ac. pl! głębokości 
Fl i Pul 32, 7; ~  l. pl. (w) głębokościech Fl 
134,6; głębokościach Pul 134, 6, Rozm 781; 
głębokościoch Fl 105, 10.

Z n a czen ia : 1. 'miejsce na dnie przepaści, 
przepaść w wodzie lub ziemi, locus in profundo 
praerupti, immensae aąuae vel terrae profundi- 
tatis imum : Sgromadzaio iaco w pochirz wodi 
morske, clado w zkarbech globocosci (congre- 
gans sicut in utrę aquas maris ponens in the- 
sauris abyssos) Fl 32, 7, sim. Pul; Globocoscz 
globocoscz (Pul: glębokoszcz glębokoszczy)

wziwa (abyssus abyssum invocat) w glosse oken 
twogich Fl 41,9; Z * globocosci zeme opocz 
wiwodl ies me (de abyssis terrae iterum re- 
duxisti me) Fl 70, 22, sim. Pul; Y ykaral Morze 
Czyrwonee, y wysschlo yest, y wywyodl yee 
w globokosczoch (Pul: w glembokoszczy) yako 
na pusszcy (deduxit eos in abyssis sicut in 
deserto) Fl 105,10; Gysz to stopayo na morse 
w lodzach..., czy so wydzely dzala gospod- 
<no>wa, a dzywy yego w globokoszczy (ipsi 
yiderunt opera domini et mirabilia eius in pro
fundo) Fl 106,24, sim. Pul; Powyszyly so se 
wełny..., wstopayo asz do neba y *stopoyo asz 
do glombokosczy (descendunt usque ad abyssos) 
Fl 106,26, sim. Pul; Z globokosczy wolał gesm 

.k tobe, gospodne (de profundis clamavi ad te, 
domine) Fl 129, 1+sim. Pul; Wszytko, czokoly 
chczal, yczynil pan na nebe y na *szeimy, 
w morzy y we wszech globokosczech (in omni
bus abyssis, Pul: glębokoyszczach, sim. Rozm 
781) Fl 134,6; Chwalcze gospodna zeme (leg. 
z ziemie) smokowe y szwytky globokosczy (et 
omnes abyssi) Fl 148, 7, sim. Pul; Gląbocoscz 
abyssus 1437 Wisi nr 228, s. 85; Pagórów, pado
łów, przepasczi, niskosczi, glambokosczy vallium 
profunditas 1444 R XXIII 302; Wstopyly soo 
w globokoszcz yako kamyen (descenderunt in 
profundum quasi lapis) BZ Ex 15, 5; S pozegna- 
nya bożego zemyo gego, a z iablek nyebyeskich 
y rossy, y s globokosci podlozoney (de... abysso 
subiacente) BZ  Deut 33, 13; Przepascz albo 
glambocoscz abissus 1461—7 Serm 36v, sim. 
ib. 92 v; Vwyozlem w glynye glębokoszczy (in 
limo profundi, Fl: w glinę globokey) Pul 68, 2; 
Dala glębokoszcz glos swoy (dedit abyssus vo- 
cem suam Hab 3, 10) Pul Hab 16; /—' 'piekło, 
inferi, loca inferna": Z glambokosczy ab altitu- 
dine (inimicos autem illorum demersit in marę 
et ab altitudine inferorum eduxit illos Sap 10, 19) 
1471 MPKJ V 76; Sly duchovye boyaczy szye, 
aby ych nye posiał do glabokosczy pyekelney 
(mitteret... in abyssum), yma yego proszycz 
Rozm 219, sim. ib. 291.

2. 'wielki slup wody, masa wody, aąuarum 
moles, gurges, altitudo’: Gotuio gori we czci 
swoiey, opaśan moczo, iensze smoczasz globo- 
cosćz morza (qui conturbas profundum maris) 
Fl 64, 7, sim Pul; Rzecl gospodzin: Z Bazan 
obroczo, obroczo w globocoscz morza (ex Ba- 
san convertam, convertam in profundum maris) 
Fl 67,24, sim. Pul; Wiwol m e... z globocosci 
wod (libera m e... de profundis aquarum) Fl 
68, 18, sim. Pul; Bosze, widzeli so cze wodi 
y bali so se y zamoczili so se *globocosci (tur- 
batae sunt abyssi) Fl 76,15, sim. Pul; I ozdarl
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opoko na puszczi, y napogil ie iaco w *globo- 
cosczy (Pul: yako w wyelyu wod) welikey (ad- 
aąuayit eos velut in abysso multa) FI 77,18; 
Globokoscz, yako odzyenye, odzyew yego, na 
górach stano wody (abyssus, sicut yestimentum, 
amictus eius, super montes stabunt aąuae) 
FI 103,7, sim. Pul; Ty glambokosczy morska 
tu abisse maris 1444 R XXIII 302; W glębo- 
kosczy morza (in profundo maris II Cor 11, 25) 
XV med. SKJ I 66, sim. M W  gl. 65; Wody, 
któreś to na doi so, splino..., ale któreś s gori 
przichadzayo, w *gednyey globokosci zostano 
(aąuae... in una mole consistent) BZ Jos 3, 13; 
Przesly po poszrzotkv morza po suchoscy, ale 
gich przecywnyki wrzucylesz w globokoscz 
(persecutores autem eorum proiecisti in pro- 
fundum) BZ  Neh 9, 11; Dzerszala globokoscz 
nogy gich (tenuit pedes eorum abyssus), a wodi 
ge wszitki pokrili BZ Judith 9, 8; Glambokosczy 
abissi (anno sescentesimo vitae Noe... rupti 
sunt omnes fontes abyssi magnae Gen 7, 11) 
1471 MPKJ W 8; Glambokosczi, prze<z)dnowe 
abissi (in cuius campis et montibus erumpunt 
fluviorum abyssi Deut 8, 7) ib. 28; Oplyytoscz 
wod a. glambokoscz gurgites (iustitia tua sicut 
gurgites maris Is 48, 18) ib. 94; Przyszedł yesm 
na glębokoszcz (FI: na wysocoscz) morza (veni 
in altitudinem maris), a potop pogrozyl mye 
Pul 68,3; Thysz tą stvorzyl vyelykye... morze 
a na yego glambokoszczy zalozylesz *vczyr- 
dzenye zyemye Rozm 5.

3. 'wnętrze, środek, interior a, locus interior 
W glambokosczy pusczey interiora deserti 
(cumąue minasset gregem ad interiora deserti, 
venit ad montera dei Horeb Ex 3,1) 1471 
MPKJ V 15.

4. 'wymiar przestrzenny, mierzony w dół od 
powierzchni, profundus, altus, inde a superficie 
ad inferiora tendens : Tho gisthe yeszele gestcy 
ono bilo ku *globokosczy yelike Gn 2b; Bez- 
smerna łaszka, o nyewymowna dobroscz, 
o dzyw<n)a dostogna dlugoscz, syrokoscz, vy- 
sokoscz y globokoscz myloszerdze ('miłosier
dzia’) boszkego 1413—4 JA XIV 503; Vt pos- 
sitis comprehendere cum omnibus sanctis, que 
sit latitudo, longitudo, sublimitas et profundum 
(sc. caritatis) gląbokoscz (Eph 3, 18) XV med. 
SKJ I 114.

5. 'wielka pojemność, wielkie rozmiary, bez
miar, immensa, capacitas : Prawda twoia iaco 
góry bosze, sodowe twogi globokosczi wele 
(iudicia tua abyssus multa, Pul: glębokoszcz 
wyelyka) FI 35,6; Wpogily szo w globogoszcz 
se profundaverunt in peccatis ca 1420 R XXIV 
82; Szkarby (leg. z skarbu) boszkyey glabo-

kosczy wyszła krasszą szyey czydnosczy 1453 
R XXV 211; Iesus odpovyedzenya yemv nye 
dal, lye prze czyoraką rzecz: napyryey nye prze 
lącznoscz (i. e. prze niełacność) albo gląbokoscz 
slow albo pytanya, bo Pylat pyta tego, czego by 
rozymem nye mogl ossyądz Rozm 843.

6. 'wnętrze kości i szpik tam się znajdujący, 
medulla : Gląbogoszcz medulla 1436 R XXIII 
278.

Głoba 'złość, malitia!: O prze[z]grzesch[y]ny 
czlovyecze Iudaschv,... oslyepyona globo tvoya, 
o szyny straczony Rozm 550. ~  Może trzeba 
rektyfikować <z>globo, cf. Zgłoba.

Globie 'natarczywie prosić, wypraszać, impe- 
trare: Globycz impetrare ca 1455 JA XIV 
495; ~  dubium: głobić się 'troszczyć się, curare’: 
Ten gisti Iassek zobical (leg. zobiązał) so yest, 
esz ma za to prawicz hy gloyicz (pro globicz) 
szo, gezes (leg. gdzież) *szi mu (sc. synowcowi) 
erziwda stała w gego hymenu XV in. Maik 
118. ~  Cf. Wzgłobić się, Zgłobić, Żłobić.

Głodek bot. 'Erophila \ulgaris D. C.’: Głodek, 
golyasch herba rasa 1472 Rost nr 1267.

Głodny fo rm y: n. sg. m. głodzien ca 1450 
PF IV 571. 578; głodny 1476 AKLit III 108, 
XVp. post. R XXV 172; f. głodna 1444 R XXIII 
301; — v. sg. f .  głodna ca 1500 SprTNW  V 9; 
~  g. pi. m. głodnych ca 1450 PF IV 569; ~  ac. 
pl. m. głodne FI i Pul 36, 20.

Znaczenia: 1. 'odczuwający głód, zgłodniały, 
esuriens : Głodna bila esurit 1444 R XXIII 301; 
Pauperes y głodnych dei seruos ca 1450 PF 
IV 569; Byl *glodzeyn esuriit (et cum ieiunasset 
ąuadraginta diebus..., postea esuriit Mat 4, 2) 
ib. 571; Glodzyen fuisset famelicus ib. 578; Fa- 
mellicus, ieiunus sluszebliwy, głodny 1476 
AKLit III 108; Głodny famelicus XV p. post. 
R XXV 172; ~ przenośnie: Helyas, kyedy gloth 
czyrpyal, do nyekthorey wdowy byezal. Wdowa 
tha iest mathka bosza, k they byegay, o duszo 
głodna! ca 1500 SprTNW  V 9.

2. dni głodne 'dni głodu, dies famis, cibi de- 
ficientis : Ne bodo osromoczeny we zly czas 
y we dni głodne nasiczeni bodo (in diebus fa
mis saturabuntur) FI 36, 20, sim. Pul.

Głodzien cf. Głodny
Głogobicz, Głogowicz czy Głogowie bot. 'różne 

cierniste krzewy: ostrężyna, głóg itp., dumeta, 
spineta, f r u t i c e t a Glogowycz ramno 1466 
R XXII 26; Głogobicz ramnus 1472 Rost 
nr 198; ^  może egzotyczna 'Lavandula Spica 
Cav.9: Glogowycz salivnca 1466 R XXII 27.

Cf. Bogubicz.
Głogowicz cf. Głogobicz
Głogowie c f  Głogowicz

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



G Ł O G O W Y G ŁOS 421

Głogowy cf. Drzewo, Korzeń
Głos fo r m y : n. sg. głos Gn gl. 148b, FI 

i Pul 28, 3. 4. 76, 17. 117, 15, etc. etc.; ~  g. sg-. 
głosa i7 5, 2. 6, 8. 54, 2. 118, 149, FI i Pul 
43, 18. 57, 5. 80, 10. 101, 6. 105, 25. 129, 2, 
Pul 77, 1. 85, 5. 102, 20. Hab 24, Rozm 261. 328. 
425. 740. 784. 799; głosu FI 102, 20, XV p. pr. 
SKJ I 302, BZ IV Reg 19, 22, 1466 R XXII 23, 
Park 413, M W  124b, Pul 5, 2. 54, 2, Rozm 191. 
506; ^  d. sg. głosu Kśw br 24, BZ Deut 1, 45, 
M W  18b, Pul 67, 37; głosowi FI 67, 37. 85, 5; 
~  ac. sg. głos Kśw cr 9, Gn 5a, FI i Pul 5, 3. 
17, 15. 65, 7. 67, 37. 76, 16. 92, 4, RZ Gen 3, 8, 
eżc. ećc.; ~  /. sg. głosem Ga? 4 a, FI i Pul 3, 4. 
32, 3. 97, 7, RZ I Reg 28, 12, eżc. e/c.; ^  /. sg. 
(w) głosie FI 97, 7, i7/ i Pul 41, 5. 9. 46, 1. 5, 
Rozm 29. 622; głosu XV me<7. V 258, 
RZ Is 48, 20; ^  n. pl. głosy Pul 18, 3; głosowie 
FI 18, 3; ~  g. pl. głosow Gn gl. 156 a, FI i Pul 
73, 24. 92, 5, BZ I Par 16, 42, Rozm 754; ~  ac. pl. 
głosy FI i Pul 103, 13, Bogur A—F, BZ Ex 20, 18, 
De morte w. 228. 294, Rozm 25; ~  i. pl. głosy 
XV in. R XXV 272, Rozm 218. 751; głosmi 
M W  143a, Pul 96 arg.; ~  /. pl. (na) głosiech 
XV med. R XXII 238.

Z n a czen ie : rgłos, dźwięk, brzmienie, odgłos, 
vox, sonus’ : a. o g/os/o ludzkim: aa. od strony 
fizycznej 'dźwięk, brzmienie słów, vox, sermonis 
sonus5: A glosz sz nebosz gestcy on (sc. cesarz) 
then to bil vslysal nebesky a rzekocz m u... tako 
Gaz 5a; Item voce, glosz, eciam eius omnes 
mortui surgent G az gl. 148 b; Glossem mogim 
ku gospodnu wolał iesm (voce mea ad dominum 
clamavi) y wisluszal me s gori swotey swoiey 
FI 3, 4, s/m. Pul, MU7 lOOa; I pogrzmal iest 
z neba gospodzin y wszech naywiszszi dal iest 
glos swoy (dedit vocem suam): grad y wogle 
ognowe FI 17,15, sim. Pul; Glos boszi nad wo
dami (vox domini super aąuas), bog wel- 
mnoszstwa zagrzmal iest... Glos boszy we czcy, 
glos boszy w welebnoscy (vox domini in vir- 
tute, vox domini in magnificentia) FI 28, 3—4, 
sim. Pul; Spewaycze bogu, iensze... owa da 
glossowi {Pul: glossu) swemu glos czcy (ecce 
dabit voci suae vocem virtutis, Pul: glos moczy) 
FI 67, 37; Blogoslawcze gospodnv *wszyczsy 
angeli yego moczny siło, czynoczy słowo yego 
ku posłuchanyv glossv (Pul: glossa) slow yego 
(ad audiendam vocem sermonum eius) FI 102, 
20; A gdisz ysliszalasta glos pana boga (cum 
audissent vocem domini dei)..., skril szo Adam 
i gego szona BZ Gen 3,8; Kogosz ganbyl 
a komvsz vrogal, przecyw komvsz podnyosl 
glos swoy a podnyoslesz głosu w wisokoscz 
oczv swu (contra quem exaltasti vocem tuam et

elevasti in excelsum oculos tuos)? BZ IV Reg 
19, 22; Słyszał yesm y smoczil sze brzuch moy, 
od glossa zedrzaly wargy moye (a yoce contre- 
muerunt labia mea Hab 3, 16) Pul Hab 24; 
Glosz yox ca 1500 Er z 19; Vynydzve s nyego 
ptaszyek..., a yako yylyeczy, tako zavola 
czlovyeczym glossem (ac humanas edidit voces): 
Narodzyl szye bog Rozm 73; Nad nymy cząsto- 
krocz ptaczy lyataly klanyayącz szye dzyeczyą- 
czyy Iesycristvsovy y królem zvaly rzekącz glo- 
szem czlovyeczem (humana yoce) Rozm 88; 
Vysczye nygdy nye slyschely glossa yego (neque 
vocem eius unquam audistis Jo 5, 37) Rozm 261; 
Nye bądze szye yadzycz any yolacz, any yslyschy 
kto na ylyczy glossa yego (neque audiet aliquis 
in plateis vocem eius Mat 12, 19) Rozm 328; 
Kto ynydzye drzyyamy, to yest pravy pastyrz 
oyyecz. Temy yrotny otyorzy, a ovcze yego 
glosa sluchayą (oyes yocem eius audiunt Jo 10, 3) 
Rozm 425; Aczby svyecz ny myely, alye po 
gednym glosszye myely (.yc. go poznać) y po- 
snaly, a przystąpyacz k nyemv blyzey y zayolaly 
yszysczy yednem glossem rzekącz Rozm 622; 
Yestem gorzkosczy pełna slyschącz trudne na- 
smyevanye syna mego, iegozem była glossa od- 
yykla v kosczyele schluchacz kazączego a nye- 
moczy vschytky yzdrayyayączego Rozm 740;
-—' Brznaczy glos vox canora 1444 R XXIII 307; 
Slotkimy poymy głośmy chwalą Iesucristowy 
M W  143a; Clarificant ravcam yocem szmye- 
nyony glosz XV p. post. PF III 291; Yey gloz 
(sc. Marii) byl znamyenyty, slotky, slyzny, 
roskoschny a barzo yczyeschny (eius yox dul- 
cisona fuit et serena, sonora, delectabilis, dulcis 
et amoena) Rozm 23; Iesus nycz nye odpoyye- 
dzyal any Żydom, any Herodoyy, bo ssą nye 
były dostoyny slyschecz yego svyąthego glossa 
y yego svyąthych slow Rozm 799; ~  Si rubeum 
yinum nimium quandoque probatur, venter 
stipatur, vox limpida raucificatur ostry glosz 
*omyenyawa XV p. post. PF III 290; Marya... 
przede wschytkymy yasnem glossem rzekła 
Rozm 61; ~  Spytał yego svyąthy łan lyekyem 
głosem (submissa yoce): Gospodnye, który yest, 
yen czyą ma zdradzycz ? Ktoremv odpovyedzyal 
myły Iesus tesch lyekkyem glossem Rozm 552; 
A vstavschy syyąthy Yan zyemye (leg. z ziemie) 
y s nyemalem glossem, ze lzamy ku dzyevyczy 
począł movycz Rozm 735; ~  A tako vocz ona 
(sc. Gebal) yelikiim gloszem gest bila bogu 

j chualo dala Gn 4a; A gdisz yzrzala szona Sa
muela, zawołała wyelykim głosem (exclamavit 

i yoce magna) BZ I Reg 28, 12; Ale ya thesch 
I mlodzyenyecz... pyszma dokonał, gloszem wyel- 
| kym zawołał: Chwała bogu! 1468 Wisi nr 783;

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



422 G ŁOS G ŁOS

Czyebye proscha, czyebye volam gloszem wyel- j 
kym, wczyagny prawycza kv mnye szwoya j 
Naw 161; Y zavolala głosem vyelkym (et ex- 
clamavit voce magna Luc 1,42) EwZam 289; 
O tern gloszye (de yoce), który slyschely v ko- 
sczyelye... Potem trzyeczyego dnya stal szye 
glosz yyelyky (magna vox fiebat) v kosczyelye, 
aze wschysczy slyzely, isch tako movyl Rozm 29; 
Posiał... Archelaus blyszko yedcnnasczye ty- 
szyączy y kazał volacz yyelykyem glossem pod- 
yoyskyemy (per yocem praeconis) Rozm 112; 
Alye yako zle duchy chczyal yyrzyczycz, tako 
szą yyelykymy gloszy yolały (eiulantes horridis 
yocibus clamabant) a barzo okropnymy prze
czy w synv bozemy Rozm 218; A gdyś to zmo- 
yyl myły Iesus, zavolal yyelykyem glossem (yoce 
magna clamayit Jo 11, 43) Rozm 439; ~  gło
sem "głośno, clara seu magna yoce : Poycze iemu 
pene nowe, dobrze spewaycze iemu glossem 
(bene psallite ei in yociferatione) FI 32, 3, sim. 
Pul’, Dzyeyycza blogoslayyona... począla drzą- 
czy glossem namayyacz svyatego Yana, rzekącz 
Rozm 734; Vzrzącz to Zydovye..., zayolaly 
yyelykymy glossy rzekączy: Czemusz yego nye 
kazał zayolacz glossem, yako pravo pody[y]oy- 
skyego, alyesz pon posiał posła? Rozm 751.

hb. od strony treściowej: 'mowa, mówienie, 
odezwanie się, powiedzenie, słowa, vox, sermo, 
yerba, dictum : Cu głosu sina bożego Kśw br 24; 
Wszego dna sromota moia przeciwo mne iest 
y osromoczene oblicza mego pocrilo iest mne. 
Od glossa yrogaioczego y odmawaioczego 
(a yoce exprobrantis et obloąuentis), od ob
licza neprzyaczela y nasladuioczego, to wszitko 
prziszlo iest na nas FI 43, 18, sim. Puł; Smoczil 
iesm se w clopocze moiem y zatroscal iesm se 
od glosa (Puł: glossu) neprzyaczelzkego (a voce 
inimici) y od zamocena grzesznego FI 54,2; 
łasz (sc. żmija) ne wislucha glossa czarownicow 
(non exaudiet vocem incantantium) Fł 57, 5, 
sim. Puł’, Ne zapominay glossow neprzyaczelow 
twogich (ne obliviscaris yoces inimicorum tuo- 
rum), picha gich, gisz so cze nenasrzeli, wstopuie 
zawszdi FI 73, 24, sim. Pul; Ne sliszal ("usłuchał’) 
lud moy glossa mego (vocem meam) FI 80,10, 
sim. Pul; Ne yslyszely so ("usłuchali5) glossa pa- 
nowa (non exaudierunt yocem domini) FI 105,25, 
sim. Puł\ Głoszą mego (Pul: glos moy) sluzay 
podług myloserdza twego (vocem meam audi 
secundum! misericordiam tuam) FI 118, 149; 
Twego dzela krzcziczela, boszicze, yslisz głosi, 
naplen (pro napeln) misli czlowecze Bogur A—F ; 
A gdiszcze syo wroczili, plakaliscze przed pa
nem, a nye yislychal wasz ani glosy w<a)szemy 
chczal przistacz (nec yoci yestrae yoluit acąuies-

cere) BZ Deut 1, 45; Gethno vygmą s pv<z>drą 
koszy, nathychmyasth szmyeny<s>ch gloszy De 
mor te w. 228, sim. ib. w. 294; Racz wysluchacz 
modlythwa moią y glosz moy nyechay bądzie 
przyiemny thobie M W  63a; Sluchaycze, lyud 
moy, glosa mego (attendite, popule meus, le- 
gem meam, FI: zacon moy), nakloynczye ycho 
wasze w słowa vst moych Puł 77, 1; Ten ps<alm> 
powyada, yze Xpus nyebyeskymy głośmy wzwye- 
stowany w czele yest od lyudzy rozgnyewan 
Puł 96 arg.; Glos zborny, chwalyoczy boga 
w dzaloch yego Puł 103 arg.; Glos czerekwye 
skargę dayoczey o zdradnych bratoch Puł 
119 arg.; Vrazycze-ly ge, bandy yolaczky mnye, 
a yą wyszlucham gych glosz (audiam clamorem 
eorum Ex 22, 23) XV p. post. Kałużn 286; Umy
wał szwe rącze przed ludem, rzekąncz: Nye- 
wynny yesztem ya te krwye..., alye glosz wasz 
wolayączy wylewa tą krew nyewynną XV p. post. 
RozmPam 476; lako napysano yest w kszyagach 
slow lsayasza proroka: Glos yolayączego na 
pvszcy (vox clamantis in deserto Luc 3,4): 
Gothyyczye drogą boszą EwZam 297, sim. Rozm 
177; Spyevayucz w koscyele ma szya [...] (sc. 
myśl) szgodsycz sz glossem, mens concordare 
debet cum yoce ca 1500/^4 IV 92; Tedy opyącz 
glosz bosky v kosczyelye yschlyschely rzekączy... 
Slyschącz popoyye ten glosz (postąuam yero 
sacerdotes hanc vocem audivissent)..., na- 
tychmyast posiały do Betlegem, aby tesch swą 
(leg. z swą) laską przyschedl do kosczyola 
Rozm 32; *Vtemczass glosz boga oycza z nyeba 
schlyschely (vox patris audita est de sublimi) rze
kącz: To yest moy syn namyleyschy... Asch do 
tego gloszy stała szye syyatloscz nad lesucristem 
(usque post vocem hanc creditur durasse splen
dorem) Rozm 191; Vschlyschely glos rzekączy 
(ecce yox de nube dicens): Tocz yest syn moy 
namyleyschy Rozm 367; Alye to rzekły na svym 
samnyenyy, nye glossem albo slovem, yedno 
pomyslyenym (hoc autem non dixerunt voce, 
sed in conscientia) Rozm 411; Vysluchay, panye 
y mystrzy, glosy nasvyątschey matky svey 
Rozm 506; O tern, yako myły Iesus porazyl 
yednem glossem yyelyką tlusczą Zydow y Iu- 
dasza... Alye tez na yego yedno slovo padły 
yschysczy na zyemye Rozm 623; Vkazal tym, 
yze sve nyeprzyaczyelye yednym smyernym slo- 
vem porzuczyl... Yeden gloss tluscza rzewnywa, 
czynem straschlyya przesvey ("przez wszej5) 
brony zarazyl, odpądzyl y porzvczyl Rozm 626; 
A vy samy posyyadczaczye gloszov, czo thy 
dzyeczy movyly Rozm 754; Bo yschelky, który 
yest s pravdą..., słucha glossa mego (audit 
yocem meam Jo 18, 37) Rozm 784; ^  Winydz-
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cye z Baby łona, vcyeczcye od Kaldeyskich, 
w glosv radost[ne]nem zwyastvycye (in voce 
exultationis annuntiate), sliszecz daycye a oglosz- 
cye to asz na krage szemye BZ Is 48,20; Iusz 
na glosz gych (sc. ojców świętych) barzo placz- 
lywy wstąpił bog w zywoth panny Mariey 
M W  65a; Placzliwem glossem gemebunda voce 
XV p. post. Kałużn 275; Jesu, sbawyczyelu 
m oczny, racz wyszluchacz glosz placzączy, 
thwego łycza ządąyączy ca 1500 SprTNW  
V 17; ~  głos skruszenia, prośby, wesela, rady 
itp.: Vist0paioch z masta Corrozaim, nepriia- 
cele, to so dyably, urocy cloueca gresnego, 
gloz S0 ... scrvsena yslisely Kśw cr 9; Posluszay 
glossa (Pul: glossu) prośby moiey (intende voci 
orationis meae), crolu moy y bosze moy. Bo 
czebe prosycz bodo, gospodne, z sarana vslisz 
glos moy (manę exaudies vocem meam) FI 5, 
2—3, sim. Puł; Odstopcze ode mne wszitcy, gisz 
czinicze lichoto, bo wysluszal gospodzin glosa 
(Puł: glos) płaczu mego (exaudivit dominus 
vocem fletus mei) FI 6, 8; Bo *poydo... asz 
do domu boszego, w glosę wesela y w zpowedzi 
zwok cochaiocego se (in voce exultationis et 
confessionis sonus epulantis) FI 41, 5, sim. Puł; 
Wszistczi ludze cleszczicze rokama, spewaycze 
bogu w glosę wesela (iubilate deo in voce 
exultationis) FI 46, 1, sim. Puł; Blogoslawcze 
poganowe boga naszego y sliszoczi czincze glos 
chwali iego (auditam facite vocem laudis eius) 
FI 65, 7, sim. Puł; Wszima poczuy, gospodne, 
modlitwo moio y rozumey glossowi (Puł: po- 
sluchay glossa) prośby moiey (intende voci de- 
precationis meae) FI 85,5; Od glossa stokana 
mego przilnola iest koscz moia mosu memu 
(a voce gemitus mei adhaesit os meum carni 
meae) FI 101, 6, sim. Puł; Glos wesela y zba- 
wena w stanoch prawych (vox exultationis et 
salutis in tabernaculis iustorum) Fł 117, 15, sim. 
Puł; Bodzcze vszy twoge sluszayocze glossa 
(M W  18b: nakłonione ku gloszu) modlytwy 
mogey (fiant aures tuae intendentes in vocem 
deprecationis meae) Fł 129, 2, sim. Puł; Bo- 
czyem otho, gdy stal szya yest glos pozdro- 
yyenya thvego wszy (leg. w uszu) moych (ut 
facta est yox salutationis tuae in auribus meis 
Luc 1, 44), radovalo szyą wesselyy (leg. w we
selu) d<z)yeczyathko w szyyoczye moym Ew- 
Zam 289; Idzy, poyyedz pyrvey gloss moye rady 
Rozm 45; Baczysch tu, *yedysczy glossem barzo 
smyernego odpovyedzenya nyeprzyaczyelye po- 
razyl, kyedy sądzon Rozm 630; ~  'polecenie
rozkaz, mandatom*: Y rozezslan glos asz do 
Ivdowa pokolena y do Ierusalem wszitkim si- 
nom przewyedzenya (missa est vox in Juda et

in Jerusalem omnibus filiis transmigrationis), 
abi syo sebraly do Ierusalem BZ I Esdr 10, 7; 
^  'prośba, preces, oratw : Quanto enim plures 
pro aliąuo petunt yse gimcy voce glosof Gn 
gl. 156a; ^  jednem głosem 'jednocześnie, voce 
simul edita5: Zayolaly yszysczy yednem glossem 
rzekącz Rozm 622.

b. o dźwiękach instrumentów muzycznych: 
Wstopil iest bog w penu, a gospodzin w glosse 
trobi (in yoce tubae) FI 46, 5, sim. Puł; Poycze 
gospodnu w gosloch... y we glosse (Puł: glo
ssem) psalmowem, w trobach gioczich y glossem 
trobi rogowey (in cithara et voce psalmi, in tubis 
ductilibus et yoce tubae corneae) FI 97, 7, sim. 
Puł; (O melodiach tibicenum) rzewniwymy glossi 
XV in. R XXV 272; Wyecz, eze czlowyecza 
roskosch podluc czyala... zalezicz na pyczu..., 
na glossyech gączbi, pyszdzbi, gigyer prziglą- 
danyu XV med. R XXII 238; Eman takesz 
a Iditum trobyoce trobo a trzosaioc zwoneczki 
y wszitki godzbi gloso w wibornich ku spyewanyy 
panu (omnia musicorum organa ad canendum 
deo) BZ  I Par 16,42; Criste triumphipotens, 
cui celica sceptra tenenti carminis, gl. yocis 
gloszv, angelici citharisant aurea plectra 1466 
R XXII 23; Slothky glosch suavem melodiam 
(tibiae et psalterium suavem faciunt melodiam 
Ecclus 40,21) 1471 MPKJ V 85; V mego ob- 
lvbyencza zawzdy yest pewne (pro pełne) pyenye 
y yyeszyelye, brzmyenye organ, slotkye gtoszy, 
frkrzypycze y gąsly rozmayte gloszy dayaya (ibi 
sonant organa cum dulci melodia, cytharae cum 
tibiis in suayi symphonia) Rozm 25.

c. inne: Globocoscz globocoscz wziwa
w glosse oken twogich (abyssus abyssum in- 
yocat in yoce cataractarum tuarum) FI 41, 9, 
sim. Pul; Mnoszstwo zwoka wod, glos dali so 
obloczi (multitudo sonitus aąuarum, yocem de- 
derunt nubes). Bo zaprawdo strzali twoie szły 
so, glos gromu twego w cobe (pro w cole, yox 
tonitrui tui in rota) FI 76, 16—7, sim. Pul; 
Podzwigli so rzeky, gospodne, podzwigli so 
rzeky glos swoy (elevaverunt flumina yocem 
suam), podzwigli so rzeki lycza swoia od glo- 
ssow (M W U 4b:  gloszu) wod wela (a yocibus 
aąuarum multarum) FI 92, 4—5, sim. Puł, 
M W  124b; Nad nymy ptaczy *nebya bydlycz 
bodo, sposrzod opok dadzo glossy (de medio 
petrarum dabunt yoces) FI 103, 13, sim. Pul; 
Ten swąk a glosz (factus est repente de caelo 
sonus, tamąuam advenientis spiritus yehemen- 
tis... Facta autem hac voce convenit multitudo 
Act 2, 6) 1449 R XXV 165; Tantum tamen 
dicam, ąuantum mutus de verbo, surdus, głu
chy, de sono, o swąku, o glossy, et cecus de
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luce et colore XV med. SKJ V 258; Alye wszi- 
czyek lud słyszał glosy (cunctus autem populus 
videbat voces, XV p. pr. SKJ I 302: glosszu) 
a szwyatloszczy wydzely soo, a szwyok *trobi 
y góry dimyocze sze BZ Ex 20, 18; Samuel 
rzecze: A ktori gest to glos, gesz brzny w mu 
vszu od dobitka (quae est haec vox gregum, 
quae resonat in auribus meis et armentorum), 
gisz to ia szliszo? BZ I Reg 15,14; Gdze 
c glossu meec ne bodze, v masto gego tham 
k sszondze, jako kameen, thako kaptuur... Ale 
gdze c svoy glos meva, sviklem pysmem cało 
tak da Park 413; Patrzy obecada meego..., 
boc v nyem kaszde slovko thobe pissmem rośni 
glos da v ssobe ib. ; Nye są molwy any kazanya, 
których by nye słyszany glossy (FI: glossowe) 
gich, we wszelką zyemyę wszedł glos (FI: zwok) 
gich (non sunt loquelae neque sermones, quo- 
rum non audiantur voces eorum, in omnem 
terram exivit sonus eorum) Pul 18, 3—4; Dala 
glębokoszcz glos swoy (dedit abyssus vocem 
suam Hab 3, 10), wyssokoszcz ręczę swoye po- 
dzwygla Pul Hab 16; Iesus vczynyl glosz rąkoma 
klasczącz (puer Jesus sonum dedit manus com- 
pulsando) Rozm 137; ~  przenośnie: Czsosz
vczynyl? Glos twego... brata krwye ku mnye 
krzyczy z zemye (vox sanguinis fratris tui clamat 
ad me de terra), przeto bodzesz przeklyoti na 
szemy BZ Gen 4, 10.

Głosić 1. rujawnić, wydać, wyjawić, in lucern 
proferre, prodere, indicare9: Ktoś bi spal z ma- 
czocho *swyo a gloszil ganyebnoscz otcza 
swego (revelaverit ignominiam patris sui), 
smyerczo vmrzeta oba BZ Lev 20, 11.

2. (o ptakach) 'krzyczeć, śpiewać, ćwierkać, 
canere, strepere5: Dal Pyotr na Maczeya wroszą, 
pthaczy głoszą (CyzWroc: glasczo), szaky do 
szkoły dayą XV in. CyzPloc.

C f  Ogłosić, Ogłasić, Głasać, Ogłaszać, Ogło- 
szować

Głośno ' clara voce, aperte': Poszły, mylo- 
szyerny gospodnye, szwyathego ducha, aby my 
rzeki przez szlowa szwe (pro szwego "wszego") 
gloszno, czo by mye przyprawylo kv prawd zye 
Naw 108.

Głośny fo rm y: n. sg. m. głośny ca 1500 Er z 19; 
~  ac. sg. f .  głośną FI 26, 11; ~  g. pl. f . głoś
nych Pul 1 arg.; ~  i. pl. fi głośnymi 1466 
R XXII 23.

Znaczenie: 'wydający glos, głośny, dający 
się słyszeć, brzmiący, dźwięczny, sonans, tin- 
niens: Zodiaci salebras tinula babata, glosz- 
nymy pothko<wami>, pulsant 1466 R XXII 23; 
Voces clarissimas, gloszna, et suauissimas, 
brznyącza, voces XV ex. MPKJ II 326; Gloszny

vocalis ca 1500 Er z 19; ~  głośna chwała
'hymn, hymnus : Poczynayo szye kszyęgy glosz- 
nych chwal albo samorzecznych proroka Da- 
wyda krolya (incipit liber hymnorum vel solilo- 
quiorum prophetae regis David) Pul 1 arg.;
'—' ofiera głośna 'ofiara z pieśni i muzyki, hostia 
vociferationis": Obszedł iesm y offerowal iesm 
w przebitku iego offero głośno (circuivi et im- 
molavi in tabernaculo eius hostiam vociferatio- 
nis, Pul: obyetę wolanya), pacz bodo y psalm 
molwicz bodo gospodnu FI 26,11; ~  Hec
mulier tegna resonancia interpretatur głośna 
vel slavotna XV in. R XXIV 69.

Głowa fo rm y: n. sg. głowa (1235) UrkŚl 301, 
1245 KodWP I 209, 1262 MMAe III 69, Gn gl. 
41 a, FI i Pul 139, 10, 1416 AKPr VIIIa 139, 
etc.; ~  g. Sg. głowy Gn 172b, FI 39, 17, FI i Pul 
43, 16. 59, 7. 68, 5. 107, 8. 140, 6, 1405 HubeZb 
83, 1405 KsMaz I nr 492, 1413—8 JP XXXIII 
391, etc. etc.; ~  d. sg. głowie BZ I Par 12, 19; 
~  ac. sg. głowę Kśw cr 27, 1386 HubeZb 61, 
Gn 172b, FI II Prol 5, FI i Pul 3, 3. 7, 17. 17, 47. 
22, 7. 26, 10. 37, 4. 82, 2. 109, 8. 117, 21, 1404 
KsMaz I nr 433, 1405 Piek VI 267, etc. etc.; 
~  i. sg. głową FI 21, 7. 139, 8, Sul 5, BZ I 
Reg 15, 17, IV Reg 19, 21. Nah 3, 7, 1459 Zap- 
Warsz nr 1117, Rozm 551; ^  l. sg. (w) gło
wie FI 39, 11, FI i Pul 132, 2, BZ Lev 8, 22. 
Deut 28, 44. Jos 2, 19. I Par 5, 12, Dział 30, 
etc.; ~  n. pl. głowy Blaż 322, BZ Ex 38, 17. 
Neh 10, 14; — g. pl. głów 1398 HubeZb 72, 
Dział 6. 30; ^  d. pl. głowam BZ Lev 19, 32; 
~  ac. pl. głowy FI i Pul 73, 14. 15, Spow 5, 
ca 1420 R XXIV 81, Sul 56, BZ Gen 47, 31, 
Ex 36, 36. 38. 10, etc.; ~  i. pl. głowami FI 
i Pul 108, 24, BZ Ex 36, 38. I Reg 29, 4; ~  
/. pl. (na) głowach FI 65, 10, BZ Num 1, 22. 
I Reg 19, 13. Judith4, 16.

Znaczenia: 1. 'głowa, część ciała człowieka 
lub zwierzęcia, capuf: Vosz tho to modroscz 
ma, ysze gdis gy cho szabicz, tedicz vocz on 
sv0 glovo krige y szon<u>ge, a o czalocz on 
nix ne dba... Swoty Barthlomeg gest on tho 
byl czynił, yszecz on swe glovy, tocz gest miłego 
Xpa, gest byl szonoual Gn 172b; Quum enim 
(sc. Paulus) decolatus fuit gdis mv gego gloua 
była gest scota Gn gl. 41 a; la, wyiow od nego 
iego mecz, yczol iesm głowo iego (amputavi caput 
suum) FI II Prol 5; Obrocz se boi iego w głowo 
iego (convertetur dolor eius in caput eius) 
y w wirzch iego zgloba iego sstopy FI 1,11, 
sim. Pul; Wstawił ies na * głowo iego (sc. króla) 
corono (posuisti in capite eius coronam) FI 20, 3, 
sim. Pul; Vtuczil ies w oleiu głowo moio (im- 
pinguasti in oleo caput meum) FI 22, 7, sim. Pul;
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Rozmnoszili so se nad włosy głowi moiey (super 
capillos capitis mei) FI 39, 17, sim. FI i Pul 68, 5; 
Zamoczil ies głowi smokow (tu contribulasti 
capita draconum) w wodach, ti złamał ies głowi 
zmocowi (tu confregisti capita draconis) FI 73, 
14—5, sim. Pul; Yako mascz na głowę (sicut 
unguentum in capite), yasz stopyla (leg. zstą
piła) w brodo FI 132, 2, sim. Pul; Gospodne,... 
zasczyenyl ges nad głowo moyo (Pul: zaslóny- 
les na głowę moyę) w dzen boya (obumbrasti 
super caput meum in die bełli) FI 139, 8; Oley 
grzesznego ne ytlusczy głowy mogey (non im- 
pinguet caput meum) FI 140, 6, sim. Pul; Naklon- 
czye głowy szwoye, byancz pyerszy szwoye 
Spow 5; Meczem na mo sekl, chczal my głowo 
rosczacz 1405 KsMaz 1 nr 520; In clenodio seu 
cłipeo bawola głowa 1416 AKPr VIII a 139, 
sim. 1426 AKH  III 335; Iaco Micolay Katha- 
rzyne strancził podwyko z gye głowy swo ronko 
1413—8 JP XXXIII 391; Nakloncze wasza 
szercza qu milemw bogw, a cw mne wasze 
głowi ca 1420 R XXIV 81; Kedi mi oczcza 
w głową uderzil 1428 RafPocz 14, sim. 1428 
ZapWarsz nr 2793; Poth genym ksząszączem... 
lvth rosmagythego... prawa pozywacz nye ma, 
aby nye byl yako dzyw rosmagithe głowy 
mayącz (ne sit tamąuam monstrum diversa ha- 
bens capita) Sul 56, sim. Dział 63; Jacom ya ne 
vderzil Stanisława kyem we głowa 1450 Zap
Warsz nr 835; Swyoty Blaszey... roko swo dze- 
cyocy na głowo włożył (super eum manum im- 
ponens) Blaż 320; A zatym wszech (sc. niewiast) 
głowy poscynany (et sic truncatis capitibus) 
Blaż 322; Iudyth Olopharna zabyla pysznyego, 
myeczem głowa szczała XV med. R XXV 221; 
A gdy wszlyszal thaką mową, zawynąl szobye 
płaszczem głowa Aleksy w. 176; Onacz stroszcze 
y setrze głowo twoyo (ipsa conteret caput 
tuum) BZ Gen 3,15; lacob... wezmye kamyen 
y zalozyl sobye pod głowo (supponens capiti 
suo) ib. 28, 11; Głowo gego (sc. baranka) y 
s nogamy, y s droby szezrzeczye (caput... vo- 
rabitis) BZ Ex 12, 9; Korono wloszy na głowo 
(cidari... texit caput) BZ Lev 8, 9; Offyeruge 
skopu... y poloszoo na glowye gego (super 
caput eius) Aaron y synowye gego roce swe 
ib. 8,22; Nye bodo golicz głowi any brodi 
(non radent caput nec barbam) ib. 21, 5; Kapłan 
nawisszy myedzi braczo swoyo bodze, na iegosz 
to glowey (pro glowye) przelań iest oley ma- 
zanya (super cuius caput fusum est unctionis 
oleum)..., glovi swey nye odkrige (caput suum 
non discooperiet) ib. 21, 10; Iozve... iako
wszistczi starszy Israhelsci... sipali proch na 
swe głowi (super capita sua) BZ Jos 7, 6 ; Gena

nyewyasta zlomkem szarnowowim... vgodzila 
w głowo Abimelechowo (iłlisit capiti Abime- 
lech) y wikidnol syo mozg gego BZ Jud 9, 53, 
sim. 1471 MPKJ V 33; Vpadnyely włos z gego 
głowi na zemyo (si ceciderit capillus de capite 
eius in terram), bo wszitko p<o)dle boga czinyl 
dzisz BZ I Reg 14, 45; Nalyazlasta Saula łeszocz 
a spyocz w stanye, a kopye tczocz w zemy 
u gego głowi (et hastam fixam in terra ad caput 
eius) ib. 26, 7; Powrozi wloszimi na nasze głowi 
(ponamus... funiculos in capitibus nostris) 
BZ III Reg 20, 31; Scyoly głowo (amputassent 
caput) gego..., posiały do swey zemye, abi 
obnoszona bila... Głowo przibyly w koscyele 
(caput affixerunt in templo) BZ  I Par 10, 9—10; 
Rozdarłem plascz swoy... a wiskublem włosy 
głowi mey (evelli capillos capitis mei) BZ  I 
Esdr 9, 3; Bil popyol na głowach gich (erat 
cinis super capita eorum) BZ Judith 4, 16; 
Prziszedszi *wyodro wyelyke na gego głowo 
(venit aestus super caput eius) a vrazilo gy 
y vmarl gest ib. 8, 3; Sstop<i)la gest z głowi 
waszey (descendit de capite vestro) korona sławi 
waszey BZ  Jer 13, 18; Pot twim posłuszeń
stwem wszitki rzeczi vstawyl (sc. bóg), przetosz, 
krolyv, ti gesz głowa złota (tu es ergo caput 
aureum) BZ Dan 2, 38; Wyesyly <dziec)i za 
głowi (suspendebant pueros a cervicibus) po 
wszech domye<ch swyc)h BZ  I Mach 1, 64; 
Rabky, szlowye chuszthy, czo na nyewyeszczya 
głową szluszaya OrtMac 69, sim. Ort Br VII 566; 
Thocz boli, kyedi chłop kygyem głowa goły 1460 
PrzBibl I 187; W sądzech nye podług zgody, ale 
podlvg swych głów smyslv a starych lath rozv- 
mow rzeczy przednye, przeszłe rozmagycze są
dzą Dział 6 ; Adduxit testes...: Nicolaum Czyesle 
de armis Plomyenye deferentes lvowa głowa 
1468 RTH  III nr 140; (Szmyercz) przevyaszala 
glova chvstv yako szamoyecz krzyvousta De 
morte w. 33; Gola głowa, przykra mowa, sze 
phszech stron skarada postawa ib. w. 39; Głowa 
my sza w kolo toczy, sz nyey chcza yypascz 
oczy ib. w. 370; Iaco ya nye szbyl Vyączslawa... 
gyaltem... anym m u... ran zadał... crwavich 
w głową 1471 AKPr VIII a 56; Wstawy na głową 
capiti statuet (Ecclus 27, 15) 1471 MPKJ W 82; 
Anym gey rampka sz głowy szepchnal 1471 
ZapWarsz nr 3023; Any czapka sz głowy szyną 
jego szbitha ib. nr 3029, sim. 1491 ib. nr 1707; 
Jakom ya ... ssz ostra bronya nye bilem na zoną 
gego anym gey szwoyka na glowye przeczam 
(leg. przeciął) 1472 ZapWarsz nr 3057; Anym 
jeyh wloszowh z gloyy oberwał 1474 ZapWarsz 
nr 1386; Panye leżu..., kthory... czalosz szwe 
na rozmagyte czyrpyenye wydal, okruthne
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ybyczowanye, głowy szwey czyrnowa coroną 
zekrwawyenye M W  78 b; Poszluchaycze, bracza 
myła, kczacz ("chcęć5) wam *skorzycz ("skarżyć5) 
krwawa głowa (sc. Jezusa) XV p. post. R XIX 48; 
M arya..., położywschy offyarą na ołtarz y sklo- 
nyla głową (suum reclinabat caput) Rozm 13; 
Vol y oszyel,... aze na *zamye sve glovy polo- 
zywschy, dały yemv czescz y chvala Rozm 65; 
Wschytkem dal zdrovye: czo tesch były szaleny 
y tesch myeszyącznyczy, y zavrot *glovye mayą- 
czy (sanati sunt insani, furiosi, lunatici, maniaci 
seu yertiginosi) Rozm 217; Dal to yemv znamyą 
kynyenym glovą, nye movą, Symon Pyotr (in- 
nuit ergo huic Simon Petrus Jo 13, 24) Rozm 551; 
(Eli) spadł stolcza (leg. z stolca) vznak za drzvy 
a zlomyl glovą y zdechł (fractis cervicibus mor- 
tuus est I Reg 4, 18) Rozm 630; Mógł... Cristus 
rzecz oną przymovą pospolnego luda: Pravda 
przebya glovą, a dobry vczynek schyyą lamye 
Rozm 684; Spadla korona glovy naschey, 
a przeto smathne yest sercze nasze (cecidit co- 
rona capitis nostri, vae nobis! Thren 5, 16) 
Rozm 736; Choragyye... szye sklonyly, a nachy- 
lyly swe glovy czy ystny balvany y dały chyalą... 
Iesucristoyy Rozm 755; Coroną slotha na gloyye 
yego (coroną aurea super mitram eius Ecclus 
45, 14) *vyobrazenya snamyenyem syyątosczy 
Rozm 831; ~  od głowy do ziemie, do pięt, 
od pięty do wirzchu głowy: Począly tako... 
okropno bycz (sc. Jezusa), ysz od gloyy az do 
zyemye nye było czale myescze na yego... 
czyelye Rozm 818; Od glovy az do pyąth nye 
było myescza czalego Rozm 822; Od *pyąthney 
nozney az do yyrzcłw glovy nye było v nym 
zdroyya ib.\ ^  być, siedzieć gdzieś głową 'być 
gdzieś osobiście, ipsum alicubi esse : Jaco oczecz 
moy, Pyotr, bil *ot swa glow<ą> na woynye, 
a Bozheyowy Wyaczslavowy s sobv bycz kazał, 
a hon nye bil 1456 ZapWarsz nr 1050; Jakom 
ja od xancza Bolka nye wschyyl dwystv kop 
w pomocz anym schye obyyaschal w szyemy 
gego glowv *schyedecz 1459 ZapWarsz nr 1117; 
~  podkłonić, skłonić gdzieś głowę 'znaleźć 
miejsce odpoczynku, ąuiescendi locum habere*: 
Uboky croleuich bil, ize ne ymal, gde by suoio 
glouo podklonil Kśw cr 27; Lysky mayą yamy, 
a ptaczy nyeba gnyazda, alye szyn czloyyeczy 
ny ma, gdzye<by> swa glovą sklonyl (non habet, 
ubi caput reclinet Mat 8, 20) Rozm 289, sim. 
ib. 522; ~  powyższyć czyjąś głowę 'wywyższyć 
kogoś, aliąuem superiorem facere, efferre’ : Ty, 
gospodne,... ies sława moia y powiszaio głowo 
moio (tu ... es... exaltans caput meum) FI 3,3, 
sim. Puk, (Gospodzin) powiszil głowo moio nad 
neprzyaczoli mogimi (exaltavit caput meum

super inimicos meos) FI 26, 10, sim. Puk, ~  pod
nieść, powyższyć, wznieść (swoją) głowę 'uspo
koić się, nabrać pewności siebie, caput lerare, 
ejferre, audaciorem fieri : Gisz nenawidzeli 
czebe, wznesli głowo (extulerunt caput) FI 82, 2, 
sim. Puk, Z *stromena na drodze pycz bodze, 
przeto powyszy głowo (exaltabit caput) FI 109, 8, 
sim. Puk, Myszthrz przemowyl:... Racz *rzu- 
szycz oth szebye kosza, acz swoya gloya 
pothnyosza De mor te w. 102; Podnyesczye 
glovy vasche (levate capita vestra Luc 21, 28), 
yzecz szye przyblyza odkupyenye vasche Rozm 
483; ~  zwiesić głowę 'być przygnębionym, de- 
misso capite esse, tristem esse5: Achab... rozdarł 
na sobye odzenye swe... y poscyl syo a spal 
w worze, a chodził zwyesyw głowo (ambulavit 
demisso capite) BZ III Reg 21, 27; ~  chwi(ej)ać, 
kiwać, potrząść głową 'objawiać lekceważenie, 
pogardę, caput movere, aliąuem parvi pendere5: 
Wszistczy, widzocz me, nasmewali se mne, mol- 
wili so vsti y chweiali głowo (moverunt caput, 
Pul: chwyaly głowę) FI 21, 7; Poloszil ies nas 
w przecoro sosadom naszim, kłam y nasme- 
wane..., w ... pochweiane (Pul: pokywanye) gło
wi w ludzoch (posuisti nos... in ... commotionem 
capitis in populis) FI 43, 16; Ya vczynil se gesm 
w przecywnoscz gym. Wydzely so me y chwely 
so (Puk. chwyaly) glowamy swym<i> (moverunt 
capita sua) FI 108, 24; Pogardziła tobo ..., 
głowo kiwała po tobye (post tergum tuum 
caput moyit) dzewka ierusalemska BZ  IV Reg 
19, 21; Wszelki, kto cyo vzrzi, odskoczi od 
cyebye... Kto potrzosye głowo na cyo (quis 
commovebit super te caput)? BZ Nah 3, 7; 
~  twarda głowa 'uparte usposobienie, upór, 
pertinacia, contumacia5: Rursum ait dominus ad 
Moysen: Cerno, quod populus iste dure cer- 
uicis, głowy, est (Ex 32, 9) XV p. pr. SKJ I 302; 
Ya widzo swar twoy y głowo two przetwardo 
(ego... scio contentionem tuam et cervicem 
tuam durissimam) BZ Deut 31, 27; ~  zatwar- 
dzić głowę 'stać się upartym, upierać się, con- 
tumacem, pervicacem fieri : Zatwardzily glovi 
swe (indurayerunt ceryices suas) y nye sliszely 
przikazan twich BZ Neh 9, 16; ~  napisać
w swej głowie 'zapamiętać, meminisse5: Baczczye 
przykład, kosthirowye, nąpyschczye gy dzysz 
w zwey glowye XV ex. MacDod 136; ~  przy
sięgać na głowę 'per caput iurare": Yavam kaza 
nye przyszyegacz any przez nyebo..., any przez 
zyemye..., any na glova masz przyszyegacz (ne- 
que per caput tuum iuraveris Mat 5, 36) Rozm 
269; ~  moja głowa 'ja, ego itp.: Lichoti moie 
weszli so na głowo moio (supergressae sunt 
caput meum) FI 37, 4, sim. Puk, Effragim mocz
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głowi moiey (Ephraim fortitiido capitis mei) | 
FI 59, 7, sim. Pul, sim. FI i Pul 107, 8; Poloszil j 
ies lud na głowach naszich (imposuisti homines 
super capita nostra, Pul: postawylesz lyudze na 
głowy nasze) FI 65, 10; Ktoś vinidze sse drzvi 
domv twego, krew gego bodze na głowo gego 
(sanguis ipsius erit in caput eius), a my bodzem 
nyevinni, ale tich wszech krew, gis to s tobo 
bodo w domv, ostanye na naszey glowye, acz 
kto syo gich dotknye (redundabit in caput 
nostrum, si eos aliąuis tetigerit) BZ Jos 2, 19; 
la cyo yczinyo stroszem głowi mey (custodem 
capitis mei ponam te) po wszitki dny BZ 1 Reg 
28, 2; Kako bodze moc (,sc. Dawid) gynako 
vkoycz pana swego, geno nad naszimy glowamy 
(ąuomodo... poterit placare dominum suum, nisi 
in capitibus nostris)? ib. 29, 4; Nyeprzespyeczno 
gest glowye naszey (periculo capitis nostri) 
BZ I Par 12, 19; Zloscy nasze rozmnozoni na 
naszo głowo (iniąuitates nostrae multiplicatae 
sunt super caput nostrum) BZ I Esdr 9, 6 ; Panye 
boże nasz..., obrocz gich vroganye na gich 
głowo (converte opprobrium super caput eorum) 
BZ Neh 4, 4; ~  szada głowa fstarzec, senex : 
Przecziwko szadim glowam powstany (coram 
cano capite consurge) a poczczi twarz starego 
BZ Lev 19, 32; ~  'życie, ńta : Wyszna-ly szye, 
tedy straczyl głową swą, a leży na radczach, 
czo chczą sz nym ydzalacz OrtYrtel 120; Ten 
przestapyl swa przysagą a gest krzywoprzy- 
szasczą y straczyl czescz y głową swą, a leszy 
to na myesczkyey mylosczy, kako chczą sz nym 
yczynycz ib., sim. Ort Mac 36; Gdy kmyecz 
kmyecza zabyge,... paklyby nye myal czym 
placzycz, a byłby yath, tedy głowa za głową (si 
non fuerit in solyendo..., poena capitali pu- 
niatur, Sul 41: mąką główną ma bicz skaran) 
Dział 30.

2. 'człowiek, homo, viF: a. jako jednostka li
czona: Synów (leg. z synów) Symeonowich... po
liczony so po ymyonach a po głowach kalzdich 
(recensiti sunt per nomina et capita singuło- 
rum) BZ Num 1, 22; Wez[e]myes pyocz ryblow 
s kaszdey głowy k myerze swyotostney (accipies 
quinque siclos per singula capita ad mensuram 
sanctuarii) BZ Num 3, 47; To so sinowye Leui 
w swem pokolenyy..., ksyoszota po oczrze- 
dzach y po *lyczbas kaszdey głowi (per... nu- 
merum capitum singulorum) BZ I Par 23, 24; 
Aygustus... szwyath wszysthek popysacz kasal, 
a czynsz oth kasdey glovy brał De nativ w. 4.

b. 'człowiek, na którym popełniono lub będzie 
popełnione zabójstwo, caput (de homine inter- 
fecto vel quem quis interficere paraty: Czso 
Pauel głowo zabił, to policzil na Grotha 1386

HubeZb 61; lacom mi ne zarzuczili Dobka 
i gego braczey *glowo s naszey dzedzini na 
gich ani o to scodi mayo 1404 KsMaz I nr 433; 
laco[m] łan s braczo zanosi głowo swey (leg. 
z swej) dzedzini na mo i *to ya... scodo mam [i] 
ib. ; Gdyby ktho głową zabyl w szawyeszony 
czasz y vczyekl Ort Mac 85; Gdyby w szawye- 
szany czasz głowa zabytha albo czokolwyek 
gynnego nyerzadnego vczynyono ib., sim. Ort- 
BrRp 64, 1; Vstawiamy, aby gednemv dano 
winą..., ale drvdzy mogą bycz pomocznyczy 
zabycza glow Dział 30; Tedy to ma czinycz do 
trzech lath, nysz wynydą trzy lata od zabicza 

i głowy (antequam tres anni elabantur a die cri- 
minis commissi) Dział 47; Jakom ya ziwey 

| głowy ny<e> vczinyl marthwey w domv *myem 
1470 ZapWarsz nr 2942; Jakom ya żonka (leg. 
z żonką) chowaną w domv czeleszthnye nye 
vdzelal zivyey (leg. z żywiej) marthwey głowi 
ib. nr 2997, sim. ib. 2998, 1471 ib. nr 2953.

3. 'człowiek zajmujący pierwsze miejsce, główna 
osoba, naczelnik, caput, dux, princeps, prae- 
fectus': Vstawisz me w głowo poganzko (con- 
stitues me in caput gentium, Pul: podstawysz 
mye głowę nad pogany) FI 17, 47; Szthwozryl 
(leg. stworzył), abychmi biły poczwthek, głowa 
sthwodzienya (pro sthworzenya) yego, princi- 
patum habentes in omnibus (Jac 1, 18) 1438 
R XXII 353; Xandz Jarosław... sz królem Ka- 
zimirem... iako z głową slyachti y wszego lay- 
kowstva zgodnye... gest wstawyl Sul 5; Vczini 
czo... visszego nad wszistki lvdzi..., vstanovi 
czo pan bog twoy na głowo, a nye na ogon 
(constituet te dominus in caput et non in cau- 
dam) y bodzesz wzdi z virzchv, a nye posrod 
BZ Deut 28,13 ;Vczinyon gesz głowo nad wszemy

1 pokolenyamy israhelskimy (caput in tribubus 
Israel factus es), a pomazał cyo pan, abi bil 
królem nad Israhelem BZ I Reg 15, 17; Amri, 
gen bil głowa nad ricerstwem (qui erat prin
ceps militiae) BZ III Reg 16, 16; Głowi lyvda 
(capita populi): Feros, Fermoab BZ Neh 10, 14; 
Krystus... kyedysz yest przyschedl kv svyątemv 
Pyotrv nye poslad, alye naprzód, bo on glova 
y kxyazą apostolskye Rozm 534, sim. ib. 536.

4. 'początek czegoś, to, co jest na pierwszym, 
najważniejszym miejscu, co wieńczy, dopełnia, 
initium, quod primo ac capitali vel summo est 
loco': W glowe (Pul: na poczęczyu) ksog (in 
capite libri) pisano iest o mne FI 39, 11; Kamen, 
gen so odrzvczyly dzalayocz, ten vczynon gest 
we głowo kota (hic factus est in caput anguli) 
FI 117,21, sim. Pul; Głowa ochodzona (pro ocho- 
dzena, leg. ochodzenia) gych, vszyla (pro 
vszyle) warg gych pokrige ge (caput circuitus
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eorum, labor labiorum ipsorum operiet eos) 
FI 139, 10, sim. Pul; A takosch tho poslednye 
blogoslawyenstwo położono ku wschem pyr- 
wim na dokonanye, a yaco na głową XV med. 
R XXII 245; Sinowye Gaadowy... przebiwaly 
w zemy Baasan az do Selcha, Iohel na glowye, 
a drugy Sophan (habitaverunt...: Joel in capite, 
et Saphan secundus) BZ I Par 5, 12; A they 
wodze yasszkynya pod zyemya, a gydzysz 
yedno stayanye, a pothem tha woda sznay- 
dzesch, bo thamczem ya czemrowal czysszem, 
a thu, gdze w szam[y]ey glowye, thuczszem po- 
rąmbal drzewye do yedney dolyny, aby nykth 
nye posnął DILB III 354; Kamyen, który od- 
rzvczyly mvruyącz, ten szye przygodzyl v glovą 
(hic factus est in caput anguli Mat 21, 42) 
Rozm 411; -—̂ Udzyalal... cztyrzy slvpi s *dzrze- 
wya sethym, ktorich gdi głowi pozloczyl (quas 
cum capitibus deauravit), ulawszy podstawky 
gich szrzebrne. I uczynyl... slupów pyocz s glo- 
wamy gich (et columnas quinque cum capiti
bus suis), które przykril zlotem BZ Ex 36, 36—8; 
Uczynyl... głowi słupowe y wszego dzyala ry- 
czye szrzebrne (capita columnarum... argen- 
tea) BZ  Ex 38, 10; Podstawkowye słupowy 
biły S00 myedzane, alye głowi gich s przykryczym 
biły S00 szrzebrne (capita autem... argentea) 
BZ Ex 38, 17; ~  Przichodzen... zwyssisyonad 
czo..., on bodze na glowye, a ty na ogonye 
(ipse erit in caput et tu eris in caudam) BZ 
Deut 28, 44.

5. fzabójstwo, homicidium, capitis crimen : In 
causa sanguinis, que vlg. dicitur gloua, quam 
in causa furti... valeant conueniri, pena pecu- 
niaria ipsi monasterio in qualibet causa per- 
soluenda 1262 MMAe III 69; Abbas domus 
Tynciensis habet iudicare... causas subsequen- 
tes: me<c>h (leg. miecz), kigy (leg. kij), sedmna- 
dzeszcza, *penadzeszcze, glova, saglovna (1286?) 
1408 KodTyn 63; Si ad nostre curie cognicio- 
nem iudicii et examen aliqua causa deducta 
fuerit, sicut est sboy, chązba, gloua, zaglouna, 
...nullus omnino officialium... recipiet solu- 
cionem, nisi abbas (1290?) 1408 KodTyn 75; 
Trzidzeszczi grziwen, czszo gich dobił na yego 
bracze Woczesze za głowo 1405 Piek VI 267; 
Jako yest przeproszono Bloda za tho głowo 
y zaplaczono 1406 TPaw IV nr 2657; laco czso 
yest Conarsky mesczanom warczskym dal wyno 
o głowo newesczo, ta swo szmerczo vmarla, 
ale ne zabitha 1407 HubeZb 87; Yakom ya ne 
dal Racziborowi trzech cop za głowo Grzim- 
czina oczcza 1415 KsMaz I nr 2417; Ten skoth, 
czso dal za gloua, nye bil Grzegorzew 1424 
TPaw VII nr 3980; O ctoran glowan Jan na

myan zalowal, o than myan sz nymv gednano, 
a nye mai na myan zalowacz 1428 ZapWarsz 
nr 296; Vstawyamy, ysz gdi slachczicz rownego 
sobye slachczicza zabige, abi za głową szescz- 
dzesząth... grziwyen zaplaczicz powynyen byl 
(pro capite... solvere teneatur) Sul 41, sim. 
Dział 31; Gdyby vrazyl, vranyl alybo zabyl, 
... zaplaczy reny vrazonemv abo głową dzeczam 
(solvant... caput pueris, Dział 39: za rany ma 
gemv dosycz vczynycz, a za głową dzeczem) 
abo przyaczelom Sul 48; Dawnoscz o głową... 
Ktho o grzech mąszoboysthwa chcze czynycz 
alybo kogo obvynycz, chczącz vyną głowy 
szobye szyszkacz a othtrzymacz (cupiens poenam 
capitis sibi vendicare, Dział 47: abo głowy pozy- 
skowacz) Sul 54; Proszącemv a czynyączemv 
o głową (petenti et agenti pro capite) przekazy 
obrzeczenye dawnosczy trzech lyath Sul 54; 
Głowa *slyachatna (quantitas homicidii nobi- 
lium)... Ktorikole slyachczicz bandzie zabith, 
pyanczdzyesyanth kop groschi przes dwu koppu 
za glowąn yego ma bicz zaplaczono (pro capite 
interfecti solvere tenebitur) Sul 92; Placzyesz 
głowi kmyeczey (poena pro homicidio kmetho- 
num) Sul 109; Dawnoscy z głowi slyachatney 
(actio pro homicidio terrigenae)... Dzyatky... 
o tho manzoboystwo albo glowąn zabythego 
(pueri... pro ipso homicidio sive capite) do 
czassu dwudzyestu lyath... myecz bąndąn za
lowacz ... mocz... Gdi ta tho dwadzyesczya lyath 
mynąn, crzivi ot placzyezu głowi... rosdrze- 
schon ma bicz (reus a solutione capitis... absol- 
vatur) Sul 109—10; Pro capite nobili al. za *sla- 
chaczską głowa 1455 ZapMaz 26; Pythalyszcze 
nasz o wszelkye wyny y o zaplathy za kaszdą 
rzecz: albo o rany, albo o głową Ort Mac 33, 
sim. OrtKal 201; Gdy czlowyek bądze obzalo- 
wan o przyszyągą albo o głowa, albo o rany 
Ort Mac 95, sim. Ort Br VI 370; Gdy woyth 
foldruye o głową, o czyaszkye rany albo o ktora- 
kolwyek beszprawna rzecz szyrothna OrtMac 
124, sim. Ort Br VII 564; Foldrugyely woyth 
szyrothna głową, cząszkye rany albo czokol- 
wyek takyego beszprawnego, czo maszczyszny 
nye maya przyrodzonego, czo by tho foldrowal 
OrtMac 125, sim. OrtBr VI 384; Przyszedllyby 
kthory maszczyszna tego zabythego przyro
dzony..., k themu ma woyth thy *pynyadze, 
czo ye wszyal podług yednanya, za głowa dacz 
OrtMac 125, sim. OrtBrRp 91, 3; Pytalysczye 
nasz o prawo: Gdyby *myesczanyl albo goscz 
żałowałby o ran[n]y albo o głową OrtVrtel 117; 
Jękom ya Maczeyovim... dzeczem za oczczova 
glova dosicz yczinyl 1456 ZapWarsz nr 1002; 
<G>dy trze... byliby pomowieny o maszo-
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boystwo, aczkoly podług starego prawa... 
y w yynye, y w głowie bywały potąpyeny, przeto 
vstawiamy, aby gednenw dano winą abo po
rno wyon o głową (quod unus... de homicidio 
condemnetur et puniatur) Dział 30; Yako... 
mnye s wamy vgednano o głowa oczcza vasszego 
y tho ygednanye myelysszczye dzyrsszecz poth 
dzyesszyączyą koop zaclady (pro zacladu) 1471 
ZapWarsz nr 1420; Ktho zbyge sługą swego 
albo dzyewka zwoyą prąthem, az vmrze w rąkv 
gego, ten bandze wynowath w glowye (criminis 
reus erit Ex 21, 20) XV p. post. Kałużn 283.

6. 'odszkodowanie za zabójstwo (zwykle z opła
tą na rzecz pana feudalnego), multa pro capite 
constituta ac sohenda (imprimis domino)’ : Ab ex- 
actionibus hujusmodi: glova, povos, prevod 
...absoWimus (1235) XV UrkŚl 301; Plenam 
libertatem... ab omni exactione iuris Polonie, 
sicuti est... naraz, szlad, głowa, coram castro 
non astare 1245 KodWP I 209; Neąue enim 
przewód, strozam..., poradlne, caput, quod 
vlg. dicitur głowa, et ab omni causa sanguinis, 
et ab omni furto... persoluent (1257) 1548 
KodPol III 75; Iaco me Nicolaus słał do Mi
chała, obeczugo gemv pomocz thich głów pla- 
czicz 1398 HubeZb 72; Iaco Woytek ne zaplaczil 
Grabskemu panczi grziwen tey głowy any dze- 
czem 1405 HubeZb 83; Czso Vrsula dobiła po 
swem maszu głowy, tego Dobeslawa ne trzimala 
1405 KsMaz I nr 492; Głowa, zaplatha recom- 
pensa uel satisdacio XV in. JA XXVII 266; 
Wawrzynyecz skarży na Marcyna, ysz ma- 
czerzs gemv zabyl... M y... skazvgemy, głową 
maczyerzą Wawrzynczowi bicz zaplaczoną 
y odz<i)rzoną (dicimus caput matris exsolven- 
dum seu obtinendum, Dział 31: sskazalysmy 
głową zaplaczycz) Sul 41; Starosta, ktori nie 
skarżę zlodzieia albo lothra według iego za
sługi, zaplaczi głową kxiązączyv (solvet caput 
domino principi) 1498 MacPraw VI 274; Stha- 
rostha ma zaplaczicz kxiązączyu za wyną, tho 
iesth iesli sliachthą wipvsczil, thedi slacheczką, 
a iesli kmieczia, thedi kmieczią głową (solvere 
poenam, si fuerit nobilis, poenam capitis pro 
nobili, si plebeius, poenam capitis pro ple- 
beio) ib.

7. głowy łóżka 'część łóżka, gdzie śpiący kła-, 
dzie głowę, lecti pars superior, ubi caput ponitur : 
*Pomodlw sze bogv Israel a obroczyl sze w głowi 
loszyczka (conversus ad lectuli caput) BZ Gen 
47, 31; Mycol wsyowszi geno drewno y polo- 
szila na loszv, wsyowszi geno scoro koszelcza..., 
poloszila w głowach tego *drzewna (pro łoża, 
posuit ad caput eius) y przikrila ge odzenym 
BZ I Reg 19, 13—6.

8. bot. a. głowa modra 'krzyżownica, Poly- 
\ gala comosa Schkż: Zmiove glovki, *hlova 

modra, panoski cauda draconis 1472 Rost 
j nr 1707; ~  b. kurza głowa 'jaskier ostry,
! Ranunculus acris L ! : Curza głowa caput gaili 

1419 Rost nr 5098; ~  c. złota głowa 'złotogłów, 
Lilium Martagon L ! : Zolthowlosz, slotha głowa, 
slothoglow, slothoglog affodilus, affodillus 1484 
Rost nr 5883.

Głowacz 1. 'rodzaj miecza z wielką rękojeścią, 
gladius cum capulo maiore3: Głowacz biceps 
(acuta quasi gladius biceps Prov 5, 4) 1471 
MPKJ V 67.

2. bot. a. 'bławatek, Centaurea Cyanus L: : 
Głowacz castanicus ca 1455 JA XIV 489; Glo- 
vacz castanicus 1472 Rost nr 1064; ~  b. 'po
płoch, Onopordon Acanthium L ! \ Głowacz ca- 
pitanus 1460 Rost nr 3423, sim. ca 1465 Rost 
nr 4208, ca 1500 Rost nr 5417; S<t>rzyelnye 
syelye, glovacz 1475 Rost nr 2933; ~  głowacz 
wielki: Głowacz veliky capitanus 1472 Rost 
nr 1695; ~  c. 'łopian, Arctium Lappa LĆ: Gło
wacz lappacium rotundum ca 1500 Rost 
nr 7189.

3. zooł. 'głowacz, rodzaj ryby z dużą głową, 
Cottus gobio L j : Głowacz capito 1472 Rost 
nr 1435.

Głowatka bot. 'konopie (osobnik z żeńskimi 
kwiatami), Cannabis sativa L ! : Głowatka canna- 
bum 1472 Rost nr 871.

Głowica 1. 'główka, capuf: Wybrał czya bog, 
dzyewicza, *naklyon szwogyey glowycze, po- 
dzyakuy mu sz dobroczy XV p. post. R XIX 52.

2. 'rękojeść (miecza), manubrium, capulm : 
Climonth ne byl Clary meczowa glowieża 1399 
StPPP VIII nr 8448; Capicio gładii ał. glo- 
wycza eum in pectore... percussit 1450 MMAe 
XVI nr 485; Glovycza myecz<e)va albo 
yed<lca> vel rąkoyescz myeczeva capulus est 
caput gladii vel manubrium eius ca 1500 Erz 19; 
Stiva, szocha plvszna vel manubrium, rąkoyescz, 
aut eciam capulum dicitur, glovycza mye- 
czeva ib.

Głowić się cf. Głobić
Głowienka 1 . 'rodzaj świeczek dymnych uży

wanych do kadzenia, conulus odoratus5: Pro tro- 
ciski et glowyenki dedi in appoteka 1/2 floreni 
1500 ZsigBud 70, sim. ib. 74; Pro trociski et 
glovyenki pro yia versus Badam dedi XX de- 
narios Ungaricales in apoteka ib. 70; Pro glo
wyenki pro suffumio in appoteka ad stubam 
domini principis dedi I orttum ib. 11.

2. bot. a. 'Ajuga reptans L 2: Glovenki flumi- 
nia 1472 Rost nr 1592; ~  mała głowienka: Mała 

| glowyenka spargus 1484 Rost nr 6306; ~  b. (pł.
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tantum) 'Prunella vulgaris L *: Glowyenky bru- 
nella ca 1465 Rost nr 4195.

Głownia fo r m y : n. sg. głownia 1426 P F Y  15, 
1463 P F Y  13, 1471 M PKJY  1 1 6 ; sg. głow
nie 1441 StPPP II nr 2970, ca 1500 Er z 19; 
^  ac. sg. głownią 1412—71 BiblWarsz 1861 
III 50, 1499 StPPP II nr 4514; ~  n. pi. głownie 
1466 R XXII 11, 1471 MPKJ Y  112.

Z n a c ze n ie : 'smolna szczapa, palący się lub 
niedopalony kawał drewna, taeda, torris5: Głowna 
teda 1426 PF V 15; Woytek... nye wyeszal 
dlownye (pro glownye) na Marczina... any 
gego chczal poszecz 1441 StPPP II nr 2970; 
Głownia torris 1463 PF V 13; Glownye igni- 
culi, facule 1466 R XXII 11; Ssvatcymy, czso 
pan Jaranth zaloval, yszbi povessil nan Schev- 
sky Jan główną, dwa meczą i czrzissz, y motla, 
tego iest Jan nie uczinil 1412—71 BiblWarsz 
1861 III 50; Glownye torris (et facti estis quasi 
torris raptus ab incendio Am 4, 11) 1471 MPKJ 
V 112; Glownya *teris (numąuid non iste 
torris est erutus de igne? Zach 3, 2) ib. 116; 
ltem te citat pro eo, quia tu ... ticionem al. 
glownyą pependisti aut *pependere fecisti, bona 
ipsius concremare yolendo, ac minas per pre- 
fatam ticionis perpensionem inferens 1499 
StPPP II nr 4514; *Tegale zalozenye glownye 
vel ognyą ca 1500 Er z 19.

Głownicstwo cf. Głównictwo
Głód fo rm y: n. sg. głód 1437 Wisi nr 228, 

s. 85, XV med. Zab 515, BZ Gen 12, 10, ca 1500 
PF IV 748, Rozm 252; ~  g. sg. głodu XV 
med. R XXIII 279, BZ Jer 14, 16, MPKJ V 14, 
Pul Deut 35, XV p. post. R I s. XLI; ~  ac. sg. 
głód FI i Pul 58, 7. 16. 104,16, BZ  Deut 28, 20. 
Jer 29, 17, etc.; ~  i. sg. głodem Gn gl. 170 a, 
XV med. R XXIII 280, BZ Gen 12, 10. Ex 16, 
3, 1466 R XXII 11, etc.; ~  /. sg. (w) głodzie 
FI 32, 19, BZ Deut 28, 49; ~  n. pi. głody 
Rozm 480.

Z n a czen ia : 1. 'uczucie wywołane brakiem 
pożywienia, brak pożywienia, esuries, fames, 
inedia, victus penuria5: Rex ipsam incarcerari 
iussit e t... famę, głodem, cruciari Gn gl. 170 a; 
Glod cirzpecz bodo iaco psi (famem patientur 
ut canes) FI 58, 7. 16, sim. Pul; Chucz głodu 
ardor famis XV med. R XXIII 279; Głodem 
wysczurzonego esurie arefactum ib. 280; Glod 
fames XV med. Zab 515; Przecz-szczye wywyedly 
nas na puszczoo to to? Abiszczye zabyszczye 
(pro zabyly) wszitko mnosztwo to głodem (ut 
occideretis omnem multitudinem famę)? BZ 
Ex 16, 3; Prziwyedze pan na czo glod y lacz- 
noscz (mittet dominus super te famem et esu- 
riem) BZ Deut 28, 20; Bodzesz slyzicz nye-

prziyaczekm swemv... w głodzę (servies.:. in 
famę) y w pragnyenyy ib. 28, 48; A lyvdze, gym 
so prorokowały, bodo pomyotany na drogach 
ierusalemskich od głodu (erunt proiecti... prae 
famę) BZ Jer 14, 16; Ne sis Tantalus siticus 
intra vndas,... per huius fames, inedia, głodem, 
maceratus 1466 R XXII 11; Panny... nye- 
kthore głodem morzono De mor te w. 490; 
*Indeffectum patimur ac ffamem al. glod 1499 
AKH  VIII 334; Ogyen... poszrze zyemyę z plye- 
myenyem swoym,... pogyno od głodu (consu- 
mentur famę Deut 32, 24) Pul Deut 35; Lepyey 
czyrpyecz glod wyelky (gravem pati famem), 
nyzly oczczyzną przedacz XVp. post. R I s. XLV; 
Helyas, kyedy gloth czyrpyal, do nyekthorey 
wdowy byezal ca 1500 SprTNW  V 9; Tamo 
ydącz, po drodze czyrpyely sa yyelykye nyedo- 
statky, glod, chczyenye pyczya (famem et penu- 
riam yictus sustinebant) Rozm 81; Vy *yyczye, 
kakosmy yyelye złego czyrpyely na tey drodze: 
glod (famem), czyrpyenye, pragnyenye Rozm 88; 
Vyelyekrocz czyrpyal glod (famem... tolerabat), 
chczyenye pycza Rozm 158; Tak[v]o szye yey 
yydzyalo, yschby głodem mvszyla ymrzecz 
Rozm 302.

2. 'żywiołowa klęska głodowa, okres braku po
żywienia, okres drożyzny, calamitas, victus pe
nuria, tempus annonae caraes: Owa oczi bosze... 
w tich, gisz pwaio na miloserdze iego, abi wi- 
targl ze smerczi dusze gich y karmił ie w gło
dzę (in famę, Pul: w glod) FI 32, 19; Y we
zwał yest (sc. bóg) glod na szemyo (vocavit 
famem super terram) FI 104, 16, sim. Pul; 
Glod clades 1437 Wisi nr 228, s. 85; Bil gest 
glod w zemy (facta est autem fames in terra). 
Potem gest Abram szedł do Egipta,... bo nye 
mogl przed głodem bicz w zemy (praeyaluerat 
enim fames in terra) BZ Gen 12, 10; Po<szl)o 
my<e)dzi ge myecz a glod (mittam in eos... 
famem)... Y bodo ge zgladzacz myeczem a gło
dem (persequar eos... in famę), a morem BZ 
Jer 29, 17—8; Obczązonym głodem {war. lub.: 
yczaszenym glodw) ingravescente famę (non est 
herba gregibus seryorum tuorum, ingravescente 
famę in terra Chanaan Gen 47, 4) 1471 MPKJ 
V 14; Y puscza na wasz taky glod, yśz dzesszącz 
nyewyasth bąda chleb śwoy pyecz w gednem 
pyeczy (Lev26, 26) XV p.post. Kałużn 288; Gdy 
massz doszycz zytha, nye myluy głodu, bo zą- 
dagyacz głodu, ządasz bicz wbogich nyeprzi- 
giaczyel (non diligas caristiam, quia diligens ca- 
ristiam cupit esse pauperum homicida) XV 
p. post. R I s. XLI; Yusz głodem, yusz czasthym 
morem... nye karz boże XV ex. MacDod 138; 
Gloth caristia ca 1500 PF IV 748; Vyelyky glod
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byl (facta esset fames magna Luc 4, 25) ve ! 
wschythkey zyemy Rozm 252; Y bąda mory, 
głody (pestilentiae et fames Mat 24, 7) y zyemye 
drzzenye po rozmaytych stronach Rozm 480.

3. dubium: W glod (pro głodne?) obroczil 
divites dimisit inanes XV in. R XXIV 60.

Głóg bot. 1. różne rośliny cierniste i kolczaste: 
a. 'głóg dwuszyjkowy, Crataegus oxyacantha L? : 
Głóg labrum Veneris, spina alba 1437 Rost 
nr 2664; Glog ca 1455 JA XIV 489; Glok me- 
spilia ca 1465 Rost nr 3979; Glog mespila ib. 
nr 3998; Glog cornus arbor 1472 Rost nr 186; 
Yagodi yako na głogu 1484 Rost nr 5824; 
~  miękki głóg: Maky glog cornus arbor 1472 
Rost nr 187; ~  wielki głóg: Wyelky glog ra- 
minum ca 1500 Rost nr 5547; ~  zajęczy głóg: 
Zaioczi glog cornus arbor 1472 Rost nr 185. !

b. *jeżyna, ostrężyna, Rubus L. spż: Weliky 
glog ramnus 1472 Rost nr 196.

c. bliżej nieokreślone: W glog in vepres XV 
p. pr. R XVI 347; Przeklota szemya... tarnye 
a glog bodze rodzycz (spinas et tribulos germi- 
nabit) BZ Gen 3, 18; Glog scaria 1463 PF V 12; 
Glog veprem (quis dabit me spinam et veprem 
in proelio? Is 27, 4) 1471 MPKJW 91; Rampnus 
vlg. glog vel tharn 1471 R XXIV 379; Ducit 
seu tendit usąue ad lacum et ab ... fovea usque 
ad rubum, qui dicitur glog 1495 AGZ XIX 432; 
Palinurus ostrozygya vel glog ca 1500 Erz 19.

2. 'owoc dzikiej róży, fructus Rosae cani- 
nae LŻ: Glog juiube ca 1500 Rost nr 7158.

Główka 1. 'mała głowa, capitulum , tu 'to
rebka nasienna, plantae caput seu seminis vascu- 
lum : Główka lnyana adula XV p. post. PF V 8.

2. bot. a. ptaszę główki rkurdybanek, Gle- 
choma hederacea LŻ : Ptaszye glovky edera ter- 
restris 1460 Rost nr 3513; Ptaszę glowky edera 
terrestris ca 1465 Rost nr 4317; Ptassye glowky 
edera nigra 1472 Rost nr 149; Pthasze glowky 
edera terrestris 1484 Rost nr 6063; ~  b. żmi
jowe główki: aa. 'przetacznik, Yeronica Cha- 
maedrys LŻ : *Smyovye glowky camopiteos ca 
1465 Rost nr 3863; Zmiove glovki camedreos 
1472 Rost nr 750; ~  bb. 'krzyżownica, Poły gala 
comosa Schkż: Zmiove glovki, *hlova modra, 
panoski cauda draconis 1472 Rost nr 1706.

Główne 'odszkodowanie lub kara płacona za 
zabójstwo, multa vel poena pecuniaria homicida : 
Si caput occideretur de suis kmethonibus in 
villa..., penam illam, que vocatur glovne,... 
Laurencius percipiet 1335 MMAe I 200; Nos 
Wladyslaus... Nycolaum... ab ... solucionibus 
ducalibus...: pekarne, główne, crowne... libe
rum facimus 1355 KodPol I 212; Comissarius... 
succamerarii Cracoviensis..., exactoris redimi-

culi regine Polonie al. glownego, notumfacio..., 
quomodo in presencia mea... plena omnimo- 
daque satisfaccio redimiculi al. za rusziczą est 
facta respectu capitis unius femine, que inventa 
est oppressa in campo 1439 RHist L 179; De 
pecuniis główne excipiendis... Insuper pecu- 
nias, quas antea pro capitibus a nostrorum terri- 
genarum hominibus recipiebant, amodo exigere 
non debebunt, sed unusquisque heres huiusmodi 
pecuniam al. główne iure sibi id decernendo re- 
cipiat XV ex. AKPr V 68.

(Głównictwo) Głownicstwo 'zabójstwo, homi- 
cidium : Glownyczstwo, maszoboystwo homi- 
cidium OrtCel 5, sim. OrtLel 234.

Głównik 'morderca, zabójca, homicida : Bą- 
dzely glownyk (occisor) a then, czso zabyth, 
dwv panv myal, tedy rzeczone trzy grzywni 
ostateczne myedzy gyma mayą bycz rosdzelony 
Sul 67; Homicida zboycza, glownyk ca 1500 
JA X 381; Onczy (sc. diabeł) byl mezoboycza 
albo glovnyk od początka svyata (ille homi
cida erat ab initio Jo 8, 44) Rozm 475; ~  Glow- 
nik hismaneticus 1437 Wisi nr 228, s. 87.

Główny fo r m y : n. sg. m. główny (1368) 1423 
MMAe X 228, (1378) 1604 MMAe 374, OrtCel 8, 
etc.; f .  główna 1437 MMAe XIII nr 227, 1444 
PF V 36, Sul 13, OrtCel 3. 10. 11, OrtZab 529, 
eter, neutr. główne 1437 Wisi nr 228, s. 88, 
XV med. GIWroc 33r, XV ex. MPKJ II 318; 
~  g. sg. głównego 1468 StPPP VII 422, XV 
p. post. R XXV 179; / .  głównej 1498 MacPraw 
VI 275; ~  ac. sg.f. główną Sul 32. 56; ~  i. sg.f. 
główną Sul 41. 67; ~  n. pi. m. główne 1398 
StPPP VIII nr 7053, XV p. post. Kalużn 273, 
ca 1500 JA X 379; neutr. główna BZ I Par 9, 34; 
^  g. pl. m. głównych 1395 HubeSąd 245; neutr. 
głównych XV ex. R XXV 142; ~  i. pl. m. głów
nymi OrtCel 2.

Z n a c ze n ia : 1/ pozostający w związku z głową, 
qui capitis est, ad caput pertinef: a. męka główna, 
główna pomsta 'kara śmierci, mortis poena, 
supplicium: Gysz mąszoboycza... nye bądzeli 
mocz zaplaczicz..., mąką główną ma bicz ska- 
ran (poena capitali puniatur) Sul 41; Aczkole 
zabyayączy czlowyeka... myalby bycz główną 
pomsthą scząth, skaran (foret capitali poena 
plectendus), my, srogoscz thą obelzayącz, vsta- 
wyamy, aby zabyayączy slachczycza trzydzesczy 
grzywyen... zaplaczicz myal Sul 61; ~  b. żyła 
główna: (Zyla) główna cephalica XV p. post. PF 
V 30; Zyla główna cephalica, vena quedam 
ca 1500 Erz 19.

2. 'przypadający na głowę, tj. osobę, qui uni 
homini debetur, uni homini vel capiti tribuendus 
est’ : Głowna strawa cibaria capitalia OrtCel 3.
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3. rnajważniejszy, podstawowy, naczelny, prin- j 
ce/w, praecipuus, maximus, gravissimus’ : Ostali | 
ksyoszota główna sług koscyelnich po czelya- 
dzach swich w Ierusalemye (capita Levitarum, 
per familias suas principes, manserunt in Jeru- 
salem) 2?Z 1 Par 9, 34; ~  Noxa id est mortalis 
culpa sev pax fracta vlg. główny grzech Ort- 
CW 8, s/w. OrtLel 234; Główny grzech noxa 
OrtZab 529; Pyrwszy pycha yest grzech główny 
ca 1500 SlOcc XII 159; ~  Z glownymy gwalthy 
criminalibus violentiis OrtCel 2; ^  Główne
myasto metropolis 1437 Wisi nr 228, s. 88; 
Glofne masto civitas capitalis XV med. GIWroc 
33 r; Głównego metropolim XV p. post. R XXV 
179; W *Kapharnevm, w tem tho myeszczye, 
ktoresz civitas bilo główne, w *tkoremsze bil 
yarczibyskvp, yakobi hodie Gneszno albo Cra- 
cow XV ex. MPKJ II 318; Poszrotkyem gra- 
nycz dzeszączy myast głównych intra medios 
fines decapoleos (venit per Sidonem ad Marę 
Galiłaeae inter medios fines decapoleos Marc 
7, 31) XV ex. R XXV 142; ~  główne pieniądze, 
suma główna rkapitał (spłacany ratami), pecu- 
niae summa (<certis ąuibusdam pensionibus sol- 
venday: Jaco prawe ti ku Potruszczine rance 
ranczone główne penandze 1398 StPPP VIII 
nr 7053; Od kazdei kopi (sc. długu) zapisvyą 
*rąkoiemsthwe, czinsze albo lothy na kazdi rok 
sescz groszy, a thak biwa placzono zawzdy as 
do wipelnienya svmmi glowney, od kthorei on 
lothownik yesth zapiszany (a sexagena ponitur 
et inscribitur cautio de solvendis sex grossis cen- 
sus... ąuolibet anno usque ad solutionem sexa- 
genae) 1498 MacPraw VI 275; ^  termin
główny rrok sądowy, na którym brak stawien
nictwa strony pociągał dla niej upadek w sporze, 
iudicii ter minus, ąuem qui neglexisset, causam 
per dęba f : Tu sibi nuncium... detinuisti... et 
abduxisti a termino capitali al. glownego... et 
terminos eosdem astitisti ualoris sexaginta mar- 
carum 1468 StPPP VII 422; ~  główna (za
płata) 'całkowite odszkodowanie, remuneratw : 
Administrator dabit acervum siliginis Katherine 
... loco główna, loco cuius unum alium alibi 
sibi recipiet 1437 MMAe XIII nr 227; Głowna 
zaplata recompensa 1444 PF V 36, sim. OrtCeł 
10, OrtZab 529; Solucio id est recompensa vlg. 
zaplata główna OrtCel 11; Głowna zaplata re
compensa XV ex. Zab 526; ~  główna dzie-
dzinna rzecz ' ?’: Kędy kto o glownąą dze- 
dzynną rzecz... poswan bandącz (si aliąuis 
super capitali hereditaria ąuestione... citatus), 
nye stanye knabrznye na rokv..., thedi y othe 
wszego prawa they tho dzedziny... rzeczony 
samperzs skazan ma bicz Sul 32.

4. 'dotyczący głowy, tj. zabójstwa, qui ad ho- 
micidium pertinef: L. astitit terminum super 
T ... pro XXX marcis grossorum latorum capi
talis pecunie vlg. *glofsznich penanzy 1395 
HubeSąd 245; Gdze dworowye krolewsczy szą 
daleczy,... voszne voyevody wstawyayą a ... tesz 
vyna oth raan alybo główną szobye byerzą (pro 
capite... poenas exigere et levare omnimodam 
habeant facultatem) Suł 56; Pyenyądze główne 
za krewy wzyąte pretium sanguinis XV p. post. 
Kałużn 273; Glovne pyenyvdze pecunia sangui
nis ca 1500 JA X 379; ~  Kthokolye przygod- 
nye... vmrze, za thego żałoba główna nye ma 
bicz czynyona (ąuaestio capitis non debet in- 
tentari), a gdze wąnthpyenye gest o mązzo- 
boystwye,... blyszszy... o głową rzecz konacz 
bandą Sul 13; ^  główny 'urzędnik książęcy
ściągający kary pieniężne za zabójstwa, ducis ma- 
gistratus, cuius erat exigere multam homicidii (?): 
Presentibus dominis: Petro Sandomiriensi palla- 
tino, Swanthoslao camerario, Borzugio tribuno, 
lactore dieto główny... ac aliis pluribus terre 
nobilibus (1368) 1423 MMAe X 228; Presenti
bus hiis nobilibus: lohanne castellano Sando
miriensi,... lactorone de Lubiszew, główny, 
dominis heredibus et strenuis militibus... et 
aliis quam pluribus fide dignis (1378) 1604 
MMAe X 374.

Głuchnąć cf. Okchły, Ogłuszyć, Zagłuszyć
Głuchy fo rm y: n. sg. m. głuchy FI i Pul 37, 14, 

i XV p. pr. R XXII 335, XV med. SKJ V 258,
I 1461—7 Serm 99 r; neutr. głuche 1471 MPKJW 

125;~ g . sg.f. głuchej FUPuł 57, 4; ~ d. sg. m. 
głuchemu Gn 171 b, BZ Lev 19, 14; ~  n. pl. m. 
głuszy Rozm 315. 771; ~  d. pl. m. głuchym 
XV med. MPKJ V 430, XV p. post. JA XII 144; 
głuchem Rozm 216. 226.

Z n a czen ia : 1. 'nie słyszący, surdus5: Tenczy 
tho dar gest kalsdemv clouekoui dan, tako 
dobrze gluchemv, gako y nememv Gn 171 b; 
Ale ia, iaco gluchi, ne sliszal iesm (ego autem, 
tamquam surdus, non audiebam) FI 37, 14, 
sim. Puł; Roserdze gim podług podobenstwa 
woszowego, iaco zmye gluchey (sicut a3pidis 
surdae) y zacyskaioczey vszi swoie FI 57,4, sim. 
Puł; Głuchy surdus XV p. pr. R XXII 335; 
Magistri... dicunt, quod omnis, qui naturaliter 
est surdus, nemi, ille eciam est mutus *glochi 
XV med. GIWroc 73 r; Głuchym (advenientia et 
occurentia caecis et surdis) XV med. M PKJY430; 
Tantum tamen dicam, quantum mutus, nyemy, 
de verbo, surdus, głuchy, de sono, o swąku, 
o glossv, et cecus de luce et colore XV med. 
SKJ V 258; Nye bodzesz layacz glvchemv (non 

| maledices surdo) BZ Lev 19, 14; Gluchi surdus
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1461—7 Serm 99 r; Dal głuchym słuch XV 
p. post. JA XII 144; Głuchem słuch vroczyl 
Rozm 216; Głuchem odtvarzas słuch Rozm 226; 
Slyepy vydzą, chromy chodzą, trądovaczy 
oczysczeny, gluschy slyscha (surdi audiunt 
Mat 11, 5) Rozm 315; Movy svyąthy Augu
styn...: Gluschy slyschączy, nyemy movyączy 
Rozm 771.

2. rniewłaściwy, nie taki, jak być powinien, qui 
vi sna ąuadam naturali caref: głuchy gawron 
etc. cf. Gawron, Koper, Lebioda, Lebiodka, 
Pokrzywa.

3. 'niedorzeczny, absurdus, ineptus (?): Głu
che absurdum (quod si inconveniens absurdum- 
que est, ipsius magis esse credenda est, quae 
tanto doctrinae suae fulget eloquio Rom Prol) 
1471 M P K JY  125. -—/ Może tłumacz pomieszał 
absurdus i surdus.

Głupi fo r m y : n. sg. m. głupi FI i Pid 52, 1. 
73, 19. 91, 6, 1437 Wisi nr 228, s. 89, ca 1450 
PF IV 571, etc.; / .  głupia XV p. pr. R XVI 340, 
1466 R XXII 16; ^  g. sg. m. głupiego FI i Puł 
73, 23, Dział 38; neutr. głupiego Puł 75, 4; 
~  d. sg. m. głupiemu XV med. R XXII 240, 
Puł 38, 12, ca 1500 JA XV 540; ~  /. sg. neutr. 
(o) głupiem Suł 14. 44; ~  n. pł. m. głupi FI 75, 4, 
1471 MPKJ V 65; — g. pł. m. głupich XV 
p. post. R XXV 275, XV p. post. R XLVII 350, 
XV ex. ErzGlos 180; ~  v. pł. m. głupi FI i Pul 
93, 8.

Znaczenia: 1. 'głupi, tępy, niemądry, stułtus, 
insipiens* : Szkl {pro rzeki) iest glupy na swoiem 
serczu (dixit insipiens in corde suo): Ne boga 
FI 52, 1, sim. Puł; Lud głupi rozgorzil ymo 
twoie (populus insipiens incitavit nomen tuum) 
FI 73, 19, sim. Pub, Bosze,... pamoczen bodz 
laianam twogim tich, iasz od glupego so wszego 
dna (memor esto improperiorum tuorum, eorum 
quae ab insipiente sunt tota die) FI 73, 23, sim. 
Pul; Zamoczili so se wszistczi głupi sercza (tur- 
bati sunt omnes insipientes corde, Puł: glupyego 
szyercza) FI 75, 4; Mosz głupi ne poznaie (vir 
insipiens non cognoscet) y szaloni ne yrozume 
tego FI 91, 6, sim. Puł; Rozumeycze głupi w lu- 
dzoch, a szaleni nekedi baczicze (intelligite in
sipientes in populo et stulti aliquando sapite) 
FI 93, 8, sim. Puł; Deliras glupyasch 1466 R 
XXII 16; Glupy stułtus, ebes (tam petułans 
et hebes Prol) 1471 M PK JY 1; Glupy *schią a. 
bandą *efferabuntur (effabuntur Psal 93, 4) 
ib. 65; Vrąganye glupyemu {FI: szalonemu) da- 
lesz mye (opprobrium insipienti dedisti me) 
Puł 38, 12; Glvpy stolidus, id est stułtus ca 1500 
Er z 19; Nye yest tho obyczay rzymskyego prava, 
aby kogo ymorzyl o lyekkye sloya, czo nyegdy

czloyyek glupy s pryrodzenya movy Rozm 788; 
~  'niedoświadczony, prostoduszny, naiwny, igno- 
rans, simplex : Ty yczinky czinycz, gest bicz 
my<ło>syerdnim czyelnye, ale duschne są gyne...: 
radzicz glupyemu (docere ignorantem) XV med. 
R XXII 240; Prostim a glupym ca 1450 PF 
IV 569; Gluppy ignorans ib. 571; Dzeczy... 
dla swego glupyego rozvmv młodych lyat (filios 
aetate iuyenili) gymyenye straczayą Dział 38; 
Othosz, mystrzy, barszo glupy, nye rosymyesz 
o they kupy De morte w. 256; Kathy tho moy 
*ruszym glypy, szobyem był sczothr, bogy 
szkapy SkargaPłoc w. 37; Smantnych pocze- 
szyenye, głupich navczenye, mdlich w wyerze 
potwirdzenye XV p. post. R XXV 275; Glu- 
py<c)h *ludczy imprudentium XV p. post. R 
XLVII 350; Simplices, glupych, non informaui- 
mus XV ex. ErzGlos 180; Poradź glvpyemv, 
othpysczy gnyew obrazonemv ca 1500 JA XV 
540; ~  'lekkomyślny, levis*: O glypyem branyy 
rzeczy czwdzych Suł 14, sim. ib. 44.

2. 'prostacki, rusticus, incultus : Glupya ru- 
stica XV p. pr. R XVI 340.

3. dubium: 'małej wartości, błahy, viłis5: Głupi 
yillus 1437 Wisł nr 228, s. 89.

Głupie 'niemądrze, stułte5: Gdze ma szyła, mą 
robotha? Glypyem robyl {SkargaWroc w. 15: 
glvpe robiłam) po thy latha, oszm myar plothna, 
szyethm szthop w grobye, thom thylo yyrobyl 
szobye SkargaPłoc w. 26; Glypyesmy tho vczi- 
nyly stułte a nobis factum XV ex. PF III 177.

Głupieć cf. Zgłupieć
Głupość fo rm y: n. sg. głupość XV med. Zrtb 

524, 1466 R XXII 13, 1471 MPKJ V 61. 87, 
M W  gl. 69; ~  g. sg. głupości FI i Puł 37, 5, 
1464 AcPosn I 366; ~  ac. sg. głupość FI i Puł 
68,7, XV med. GIWroc 23lv, XV ex. Kalużn 
290; -—' i. sg. głupością XV med. GIWroc 105r; 
~  /. sg. (w) głupości XV in. R XXIV 64, BZ 
Gen 20, 5.

Znaczenia: 1. 'głupota, tępota, niewiedza, 
stułtitia, imprudentia*: Sprochnali so y zkazili 
se so blyzny moie od oblicza głupości moiey 
(a facie insipientiae meae) FI 37, 5, sim. Puł; 
Ti wesz *gluboscz moio (tu scis insipientiam 
meam) FI 68, 7, sim. Puł; Gluposcz ebetudinem 
XV med. GIWroc 231 v; W prostoszczy mego 
sercza a w gluposzczy moyu roku gestem to 
yczynyl (in simplicitate cordis mei et munditia, 
var. stułtitia?, manuum mearum feci hoc) BZ 
Gen 20, 5; Ne michi torpentem sopiret inercia, 
stulticia, gluposcz, mentem 1466 R XXII 13; 
Gluposcz ebetudo M W  gł. 69; ~  'brak do
świadczenia, pro sto duszność, naiwność, simpłici- 
tas*: W gluposzczi in simplicitate XV in. R
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XXIV 64; Gest gych wy<e>le, gysz przes glv- 
posczy (Dział 31: swą szalonosczą abo rospvscze- 
nym) pokarm dlygego czasy krothkey godziny 
strayiwszy..., czydzego drapycz szą nye boyą 
(sunt nonnuili, qui per indiscretionem victum 
longi temporis brevi hora consumentes..., aliena 
rapere non formidant) Sul 41; In novissimis 
autem temporibus descendent ąuidam a fide, 
ne sua impericia, *gluposczo, imperitos im- 
mune doceat XV med. GIWroc 105r; Gluposcz 
inpericia XV med. Zab 524; A tego my zal, 
bom to moyyl swey (leg. z swej) gluposczy y s 
lekosczy 1464 AcPosn 1 366; Gluposcz ignoran- 
cia (nempe etsi ignorayi, mecum erit ignorantia 
mea Job 19, 4) 1471 MPKJ V 61; O Panye 
Iezv Kryszczye,... raczy my dacz mądroszczy 
szwyeczkye, kthore szą przed thobą za glv- 
poszcz XV ex. Kalużn 290.

2. 'prostactwo, rubaszność, rusticitas’: Glu
poscz rusticitas (yir nobilis et urbanae elegan- 
tiae nec habens quicquam in eloquio rusticitatis 
admixtum Is prol.) 1471 MPKJ V 87.

Gmach rdom, budynek, aedificium : Cum om
nibus mansiunculis ylg. gmachi, intra eosdem 
parietes muratos factis et fiendis 1393 KodUniw 
I 15; Gmachi uel chysche edificia OrtCel 4.

(Gmerać) Gmyrać 'grzebać (jak kuraf, tu: 
'pełzać, ruszać się, roić się, unguibus scalpere, re- 
p e r e Chwalcze gy, nyebo y zyemya, morze 
y wszelyka gmyrzocza w nych (laudent illum 
caeli et terra, marę et omnia reptilia in eis, 
FI: wszelike lapaiocze) Pul 68, 39. ~  Cf. Po- 
gmerać.

Gmin 1. r ogół mieszczan danej miejscowości, 
tzw. pospólstwo, cmtas, cives eiusdem regioniś*: 
Gmyn myesczky comunitas XV in. JA XXVII 
266; Myesczsky gmyn comunitas OrtCel 2; 
Gromada mieyscska, mieyscski gmin conceptus, 
concilium OrtLel 233; Gmyn comunitas Ort- 
Zab 528; Totam comunitatem al. gmyn de Ca- 
myonka 1456 AGZ XIV 498; Gmyn communitas 
civium 1462 R XXV 269.

2. 'tłum, gromada ludzi, populus, turba’ : 
Vestra cohors, vestra congregacio, yester po
pulus gmin 1466 R XXII 25; Podbyam gmyn 
pessumdo cohortem ib. 27.

Gmyrać cf. Gmerać
Gnać fo rm y: praes. ind. 2. sg. żeniesz BZ 

Gen 32, 17; 3. sg. żenie 1424 Czrs 301; 3. pi. 
żoną 1424 Czrs 301; ~  imper. 2. pl. żeńcie BZ 
Gen 32, 16; ~  inf. gnać 1392 TPaw IV nr 4348, 
BZ Gen 29, 7, Dział 59; ~  praet. 1. sg. m. 
gnałem 1479 ZapWarsz nr 1220; -m gnał 1493 
ZapWarsz nr 1736; 3. sg. m. gnał 1457 Zap
Warsz nr 1057, 1469 ZapWarsz nr 2975, 1471

MPKJ V 38. 102, etc.; / .  gnała 1396 HubeZb 23;
1. pl. m. gnaliśmy 1471 M PKJY  102; 3. pl. m. są 
gnali BZ Gen 32, 39; gnali 1471 MPKJ V 48; 
~  part. praet. pass. n. pl. m. gnany 1399 Leksz 
II nr 1347; ~  praet. pass. 3. pl. f .  gnany były 
BZ Nah 2, 7.

Znaczenie: 'gnać, pędzić, agere, pellere*: 
Sicut ego non mandaui Petri familie pellere al. 
gnacz in meam curiam al. oboro 1392 TPaw IV 
nr 4348; Tako mi *pomorzi bog i swonthi 
krisz, isz przesz me wole pani Kandida gnała 
dwoge scotta na mo dzedzine 1396 HubeZb 23; 
Ti cone w moy dom ne gnani chanszebno reczo, 
ani gich vsitka ma 1399 Leksz II nr 1347; Ja- 
com ne odbił... bidla Annę na drodze, ano 
zoną do * oboro... Jacom ya ne odbił... bidla 
Voyczechowi, a on ge[y] zene do obory 1424 
Czrs 301; Tedi rzeki Iakob: Dalekoly gest 
geszce do wyeczyora, a nye gest godzyna gnacz 
stad do chlewów, ale napogycz owce y gnacz ge 
lepak na pastwo (nec est tempus, ut reducantur 
ad caulas greges: datę antę potum ovibus et sic 
eas ad pastum reducite) BZ Gen 29, 7; Wibral 
s tego, czso gymyal, ku darowanyu brata swego 
Ezau: kooz dwyessczye..., owyecz dwyessczye... 
A rzeki gest slugam: Zenczyesz to naprzód. 
Y przykazał przednyemu rzekocz: Podkaly czyo 
Ezau, moy brat, a opitaly czyo..., czso gest to, 
czso zenyesz przed sobo (cuius sunt ista, quae 
sequeris), tedi gemu otpowyedz: Iacobow, slugy 
twego ib. 32, 16—7; A tak y drugemu przykaże... 
y wsem, czso so stada gnały (et cunctis, qui se- 
quebantur greges) ib. 32, 19; Jakom ja nye zbył 
na dobrovolney drodze Andrzeya, alyem ghy 
zbył na mem gymenyy..., kyedhi my przes 
lanka gnał 1457 ZapWarsz nr 1057; Kaszdy ma 
drogą gnacz swynye na pastwą. <G)dyby kto 
mayącz lyas abo dąbrową od syebie daleko, 
a swe swynye chczalby gnacz (porcos suos vel 
scrofas... voluerit inviare vel pellere, Sul 59: 
poganyacz a pądzicz bądze chczal) przez gy- 
myenye pana gynszego na pastwą do swego 
lyasa, ten kromye woley gego nye ma gnacz 
gynądy, gedno drogą, która gydze do lyasa. 
Tesz chczemy myecz, aczby kto do czy gego 
lyasa z myta na pastwą chczal gnacz (inviari 
seu pełli, Sul 60: przes czyge gymyenye szwy- 
nye... poganyany alybo pądzony bądą) na bv- 
kyew abo na szolądz, ten czygy gest lyas, ma 
sebracz szolądz z obapol drogy na trzydzessczy 
lokyeth Dział 59; Jakom ya Ondrzegewi, gdy 
gnąl sskoth sz pola, nye zasthapyl gwalthem 
drogi 1469 ZapWarsz nr 2975; Gnał minavit 
(tulit universos greges et armenta, et minavit 
antę faciem suam I Reg 30, 20) 1471 MPKJ
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V 38; Jakom ya nye othbyla trzydzesczy bydła 
rogathego y czti<r>dzesczy swyny Mikolayewy 
... schamowthor gwalthem, gdy gnał do obory 
1474 Czrs s. XCIII; Jakom ya nye przyachal 
na gymyenye Mikolayowo... y nye zayanlem 
swyerzepycz z wangrodi gvalthem kmyeczych.. 
y nye gnałem gych, gdzyem chczyal 1479 Zap- 
Warsz nr 1220; Jakom ya nye odbył czeladny- 
kowy Stanisławowemu... dziewanczorga cobyl, 
kthore gnał sze szkody Stanislawowey do obori, 
gwałtem 1486 Czrs s. L; Jako Michał odbył 
gwałtem... Stanisławowy... pyaczdzessanth ko
był, bydła rogathego dwe kopye, owyecz y kossh 
stho, gdy ge gnał sse skody mey 1487 ZapWarsz 
nr 1570; Czom ya Andrzeya... sbyl..., thom 
vdzelal wthenczasz, gdy my bydło odbyal, kye- 
dym ye s ląky gnał do obori swey 1493 ZapWarsz 
nr 1736; ~  (o ludziach): Dzewki <g)ego gnani 
bili lkaioce iako *<g)olobyce (ancillae eius 
minabantur gementes ut columbae), szemrzoce 
na swich <s)erczoch BZ Nah 2,7; Przed schobą 
gnał minavit (me minavit et adduxit in tenebras, 
et non in lucern Thren 3,2) 1471 MPKJ V 102; 
Grozilischmy a. gnalischmy minabamur (cervi- 
cibus nostris minabamur, lassis non dabatur 
reąuies Thren 5, 5) ib. ~  {o wozie): Gnały 
a. *vysly minabant (imposueruntque arcam dei 
super plaustrum novum... Oza autem et frater 
eius minabant plaustrum I Par 13, 7) 1471 
MPKJ V 48.

Cf. Dognać, Odegnać, Ognać, Pognać, Prze
gnać, Przygnać, Rozegnać, Wegnać, Wez- 
gnać, Wygnać, Wyzagnać, Zagnać, Zegnać, 
Gonić

Gnanie 'atak, bój, impetus : Kto pyrwi s nas 
przecyw sinom Amonowim ucz<y)ny gnanye 
(qui primus ex nobis contra filios Ammon 
coeperit dimicare), bodze wodzem lyvda ga- 
laaczskego BZ Jud 10, 18.

Gnat 'kość, zwłaszcza kość goleniowa, goleń, 
os, c r u s Sed et ossa gnati szya yypączyly 
ca 1500 JA X 382; ~  Gnatowye crura (crura 
illius columnae marmoreae, quae fundatae sunt 
super bases aureas Cant 5, 15) 1471 MPKJ V 73.

Gnębić 'dręczyć, uciskać, affligere, premere : 
Gosczyą nye vszmaczay any gnaby (neque 
affliges eum Ex 22, 21) XV p. post. Kalużn 285.

Z gniada {tylko o maści końskiej, non dicitur 
nisi de colore equi) a. z gniada pleśniwy, z gniada 
siwy 'siwy z domieszką barwy ciemnokasztano- 
wej, coloris cani cum rufo mixti : Kon s gnada 
plesznywy 1471 GórsJaz 283; Equus z gnyądą 
plesznywy 1474 GórsJaz 274; Equum z gnada 
plesnywy XV p. post. GórsJaz 282; Non statuit 
duas equas..., unam z gnyada ssywa al. czyem-

nossywe 1500 AGZ XV 401; ~  b. z gniada 
podpalały 'płowy z domieszką barwy ciemno- 
kasztanowej, coloris flavi badiiąue5: Equus
s gnada p<o)dpalaly 1474 GórsJaz 272.

Gniady fo rm y: n. sg.m. gniady 1421 ArchCastr 
Crac 1354. 358, 1425 ArchCastr Cr ac W 961, 1471 
GórsJaz 271. 272, etc.; f . gniada MPKJ V 26, 
1499 AKH  VIII 312, 1500 AGZ XIX 461; 
~  g. sg. m. gniadego 1465 ZapWarsz nr 1169, 
1474 ZapWarsz nr 1438; / .  gniadej 1491 AGZ 
XVIII 315, 1491 ZapWarsz nr 1669; neutr. 
gniada cf. Z gniada; ~  ac. sg. m. gniady 1495 
GórsJaz 277; gniadego 1498 AGZ XVIII 387.

Znaczenie: (o maści zwierzęcej, dicitur de 
eąuis, bubus, similia) 'gniady, ciemnokasztanowy, 
badius, rufus, fuscus’: Equus castratus gnadi 
1421 ArchCastrCrac I 354; Equus gnadi valach 
ib. 358; Equi gnady et szywi 1425 ArchCastr Crac 
II 961; Yako ya nye krath Mikolayowy volu 
gnyadego 1465 ZapWarsz nr 1169; Pro uno 
bove nigro et pro una vacca sterili al. gnyada 
1470 StPPP XI 253; (Koń) gnyady z *byela 
gaba 1471 GórsJaz 271; (Kpń) gnyady *pod- 
polaly ib. 272; Kon gnyady kuszy ib. 283; Gną- 
da, czirwona rufam (ut adducant... vaccam ru- 
iam Num 19, 2) MPKJ V 26; Pro equo gnyady 
1472 AGZ XVIII 44; Super equo gnyady 1474(?) 
StPPP VII 161; Jakom ja nye wzianl Janovy 
s Vyerzuchowa konya gnyadego 1474 ZapWarsz 
nr 1438; Duas equas gnyady et płowy 1475 
AGZ XIX 166; <Equus> gnyady 1475 Kozier- 
RpResignPosn f. 118v; Pro equo ambulatore 
gnyady 1476 AGZ XV 480; Pro bove gnyady 
1476 AGZ XIX 231; Interfecit sibi equum gnyady 
1478 AGZ XIX 451; Qui sibi occidit equum po- 
ledrum calvum al. gnyady 1483 AGZ XV 520; 
Quatuor boves nigros et duos gnyady, et pye- 
rzasty 1488 AGZ XIX 318; Pro eunoch<o>... 
al. gnyadi 1490 AGZ XV 543; Quia ipse... rece- 
pisset sibi duos boves fusci coloris al. gnyadey 
szyersczy 1491 AGZ XVIII 315; Jakom ya nye 
przebodl krovy gnyadej Katharzynye 1491 
ZapWarsz nr 1669; Quia eosdem equos videli- 
cet gnyady, myschasthi et rydzy arestavit 1492 
AGZ XV 300; Pan Yemyelnyczky vkazal kon 
gnady 1495 GórsJaz 277; Pro equo gnyady
1498 AGZ XV 356; Qui homo... furatus est 
sibi equum lucidum al. gnyadego 1498 AGZ 
XVIII 387; In equo gnyady 1493 StPPP VII 
139; Quomodo ipse sibi subtraxit equum gnyady
1499 AGZ XV 370; Pro bove gnyady ib. 382; 
Item bedenia {pro bedeuia) lysza gnyada... 
Item equs gnyady bonus sagitarius... Item equs 
valachus gnyady 1499 AKH  VIII 312; Valach 
gnyady 1499 GórsJazRp 274; Pro eunucho
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gnyady 1500 AGZ XV 390; Equm... eunuchum 
gnyady ib. 396; Cui equa gnyada in pignora- 
cione est recepta 1500 AGZ XIX 461; ~  upo
dobnione częściowo do wymowy ukraińskiej: Pro 
equo eunucho al. o valach hnyady 1498 AGZ 
XV 561; ~  upodobnione częściowo do wymowy 
czeskiej: Tubicena habet gnedy XV p. post 
GórsJaz 280; Habet equum gnedy strzelczi ib.

Gniazdko bot. gniazdka ptaszę r Daucus Ca- 
rota L. sihestris9 : Gnyastka ptasche pentafilon 
1493 Rost nr 2358.

Gniazdo fo r m y : n. sg. gniazdo 1403 Piek 
VI 167, 1417 Czrs 110, Park 405, 1485 Rost 
nr 6009; ~  g. sg. gniazda Gn 3b, 1415 Czrs 61, 
1449 ZapMaz 16, 1471 ZapWarsz nr 3041; 
~  d. sg. gniazdu 1417 Czrs 110; ~  ac. sg. 
gniazdo FI i Pul 83, 3, BZ Num 24, 21. Deut 
22, 6 ; ~  i. sg. gniazdem 1432 TymProc 192; 
~  ac. pi. gniazda XV p. post. R XXV 175, 
Rozm 4. 289. 522.

Znaczenia'. 1. cgniazdo (ptasie), nidus : 
Ptaskowe szukagocz ony gnaszda szobe Gn 3b; 
Wrobi nalazl sobe dom a gardliczya gnazdo 
(nidum) FI 83, 3, sim. Pul; Dobeslaus et Lauren- 
cius... recognouerunt granicies... ad nidum ci- 
conie vlg. *boczany gnasdo 1403 Piek VI 167; 
Chodzocz po drodze, naydzesz na zemi albo na 
drzewye gnyasdo ptaszę (nidum avis inveneris) 
BZ  Deut 22, 6; Gniaasdo Park 405; Nye wza- 
lem trzech gestrzabow sze gnyaszda w leszye... 
thako dobrych jako kooppa 1471 ZapWarsz 
nr 3041; Ptaky yzryala, a ony gnyazda nyoszą 
(vidit aves nidos comportare) Rozm 4; Lysky 
mayą yamy, a ptaczy nyeba gnyazda (vulpes 
foveas habent et volucres caeli nidos Mat 8, 20) 
Rozm 289, sim. ib. 522, XV p. post. R XXV 175; 
—' przenośnie: Moczny iest giscze przebitek 
twoy, pakli w skale polozisz gnyaszdo twe (si 
in petra posueris nidum tuum) BZ Num 24, 21.

2. fgałąź rodu szlacheckiego związana uzna
wanym jeszcze pokrewieństwem, nobilium gentis 
propago, cuius cognatio cum gente rata tenetuF: 
Swanthoslaus dixit se esse de una progenije Ve- 
lislai... vlg. yednego gnasda 1415 Czrs 61; Alia 
medietas heredibus de Szirno Kelbosky vlg. 
cum gnasdo 1417 Czrs 110; Si adjudicabunt 
post Machnam aliquid heredibus de Szirno et 
de Kelbow vlg. temu gnasdu, tunc habebunt ib.; 
Sandiwogium... cum sua geneloya vlg. sz yego 
gnassdem 1432 TymProc 192; Falibogius... 
fideiussit pacem Ratiborio... pro divisione here- 
ditatis a suis cognatis, hoc est oth swego gnyasda 
1449 ZapMaz 16; Ego non credo, si ipse esset 
huius genologie al. gnyazda, cui ius Pruteno- 
rum servit 1459 ZapMaz 36.

3. bot. ptaszę gniazdo 'Daucus Carota L. sil- 
vestris3: Ptasche gnyasdo daucus creticus 1485 
Rost nr 6009; ~  w czeskiej postaci fonetycznej: 
Ptasye hnezdo baucia agrestis 1472 Rost nr 921.

Gnicie frozkład, psucie się, tabes : Dlugym 
gnycym gnyl gest (longa consumptus tabe), az 
y trzewa z nyego plinoli BZ  II Par 21, 19.

Gnić 'tabescere, putrescere, tabe consumi : 
Thabent in palmite gemme gnyya na tycach 
yynnych grona XV p. pr. R XVI 327; Dlugym 
gnycym gnyl gest (longa consumptus tabe) BZ
II Par 21, 19; Cipressus enim est imputribilis 
nye gnyaczy XV p. post. R XXV 178; Lignum 
forte et imputribile, nye gniyacze nygdi, elegit 
sibi (Is 40, 20) ib. 180; Suknya nygdy szye nye 
pogorschyla any od starosczy gnyla (tunica... 
nec yetusta putruit, nec consumebatur) Rozm 
141. ~  Cf. Wgnić się, Zgnić.

Gnida 1. zool. 'jajo wszy czy też wesz łonowa, 
mędoweszka, Phthirius pubis L ! : Gnyda lens 
1472 Rost nr 1456.

2. bot. 'pokrzywa paląca, Urtica urens L ! : 
Gnyda urtica granata 1493 Rost nr 10970.

Gniecieniec 'placek z zagniecionego ciasta, 
placenta confecta e farina subactal: Gneczenecz 
1472 Rost nr 1539.

Gnieść, Gnieść się 1. fgnieść, uciskać, dławić, 
constringere : Gnyescz ca 1455 JA XIV 489; 
Gnecze w byodrach stringit in renibus 1461—7 
Serm 97 r; Dląyycz, gnyeszcz ca 1500 Er z 19; 
~  (o cieście) fzagniatać, wyrabiać, farinam 
subigere?: Acrismat gnyeczye vel syegye, vel 
myeszy ca 1500 Er z 19.

2. gnieść się 'tłoczyć się, cisnąć się, colligere, 
compringere : Gnyethly schią collidebant (sed 
collidebantur in utero eius paryuli Gen 25, 22) 
1471 M P K jy  11; Gnyethly schią impungebant 
(ecce ego ipse iudico... pro eo, quod lateribus 
et humeris impingebatis Ezech 34, 21) ib. 106.

Cf. Nagnieść, Ugnieść, Zagnieść, Pogniatać
Gniew fo rm y: n. sg. gniew FI i Pul 29, 5. 77, 

34. 78, 5, ca 1420 R XXIV 83, 1437 Wisi nr 228, 
s. 87. 88, etc.; ~  g. sg. gniewa FI i Pul 36, 8. 
109, 6, Sul 45, OrtMac 141, Pul 37, 3. 68, 29. 
77, 55. 84, 3, etc.; gniewu FI 21, 21. 37, 3. 
68, 29. 84, 3. 101, 11. Moys 7, FI i Pul 
9, 24. 17, 18, Dek V 1, Spow 4, Sul 60, XV med. 
R XXII 236, BZ Ex 15, 8. II Par 28, 13, Ort- 
BrRp 103, 4. 104, 1, OrtMac 141, 1461—7 
Serm 249v, M W  81 a, Naw 177, XV p. post. 
RozmPam 473, EwZam 298, Rozm 665; ~  d. sg. 
gniewu FI 77, 55, BZ Neh 9, 26, Pul Deut 28, 
Rozm 799, etc.; gniewowi F i l i , 64,Pul Deut 24; 
~  ac. sg. gniew Kśw cr 18, 1398 BiblWarsz 1861
III 34, FI 16, 14. 34, 3, FI i Pul 68, 29. 77, 45.
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54. 64. 84, 3. 4. Moys 7, etc.; ~  i. sg. gniewem 
Gn 173a, FI 137, 8, Dek III 13, Spow 1. 3. 5. 6. 8, 
Błaż 321, etc.; ~  /. sg. (w) gniewie i7/ i Pul 
2, 5. 6,1. 17, 10. 34, 23, Spow 2, XV med. MPKJ 
V 431, etc.; gniewu OrtBrRp 62,3; ~  n. pl. 
gniewowie Pul 87, 17; ~  g. pl. gniewów Dział 
47; ~  ac. pl. gniewy M W  68b; ~  i. pl. gniewy 
BZ  Gen 4, 5, Rozm 133. 807.

Z n a czen ia : 1. 'gniew, złość, wściekłość, w/e- 
c/z£c, niełaska, ira, furor, iracundia, indignatio, 
/m?r, imidia: Ktorimy grehi tuorcha suego na 
gnew pouabil cr 18; Tegdi molwicz bodze 
k nym w gnewe swoiem (tunc loąuetur ad eos 
in ira sua) i7/ 2,5, s/m. Pw/; Gospodne, w twoiem 
roserdzu ne swarz me any w twoiem gnewe 
kazni me (neque in ira tua corripias me) FI 6, 1, 
57m. P«/; Rozgnewal iest boga grzeszni, podług 
mnoszstwa gnewu swego ne szukacz bodze (se- 
cundum multitudinem irae suae non ąuaeret) 
FI 9, 24, sim. Pul; Wsczedl iest dym w gnewe 
iego (ascendit fumus in ira eius), a ogen od ob
licza iego zaszegl se iest FI 17, 10, sim. Pul; 
Ziawona so zaloszena zem ad (pro od) karana 
twego, gospodne, od wetchnena ducha gnewu 
twego (ab inspiratione spiritus irae tuae) FI 17,18, 
sim. Pul; Bo gnew w rozgnewanu iego (ąuoniam 
ira in indignatione eius), a sziwot w woli iego 
FI 29, 5, sim. Pul; W gnewe zemskem molwocz, 
lsci so mislili (in iracundia terrae loąuentes, 
dolos cogitabant) FI 34, 23, sim. Pul; Zostań 
od gnewa y opusczi roserdze (desine ab ira et 
derelinąue furorem) FI 36, 8, sim. Pul; Ne iest 
zbawene w czele moiem od oblicza gnewu (Pul: 
gnyewa) twego (a facie irae tuae) FI 37, 3; Wiley 
na ne gnew twoy y roserdze gnewu (Pul: gnyewa) 
twego polapi gy (effunde super eos iram tuam 
et furor irae tuae comprehendat eos) FI 68, 29, 
sim. Pul; Albo zapomni smilowacz se bog, albo 
wztrzima w gnewe swoiem miloserdza swoia 
(aut continebit in ira sua misericordias suas)? 
FI 16, 9, sim. Pul; leszcze karmę gich becho 
w usczech gich, a gnew boszi wstopil na ne (et 
ira dei ascendit super eos) FI 11, 34, sim. Pul; 
Kelcokrocz roszurzali so gi na puszczi, w gnew 
pobudzali gi w przezwodzu (in iram concita- 
verunt eum in inaąuoso)? FI 11, 45, sim. Pul; 
Posiał w ne gnew rozgnewana swego, rosgne- 
wane y gnew, y zamot (misit in eos iram indi- 
gnationis suae, indignationem et iram, et tribu- 
lationem) FI 11, 54, sim. Pul; Drogo vczinil 
sczdze gnewu swemu (viam fecit semitae irae 
suae, Pul: gnyewa swego) FI 11, 55; W gnew 
(Pul: w gnyewye) pobudzili so gy (in iram conci- 
taverunt eum), w pagorcoch swich y w obra- 
zoch swogich ku gnewowi gy przyyedly (ad

aemulationem eum provocaverunt, Pul: na 
gnyew rozdrasznyly gy) FI 11, 64; Zaszsze se 
ia<k)o ogen gnew twoy (accendetur velut ignis 
zelus tuus) FI 78, 5, sim. Pul; Tako gonycz 
bodzesz ye w burzy twoiey, a w gnewe twoiem 
zamoczisz ie (in ira tua turbabis eos) FI 82, 14, 
sim. Pul; Vkogil ies wszistek gnew twoy, otwro- 
czil ies se od gnewu (Pul: od gnyewa) rozgne
wana twego (mitigasti omnem iram tuam, aver- 
tisti ab ira indignationis tuae) FI 84, 3, sim. Pul; 
Obroczi nas, bosze, zbawene nasze, y otewroczy 
gnew twoy (M W  68b: gnyewy szwoie) od nas 
(averte iram tuam a nobis) FI 84, 4, sim. Pul; 
A czi ne poznali so dróg mogich, iacosz iesm 
przisogl w gnewe moiem (ut iuravi in ira mea), 
ne *wnydo w odpocziwane moie FI 94, 11, 
sim. Pul, M W  117b ; Od oblicza gnewu (Pul: 
gnyewa), rozgnewana twego (a facie irae et in
dignationis tuae), bo wznaszaio przitroczil ies 
me FI 101, 11; Gospodzyn na prawy czy twoyey 
slomyl yest w dzen gnewa swego króle (confre- 
git in die irae suae reges) FI 109, 6, sim. Pul; 
Nad gnewem (Pul: na gnyew, sim. M W  137b) 
neprz<y>aczelow mogych wsczognal ges roka 
twoga (super iram inimicorum meorum extendi- 
sti manum tuam) FI 137, 8; Spusczyl ges gnew 
twoy, gensze poszarl ge yako sczeblo, a w duchw 
gnewv (Pul: roszyerdza, BZ: w duch gnywu) 
twogego sebraly so se(misisti iram tuam ... et in 
spiritu furoris tui congregatae sunt aąuae Ex 
15, 7—8) FI Moys 7, sim. Pul, BZ; Nye za- 
byyay kromya oszadzenya nyekogo gnyewem, 
rąka any radą Dek III 13; Czczy matka i occza 
twego, abi wsedl gnew (leg. gniewu) mego 
Dek V 1; Szpowadami szo..., yszeszmi szgrze- 
szili... gnewem (Spow: 2: w gnewe, 4: s gneywu) 
Spow 1. 3. 5. 6. 8; Thakesz y oczecz moy ne- 
beszky wczini wam, acz ne othpuszczicze 
wszelky, yeden iaco drugy, brathw szwemu 
gnew (Mat 18, 35) ca 1420 R XXIV 82; Wmak- 
czon bywa bozi gnew ib. 83; Gnyef fulmen 1437 
Wisi nr 228, s. 87; Gnyew rancor ib. s. 88; Sylny 
gnew ira fortis et indeliberata, non permittit 
operari iusticiam dei 1438 R XXII 353; O bo- 
zzem gnyewye przeczywo takym pobudzonem 
(in ira dei contra tales excitanda) XV med. MPKJ 
V 431; Czichi gest..., gen nykomu nye zawadza, 
a scham wschitko czirpy przes gnyewu, bo na- 
wyączschi gnyew biwa o gimyenye XV med. 
R XXII 236; Gnyew vultus autem domini super 
facientes mała (I Pet 3, 12) XV med. SKJ I 98; 
Nam vbi rancor et inąuietudo, swar, gnyew 
a nyepokoy, cordis, ibi non potest habitare XV 
med. SK JY  253; Vbacz grzechów ssiedm bycz:... 
pycha..., gnyew, zazdrość ca 1450 PamLit
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IX 319; Zabylesm czlowyeka na mem lowye, 
a mlodzencza w gnyewye mem (occidi... ado- 
lescentulum in livorem meum) BZ  Gen 4, 23;
A tu przebodzesz kylko czasów s nym, asczy 
syo za tym vpokogy gnyew brata twego (donec 
reąuiescat furor fratris tui) ib. 27, 44; *Prze- 
klyoti ' gich wzgardzenye, bo gest vstawne, i 
a gnyew gich, bo gest twardi (maledictus furor 
eorum, quia pertinax, et indignatio eorum, quia 
dura) ib. 49, 7; Wyelyki grzech gest to a gnyew 
gnyewu bożego nad Israhelem gest (et ira fu- 
roris domini imminet super Israel) BZ II Par 
28, 13; Wzbudziły cyo ku gnewu (provocave- 
runt autem te ad iracundiam), a otstopywszi ot 
cyebye, rzucyly twim zakonem za swe zadki 
BZ Neh 9, 26; Rabies dira phariseos toxicat 
at pluunt rabidis flammea probra, ospalanye 
gnewy, labris 1466 R XXII 24; <Ranco>ris 
osser<dzia> albo gnyew 1461—7 Serm 249 v; 
Gnyevą (war. lub.: pyrzchanyą) furoris (terro
rem brachii sui ostendet in comminatione furo
ris et flamma ignis devorantis Is 30, 30) 1471 
MPKJ V 92; Blogoszlawyeny wszythczy boyączy 
szye gnyewu boszkyego (qui timet dominum 
Psal 127, 4) M W  81 a; Wpadnye thaky w *mye- 
rzązczką y tez w gnyew boga wszechmogączego, 
y tez w gnyew... Pyotra y Pawia 1484 Reg 724; 
Na myę szły gnyewowye twoy (in me transierunt 
irae tuae) y strachy twoye zamoczyły mye 
Pul 87, 17; Rozgnyewaly gy w bogoch czudzych 
y nyewlyudnoszczy (pro w nyelyudzkoszczy) ku 
gnyewowy przywyedly (et in abominationibus 
ad iracundiam concitaverunt Deut 32, 16) Pul 
Deut 24; Wydzyal bog y ku gnyewu pobudzon 
iest (ad iracundiam concitatus est Deut 32, 19) 
ib. 28; Myey mye wymowyona v Krystha, 
szyna thwego, bo szye barso yego gnyew (leg. \ 
gniewu) boya Naw 177; Rodzayy yaszczerzyczy, 
chtho vkasze vam vczyecz od przyszłego gnyew 
(quis demonstravit vobis fugere a ventura ira 
Mat 3, 7, Rozm 178: kto vam kazał vczyecz 
v *nyew przychodzącego)? EwZam 298; Tham i 
nauka nąm yesth wydal, by braczczyy kasdi od- j 
pusczal: gnyew, myerszączką y sle szyercze 
XV ex. R XIX 88; Poydzymy a znaydzyemy 
syna naschego, bycz yemv w ych gnyeyye nye 
yczynyly nyeczo złego Rozm 132; Movy svyąthy 
Pyotr yyelykygo gnyew (leg. gniewu) y barzo 
gorączego mylovanya napelnyon Rozm 665; 
Tego vymy, yzecz yest pravy czarnokxyasnyk...9 
a przeto svym czaroyanym przyyyodl tvego 
oycza ku gnyew (leg. gniewu) Rozm 799; Herod 
byl yemv nyeprzyaczyelem. Alye kyedy yemy 
posiał mylego Iesucrista, tedy yemv gnyev od- 
pysczyl Rozm 803; A chczącz ych gnyew (leg.

gniewu) doszycz *vczynysch y rzeki ym Rozm 
814; Chczącz Pylath doszycz ych gnyew {leg. 
gniewu) yczynycz y przykazali, aby gy na 
ssmyech oblyeczono v to yste odzyenye pavlo- 
czyste Rozm 828, sim. Rozm 825; ^  Tekdi gdi 
stała ossada pane Bytgostkey hy Paskowa, tedi 
posiali comornika hy yosnego do paney hy do 
Paska prossącz gych prze bok, aby gim othpus- 
cili przissangą hy kgnew pirwey, nisli posli hy 
ius copczi począti snamonowacz za nimi. Tedi 
hy pani, y Passek s obu stronu othpuscili tim 
gistim ossadnikom oba s obu stronu hy kgnew, 
hy *prziszigą 1398 BiblWarsz 1861 III 34; Ky 
zathworzenyy gygraczom kostek sloscziwey chy- 
trosczy, gysz obykly pyane a kv gnyewa porv- 
szenyy nyefortvną gygri przywyedzone (qui con- 
sueyerunt inebriatos aut ad provocationem irae 
deductos)... s pyenądzy... oblvpycz Sul 45; 
Nyekthorzy sz slachatnego rodv pochodzącz, 
yako strawcze swey czczy..., ypadayą w gnyew 
naszey myrszączky (incidunt in iram nostrae 
indignationis)... Chczemy, aby aczkole nasz 
gnyew gest gym othpysczon y pomsta (quod 
licet nostra ira sit dimissa eis et poena), alye 
wszdi za kradzeszstwa y skody yczynyone po- 
wynny mayą bycz... doszycz yczynycz Sul 47; 
Nye ma bycz... na szmyercz osządzoni... any 
przes tho ypadnye w nasze obrazenye gnyew 
(leg. gniewu) naszego (nec propter hoc offensam 
nostram incurrent) Sul 60; Oczcecz baczącz..., 
czso gemv synowye... yczynyly, gim nye thbał 
any chczal dopomocz..., a thakosz myedzy 
oboyą stroną myrzączką a gnyew pochodzy 
(unde inter utramque partem displicentia et 
rancor morabatur) Sul 75; Stary gnyew diu- 
turnus fremitus OrtCel 3; Thedy rzeki szwem 
rzecznykyem po wthore: Then ortel yesth nye- 
prawdzywy. Y wszyaf szye o tho do krakow- 
szkyego dworu, y poszedł w gnyewye (OrtBrRp 
62, 3: y przyszedł w gnyew, leg. gniewu) od 
gaynego szadv Ort Mac 81; Ten czlowyek bal 
szye szwego pana gnyew y szmyerczy OrtMac 
141, sim. OrtBrRp 103, 4; Gdyby nye przyszedł 
any foldrowal szwego... gymyenya... boyacz 
szye w sządzye panszkyego gnyewa (OrtBrRp 
104, 1: gnyewu), czy, czo oszyedly yego domy 
albo role..., mogaly ony tho odzyerzecz? Ort
Mac 141; <V>stawycznye pospólstwo czyny 
czastokrocz rostargnyenye, w ktoremsze to bra- 
cza abo gynszy przyaczele na gnyew abo swar 
czastokrocz przychodzą (ad rancores seu lites 
non modicas saepius provocantur, Sul 52: kv 
myrszączcze alybo klopothom nyemalym cząsto- 
krocz szą porvszayą) a tako w szkoda ypadayą 
Dział 44; <G)dysz przy sadzech wierny sądzę
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nye maya myecz any baczycz gnyewow, any 
lasky, any darów, gedno podług prawdy y spra- 
wiedlywosczy sądzycz Dział 47; A yesly yego 
gym nye wydam, nye pozbedu szemranya lud- 
skego y gnyewu czeszarzkego XV p. post. 
RozmPam 473; ~  rozgniewać się gniewem:
A, gdysch y zrzuczyly, kroi rozgnyevawschy 
szye gnyevem yyelykyem y przemógł, y chczyal 
tey krzyvdy nade wschymy Ierosolmytany 
msczycz Rozm 108; Vschlyschawschy to on 
nądzny Zyd, rozgnyeval szye sylnem gnyevem 
Rozm 131; ~  (uczynić coś) gniewem, gniewy; 
A tako V0cz on kroi szyln<y>m gnewem gest 
na szobe swe odzene rzaszal byl Gn 173a; To 
vsliszew sodza wscyeklym gnyewem yol sye 
saam bycz Blaż 321; Y rozgnyewal szo gest 
Kaym przelycznye i smarsczy szo gnyewi (1471 
MPKJ V 8: gnyewem) lice gego (iratusąue est 
Cain yehementer et concidit yultus eius) BZ 
Gen 4, 5; Vczynyl yyelye złego przeczyy mnye, 
bo dzyalo, ktorem yczynyl, gyaltem rozlomyl... 
y moy stavek gnyeyy skazyl (et meam piscinu- 
lam malivole destruxit).. y yypysczyl z nyego 
vodą y z rybamy Rozm 133; Smovywschy tho 
Pylat yyelykymy gnyeyy, yyschedl na dvor y za- 
volal Rozm 807; ~  przenośnie: Witargn duszo 
moio od nemilosciwego, gnew twoy (Pul: szablyę 
twoyę) od neprzyaczelow roko (pro roky) twoiey 
(eripe animam meam ab impio, frameam tuam 
ab inimicis manus tuae) FI 16, 14; Witargn od 
gnewu (erue a framea, Pul: od szablyę), bosze, 
duszo moio FI 21, 21; Wiley gnew (effunde 
frameam, Puł: wyymy szablyę) y swoszi przeciw 
tim, gisz gonoo me FI 34, 3.

2. crozruch, bunt, seditw : A gdisz syo pocznye 
rosnyeczacz gnyew y krzik syo mnozil (cumąue 
oriretur seditio et tumultus incresceret), Moyzes 
y Aaron yczeklasta do stany zaslvbyonego BZ 
Num 16, 42; Bilo gich, ktorzisz so sbiczi, czter- 
naczcze tysyoczow lvda a sedmsed przesz tych, 
ktorzis so smarli w gnyewye Chorowem (absąue 
his, qui perierant in seditione Core) ib. 16, 49.

Gniewać, Gniewać się fo rm y: praes. ind. 1. sg. 
gniewam XV ex. PF III 179; 2. sg. gniewasz 
BZ  Gen 4, 6. Tob 3, 13, XV ex. MacDod 138;
3. sg. gniewa Rozm 266. 611; 2. pi. gniewacie 
Gn 173 a, 1471 MPKJ V 120, Rozm 433; 3. pi. 
gniewają 1471 M PK JY  60. 100; ~  imper. 2. sg. 
gniewaj BZ Tob 5, 19, 1471 MPKJ W 129; 2. pl. 
gniewajcie FI i Pul 4, 5. 98, 1; ~  part. praes. 
act. adv. gniewając BZ III Reg 16, 13. 20, 43. 
IV Reg 22, 17, MPKJ V 58, Rozm 376; adi.
n. sg. m. gniewający 1471 MPKJ W 103;/. gnie
wająca 1471 MPKJ V 115; g. sg. m. gniewają
cego 1471 M PK JY  104; ~  inf. gniewać ca 1471

R XXXIII 126, XV ex. PF III 179, ca 1500 
Erz 19, Rozm 130. 324. 500. 643; ~  fut. 2. sg. m. 
będziesz gniewać FI i Pul 79, 5; gniewać będziesz 
FI i Pul 78, 5. 84, 5; 3. sg. m. będzie gniewać 
FI i Pul 7, 12; gniewać będzie FI i Pul 102, 9. 
111, 9; ~  praet. 1. sg. m. -m gniewał Spow 2, 
SkargaPloc w. 87; 3. sg. m. gniewał XV med. 
R XXII 238, BZ III Reg 15, 30. IV Reg 24, 20; 
3. pl. m. gniewali BZ  III Reg 14, 22, Rozm 
589; ~  condit. 2. sg. m. -by gniewał BZ 111 
Reg 16, 2; 1. pl. m. -bychom gniewali Gn 175b;
2. pl. m. -byście gniewali Gn 175 b; 3. pl. m. 
-by gniewali Gn 175b, BZ III Reg 14, 15.

Znaczenia: 1. rpobudzać do gniewu, drażnić, 
irritare, exasperare>: kogoś: Szwych starszych 
nykdy nye gnyewą<j> Aleksy w. 73; Przeto 
wrocz syo a gydzi w pokoiv, a nye *gnyewaw 
ksyoszot fylystinskich (et non offendas oculos 
satraparum Philisthiim) BZ I Reg 29, 7; Czi- 
nyly sobye lugy, abi gnyewaly pana (ut irrita- 
rent dominum) BZ III Reg 14, 15; Prze to 
wyno, ysze gnyewal pana boga israhelskego 
(quo irritaverat dominum deum Israel) ib. 15, 30; 
Szal my thego, yszem cza gnyeval SkargaPloc 
w. 87; Vyem, yschby szye mogło stacz dobrze, 
alye nye sznym ( śmiem5) gnyevacz oycza mego 
Rozm 500; ~  kogoś czymś: Przes tocz na vasz 
naszXc miły ten tho strach gestcy on gy... bil 
spuscil..., abiscze go vy vaszimy grzechy vocze 
ne *gnoualy Gn 175 b; Mile dzathky, yszebiscze 
vy tho dobrze vedzely, kakocz nasz Xc miły 
gestcy on nam barszo miłościuy, abichom go 
mi naszymy grzechy ne gneualy Gn 175 b ; 
Xc miły gest szo on byl naszim othczom vka- 
szal gneflyyy i tesze prycry tegodla, abicz go 
ony svymy grzechy ne gneualy Gn 175 b ; Wyącz 
gdi kto wspomyonąw, eze timi rzeczami pana 
boga gnyewal y szal mu tego..., ten a taky 
zaluyączi bądze yczyesson XV med. R XXII 238; 
Prze wszelke grzechi Bazowi a grzechy Hela, 
sina gego, gymysz zgrzeszily..., gnyewaiocz pana 
boga israhelskego swimy marnoscyamy (provo- 
cantes dominum deum Israel in yanitatibus suis) 
BZ III Reg 16, 13; Svavolya boga gnyeva, ray 
lupy, pkyel bogaczy a vschemv grzechovy yest 
poczathek Rozm 611; ~  kogoś przez coś: Przi- 
prawyalesz lyvd moy ku grzechu israhelski, abi 
myo gnyewal przes gich grzechi (ut me irritares 
in peccatis eorum) BZ  III Reg 16, 2; ^  kogoś 
w czymś, na czymś: Alle vy gy Barthodzegem 
naszyuacze, a f them vy barszo miłego Xa gne- 
vacze Gn 173a; Czinyl dom ludów nyeprawye 
przed bogem, a gnyewaly gy na wszitkem (et 
irritaverunt eum super omnibus), gesz czinyly 
oczczowye gych swimy grzechi BZ III Reg 14, 22;
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Isze opuscywszi myo y obyatowały czvdzim bo- [ 
gom, gnyewaioc myo na wszitkich vczincech 
swu roku (irritantes me in cunctis operibus ma- 
nuum suarum) BZ IV Reg 22, 17; ~  bez kon
tekstu składniowego: Gnyewayą provocant (au- 
dacter provocant deum Job 12, 6) 1471 MPKJ 
V 60; Drasynyą, gnyewaya exacerbavit (filii 
Israel, qui usque nunc exacerbant me in opere 
manuum suarum Jer 32, 30) ib. 100; Gnyewayąn- 
czy exasperans (si forte quiescant, quoniam do- 
mus exasperans est Ezech 2, 5) ib. 103; Gnye- 
wayączego exasperantem (dic ad domum ex- 
asperantem: Nescitis, quid ista significent? 
Ezech 17, 12) ib. 104; Drasznyącza, gnyeyayą- 
cza provocatrix (vae, provocatrix, et redempta 
civitas Soph 3, 1) ib. 115.

2. gniewać się 'być rozgniewanym, okazywać 
gniew, irasci, furorę accendi, succensere, mo- 
lestum esse alicui : Gnewaycze se, a ne zgrze- 
szayce (irascimini et nolite peccare) Fl 4, 5, 
sim. Pul; Bog sodza prawi, mocny y smerny, 
a yza se bodze gnewacz po wszitky dny (num- 
quid irascitur per singulos dies)? Fl 7, 12, sim. 
Pul; Dokodsze, gospodne, gnewacz se bodzesz 
(Pul: dokod szye, boże, gnyewacz będzesz) do 
concza (usquequo, domine, irasceris in finem)? 
Fl 78, 5; Gospodzin crolowal, gnewaycze se 
ludzi (irascantur populi) Fl 98, 1, sim. Pul; Ne 
na wyeki gnywacz (Pul: gnyewacz) se bodze 
(non in perpetuum irascetur) Fl 102, 9; Grzeszny 
vzrzy, a gnewacz se bodze (peccator videbit et 
irascetur) Fl 111, 9, sim. Pul; Czemu szo gnye- 
wasz (quare iratus es)? BZ Gen 4, 6 ; Y wrocyl 
syo kroi do domv swego, potopyw to *sliszocz, 
a gnyewaiocz syo prziszedl do Samariey (furi- 
bundus venit in Samariam) BZ III Reg 20, 43; 
Pożegnane gymyo twe, panye boże..., gen gdi 
syo gnyevasz (qui cum iratus fueris), mylo- 
syerdze czinysz BZ  Tob 3, 13; Zyd yeden... 
vzryącz dzyeczy v sobotą robycz, pocznye szye 
barzo gnyevacz Rozm 130; Tako lyczemyernyczy 
vzrącz to począly szye gnyevacz Rozm 324; 
^  komuś, przeciw komuś: Aza na weky gne
wacz se bodzesz nam (numquid in aeternum 
irasceris nobis)? Fl 84, 5, sim. Pul; Bo syo gnye- 
wal pan przecyw Ierusalem (irascebatur enim 
dominus contra Jerusalem) a przecyw łudzę 
BZ  IV Reg 24, 20; ~  na kogoś, coś: Gospodne, 
bosze czczy, y dokod bodzesz se gnewacz na 
modlitwo sługi twego (quousque irasceris super 
orationem servi tui)? Fl 79, 5, sim. Pul; Nye 
gnyevay schą na myą nemo mihi molestus sit 
(Gal 6, 17) 1471 M P K J\  129; Slusznye, Chryste, 
na nąsz szą gnyewasz XV ex. MacDod 138; 
At ego nonnihil succenseo tibi gnyewam sie na

czya nyeczo XV ex. RFIII 179; Ya vam movyą, 
yze każdy, który szye gnyeva na svego bratha 
(quia omnis, qui irascitur fratri suo Mat 5, 22), 
ten yest krzyv kv ossądzenyy Rozm 266; Czemv 
szye na mye gnyevaczye, yzem każdego czlo- 
yyeka vzdrovyl v sobota (mihi indignamini, quia 
totum hominem sanum feci in sabbato Jo 7, 23)?

I Rozm 433; Bo yyedzyala, yze szye Zydoyye 
ganyebny nany gnyevaly y smovyly Rozm 589; 
Przeczyy szyyątosczy naschego zbavyenya było, 
by ten, który przyschedl ymrzecz za yschytky, 
yącz szye dacz nye chczyal. Tegodlya daye 
gnyeylyyem odpusczenye gnyeyacz szye na szye 
Rozm 643; ~  czegoś, z czegoś: 'o coś, z po
wodu czegoś, (irasci alicui) quod, (alicui ira 
movetur) ex aliąua re : Czostom *si ne gneual 
mich grzechów, czosm sse gich dopusczil Spowl; 
Proszo cyebye, nye gnyeway syo s tego, yzem 
chcyal wzwyedzecz rod twoy (ne irascaris, quod 
yoluerim cognoscere genus tuum) BZ Tob 5, 19; 
At nil est causae, quod succenseas nye maszie 
(leg. masz sie) czego gnyeyacz XV ex. PF III 
179; ~  ze zdaniem: Tedy począł yeden zydow- 
sky, który yest byl starschy v synagodze, gnye- 
yayącz szye, yze myły Iesus yzdrayyal w sobotą 
(respondens autem archisynagogus indignans, 
quia sabbato curasset Jesus Luc 13, 14) Rozm 
376; ~  bez kontekstu składniowego: Czo za- 
lugyecze a. gnyevaczie schią quid molesti estis 
(Mat 26, 10)? 1471 MPKJ V 120; Iakoby szą 
nye gnyyayącz dissimulata ira (war. kal.: yakoby 
schią nye *gnyewacz dissimulatam iram, et 
dissimulata ira, reversus in domum suam, con- 
vocavit ad se amicos suos Esth 5, 10) MPKJ 
V 58; Gnywacz sye succensere XV ex. PF 
III 179; Gnyeyacz szya bachari ca 1500 Erz 19; 
Gnyeyącz szya stomachari ib.; ~  Brzysk
a. zmyesanye na myą a. gnyewacz szą tumultus 
(dicebant autem: Non in die festo, ne forte tu
multus fieret in populo Mat 26, 5) ca 1471 
R XXXIII 126.

Cf. Pogniewać się, Przegniewać, Rozgniewać, 
Zagniewać

Gniewanie *gniew, złość, furor, iracundia5: Nye 
przestał pan od gnyewu roznyewanya swego 
wyelykego, gesz syo roznyewalo gnyewanye 
gego przecyw ludowy (quod iratus est furor 
eius contra Judam) BZ IV Reg 23, 26; Mocz 
gego (sc. boga) y syla gego, y gnyewanye na 
wszitki, ktorzi gego ostavaio (furor super 
omnes, qui derelinquunt eum) BZ  I Esdr 8, 22; 
Laczna kv gnevanv facilis ad irascendum 1461—7 
Serm 444 r.

Gniewien cf. Gniewny
Gniewienica 'drewniane siodło, sella eąuestris
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lignea : Item gnewyenycze, hoc est ligneas sel- ! 
las, poterit supponere podkład, sed aliud nihil I 
circa easdem reformare 1472 AGZ VI 156.

Gniewiwość 'gniew, złość, furor, iracundia: 
Wyelyka gnyewyvoscz bosza kapye na nas 
(magnus enim furor domini stillavit super nos) 
BZ II Par 34, 21; Bo bog nye przeczi iako gyni 
czlowyek any iako sin czlowyeczi ku gnyewy- 
voscy syo zapalya (ad iracundiam inflammabi- 
tur) BZ Judith 8, 15; Porasz gycb mocz sylno 
moczo two, acz gich mocz padnye w twey 
gnyewywoscy (cadat virtus eorum in iracundia 
tua) ib. 9, 11.

Gniewiwy 'skłonny do gniewu, gniewny, roz
gniewany, iracundus, iratus*: Caszdi gnyewywi 
gest wsczyekli, vderzi, czso w rąku ma XV med.
R XXII 237; Gdi vbodzi duchem mayą nyebo, j 
a czischi zyemyą, aczsesch ma ostacz pischnim 
a gnyewywim wyernye sam pkyel ? ib.

Gniewliwie 'gniewnie, szałejąc z gniewu, furio 
se, cum ira \ Gnyewlywye furiose XV p. post. 
Kałużn 276.

Gniewliwyfo r m y : n. sg. m. gniewliwy Gn 174a. 
175b, BZ Gen 16, 12, Rozm 116. 142; ^  i. sg. m. 
gniewliwym 1470 ZapWarsz nr 3007; gniewli- 
wem Rozm 157; neutr. gniewliwem Rozm 647; 
~  n. pl. m. gniewliwi 1461—7 Serm 96 v, Rozm 
656; ~  g. pł. m. gniewliwych Fł i Puł 17, 51; 
~  d. pl. m. gniewliwym 1461—7 Serm 96 v; j 
gniewliwem Rozm 642—3. _

Z n a czen ia : 1. 'skłonny do gniewu, iracun- j 
dus : Tescy go on *na chczal sz ogna stvorzicz, 
abicz on ne bil gneflyyy Gn 174 a; Xc miły gest szo 
on byl naszim othczom vkaszal gneflyyy i tesze 
prycry tegodla, abicz go ony svymy grzechy ne 
gneualy Gn 175b; Bosze..., zbawiczelu moy od 
neprzyiaczelow mogich gnewliwich (liberator 
meus de inimicis meis iracundis)! Fł 17, 51, 
sim. Pul', A ten to bodze czlowyek gnyewliwy 
(hic erit ferus homo), a roce gego przeczyw 
wszem, a roce wszech przeczyw gemu BZ Gen 
16, 12; Gnewliwim iracundis 1461—7 Serm 96 v; 
Gnewlivi iracundi ib.; Alye Archalaus nye telko 
na sve omowcze, alye y na sve poddane byl[y] 
barzo okropny, gnyevlyvy (in sibi subditos cru- 
delius patre desaevit) Rozm 116; Nygdy nye byl 
(sc. Jesus) lyekych obyczayow,... tesch nye byl 
gnyevlyvy (numąuam iracundus) Rozm 142; 
Takye to przyrodzyenye, ktoresch szye zna- j 
myenvye kolera, nygdy go nye vczynyla gnyevly- j 
vem (numąuam eum colera fecit iracundum) | 
Rozm 157; Sly Zydovye, gnyevlyvy, mogły były , 
ye pobycz Rozm 656; ~  Przeczyy szyyątosczy 
naschego zbayyenya było, by ten, który przy- 
schedl ymrzecz za yschytky, yącz szye dacz nye

chczyal. Tegodlya daye gnyevlyvem odpuscze- 
nye gnyevacz szye na szye Rozm 642—3.

2. 'zły, rozwścieczony, iratus, furiosus : Ja
kom ya, przyszchethwschy w dom kxandza 
pyssarzow gwalthem, nye groszylem mv anym 
ranky na parszvną gego pothnyossl vmyszlem 
gnewlywym y sz wolą szbyczą gy 1470 ZapWarsz 
nr 3007; Alye thu mamy yescze baczycz, yze 
pyrvey, nyzly y zyyązaly, rozmayczye y vma- 
czely zlemy slovy rozmaytemy, szyepanym 
gnyevlyvem, polyczkovanym, za wlozy rvanym 
Rozm 647.

Gniewnik 'człowiek zagniewany, homo iratus’ :
| Sberz dlvsnyky y gnewnyky, othpros, zapłacz 

dlvg wsytkim SkargaWroc w. 43.
Gniewny 'rozgniewany, iratus5: Gdy gnewen 

| bodzesz (cum iratus fueris Hab 3, 2), myloser- 
I dze wspomenesz FI Hab 3, sim. Puł; Et immo 

oportet, quod isti, qui yolunt reprehendere tales 
homines spinosos, gnewne, prius se arment, 
ybracz, ford paciencia XV in. R XXIV 68; 
Wynydze od ffaraona wyelmy gnyewyen (iratus 
nimis) BZ Ex 11, 9; Sebrali syo przecziw Moyze- 
szovi y Aaronovi s krzikem gnyewnim y rzekli 
(et versi in seditionem dixerunt) BZ Num 20, 3; 
Antipater byl gnyewyen na oycza (Antipater 
molestus erat patri), ysch yemv byl brata przy- 
stayyl, a takosz nye chczyalo krolestyo na Anty- 
patroyy dzyeczy ydz albo pascz Rozm 105.

Gniewosz bot. 'niecierpek pospolity, Impatiens 
Noli tangere L ć : Gnevosch herba abortiva 1437 
Rost nr 2638; Gnewoss abrotana ca 1465 Rost 
nr 4111; Gnyewos molaria ib. nr 4112, sim. ib. 
nr 4460; Gnevosch eldromida 1472 Rost nr 1620.

Gniezdnik, Gnieźnik 1. 'członek gałęzi rodu 
związanej uznawanym jeszcze pokrewieństwem, 
gentis propagine ortus, cuius cognatio cum gente 
rata tenetuF: Swanthoslaus dixit se esse de una 
progeniie Velislai... ylg. yednego gnasda,... non 
sit ipse Swantoslaus sic sibi propinąuus, quod 
esset ylg. gnesdnik vel yedne dzelnicze 1415 
Czrs 61.

2. bot. 'Lathraea Sąuamaria L ! : Gwyesnyk 
{pro gnyesnyk) crassaria 1460 Rost nr 3442; 
Gnyesznyk crassaria ca 1465 Rost nr 4227; 
Gnyeznyk crassaria ib. nr 4228; Gnesznik aug- 
matica 1472 Rost nr 1748.

Gnieździć 'budować gniazdo, nidum facerć*: 
| Tamo wroblowe gnyezdzycz bodo (illic passeres 
I nidificabunt) Fł 103, 18, sim. Puł.

Gnieźnik cf. Gniezdnik
Gniłka 'ulęgałka, gniłka, owoc gruszy nieszla

chetnej przez leżenie przygniły, Piri communis L. 
silvestris fructus iacendo mollitus*: Gnilki pira 
1472 Rost nr 205.
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Gnoić 1. 'nawozić, fimo spargere' : Gnogycz 
fimare, id est fimo spargere ca 1500 Er z 20; 
Gnogycz ffimare ib.

2. 'wydalać kał, stercus emittere' : Gnoycz 
stercorizare, id est stercus emittere ca 1500 
Erz 20.

Cf. Rozgnoić się, Zagnoić się
Gnojny 'mający styczność z gnojem, gnojowy, 

stercoris, stercus attinef: Viszedlem brono
walno... asz ku bronye gnoyney (egressus sum 
per portam vallis... ad portam stercoris) i?Z 
Neh 2,13; Vstavyly... tysyocz lokcyow muru 
az do broni gnoyney (aedificaverunt... mille 
cubitos in muro usque ad portam sterąuilinii) 
ib. 3,13; Brono gnoyno vdzalal Melchias (por
tam sterąuilinii aedificavit Melchias) ib. 3, 14. 
— Cf. Glista.

Gnojowy 'dotyczący gnoju, stercoralis, qui 
stercus attinef: dzień gnojowy 'dzień, w którym 
kmiecie byli zobowiązani do pracy dla pana przy 
wywożeniu czy rozrzucaniu gnoju, dies, quo coloni 
domino servire atque per eius campum stercus 
sternere debebanf: Michael de Czianouice totam 
medietatem sui dominii... et unam diem laboris 
in toto anno dictam syrpowy, reliąua die dicta 
gnoyowi pro se reseruata..., vendidit 1456 StPPP 
II nr 3567.

Gnój fo r m y : n. sg. gnój FI i Pul 82, 9, BZ 
Tob 2, 11, 1472 Rost nr 614, ca 1500 Erz 20; 
~  g. sg. gnoja FI i Pul 112, 6 ; gnoju 1424 Zap- 
Warsz nr 103, 1466 R XXII 19; ~  ac. sg. gnój 
1444 ZapWarsz nr 566, BZ Num 19, 5. IV Reg 
18, 27, 1456 R XXXIII 183, XVp. post. R XLVII 
353; ^  i. sg. gnojem BZ Gen 31, 34. Lev 8, 17, 
Rozm 375; ~  /. sg. (na) gnoju OrtBrRp 93, 2, 
Ort Mac 128.

Z n a czen ia : 1. 'nawóz, gnój, fimus, stercus 
Vczinili se iaco gnoy zeme (facti sunt ut stercus 
terrae) FI 82, 9, sim. Puł; *Pobudzayocz ot zseme 
nedostatecznego, a z gnoya wznaszayo vbogego 
(suscitans a terra inopem et de stercore erigens 
pauperem) FI 112, 6, sim. Pul; Jakom ya ne 
wivoszil Vitkowa gnoyw *diwema woszoma 
szamowthor 1424 ZapWarsz nr 103; Ille, qui 
seminat ad iiemem, dictum vadium... tenebitur 
dare... excepto novo fimo al. gnogy {pro gnogv), 
quem fimum de anno presenti educeret 1436 
StPPP II nr 2640; Jacom ya o tha crzywdą wstał 
oth Grzegorza, eze my gwalthem pobrał gnoy 
sz moyey obory 1444 ZapWarsz nr 566; Skrila 
modli pod wyelblodowim gnogem (abscondit 
idola subter stramenta cameli) y szyadla sama na 
nyem BZ Gen 31, 34; Gymyely szye kto konya, 
myenyacz, aby ukradzyon..., odpowyadacz ma 
y podz sz nym do zachoycze, a od tego do dru-

gego asz do tego, czo then kony na szwym gno- 
yu vchowal OrtMac 128, sim. OrtBrRp 93,2; 
Gnoy fimus ca 1500 Erz 20; Nyechay yego 
yescze y tego lata, aczczy okopayą około yego 
y potrzessą gnoyem (fodiam circa illam et mit- 
tam stercora Luc 13, 8), azaby vrodzylo ovocz 
Rozm 375; ~  'gnojowisko, śmietnik, putredo,
sterculinum : Byzkvp swyat mylyyoczy [.. .Jnyczy 
pelney wyatra a [.. .]wy lyezzoczemy w gno<ju> 
(episcopus diiigens mundum flabello pleń o et 
testudini iacenti in putredine comparatur) XV 
med. MPKJ V 430.

2. 'odchody, stercus, excrementum : Czyelcza 
skoroo y s myossem, y s gnogem seszsze (vitu- 
lum cum pelle et carnibus, et fimo cremans) 
BZ Lev 8, 17; Prziwyodo... krowo czirwono... 
y dasz yo Eleazarovi kaplanovi, ienze... szesze 
yo przed widzenym wszitkich, tako scoro iako 
myosso y krew, y gnoy (comburetąue eam cunc- 
tis yidentibus, tam pelle et carnibus eius, quam 
sanguine et fimo) BZ Num 19, 5; K tobye 
posiał myo pan moy, abich nye mowyl tymy 
rzeczamy, a nye k tim moszom,... abi gedly 
gnoy swoy a pyły mocz swoy (ut comedant ster
cora sua et bibant urinam suam) BZ IV Reg 
18, 27; Vsnol, a w tern vsnyenyv gnoy iastkolyci 
goroci gemv w oczy ypadnye, tak isze rocze 
oszlnol (calida stercora inciderent super ocu- 
los eius fieretąue caecus) BZ Tob 2, 11.

3. 'ropa, sanies': Job... dicitur, quod testa 
vlg. scorupą, saniem vlg. gnoy, morborum ra- 
debat vlg. yczyral, sedens in sterąuilinio (Job 2 ,8) 
1456 R XXXIII 183; Dorno venie sit yacuum 
sanie, gl. putredine od gnoiv 1466 R XXII 19; 
Gnoy saniem XV p. post. R XLVII 353.

4. uszny gnój 'woskowina, aurium sordes : 
Usny gnoy cerumen 1472 Rost nr 614; Vschny 
gnoy austera ca 1500 Erz 20.

Gnus 'człowiek gnuśny, leń, leniuch, segnis' : 
G<n>usz segnis 1436 R XXIII 277.

Gnusić 'być leniwym, opieszałym, lenić się, 
segnem esse, dormitare, to r p e r e Gnvsszą tor- 
peo 1448 R XXIV 351; Ne naturalis coloris tui 
scintilla torpens, gnvszącz, sopiat in cinere, ani- 
mum tuum ad laboris studium excita dormi- 
tantem, gnvszączy, soporisąue superflui dete- 
stare pigriciem 1466 R XXII 10.

Gnustwo 'lenistwo, opieszałość, segnities, desi- 
dia: Gnvstwo acidia 1448 R XXIV 354; Gdisz 
dawnoscz prze gnyszstwo alybo leenywstwo 
(propter segnitiem et pigritiam, Dział 24: dla 
lenywstwa) panoow yest ystawyono, skazaliśmy 
a ystawily Sul 35; My thake baczącz gnyszstwo 
alybo lenysstwo (de.sidiam seu pigritiam, Dział 
25: lenywstwo) Franczysszkowo, wirzekami...
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themv Francyszkovi zawadzicz dwv lyathv rze- | 
czona dawnoscz Sul 36; Przetho, aby dobrze j 
robyaczy a opyekadlny nyekthorzy vszythek j 
ss tego wszaly, a lenywe oth gnussthwa a le- 
nywsthwa (a torpore et pigritia) thake bychom 
othczągnąly a wsbvdzyli, vstawyamy Sul 53; 
Et torporis, gnvstwa, piger arare noluit XV ex. 
MPKJ II 326.

Gnuśnia 'lenistwo, opieszałość, segnities5: Gnv- 
sznya segnicies ca 1500 Er z 20.

Gnuśność 'lenistwo, opieszałość, desidia : Ideo 
autem timorem incussit, ut torpor, gnussnoscz, 
abiiciatur XV med. SKJM  284; Vbacz grzechów 
ssiedm bycz teze...: pycha,... gnyew, zazdrość, 
gnvsnoscz z obżarstwem ca 1450 PamLit IX 319.

Gnuśny 'leniwy, opieszały, segnis, piger5: Gdy 
wszystczy gnvszny a lenywy (omnes desides et 
lenti) w posczyganyy swey skody mało czvcz 
szą obykly Sul 53; Gnvszny segnis ca 1500 
Erz 20; Gnvszny somnolentus ib.; Nye vczynyla 
krvy (pro krev v) yego pyerszyach nyeczystoty 
any yego vczynyla kyedy gnvsznym albo kyedy 
lyenyyym (neque lentum nec pigrum) Rozm 157.

! Gnyod r ?5: Lypyen daye myod, gl. woszy 
gnyod (pro myod?) 1471 CyzKłob 444.

Gobast (?) bot. 'Echium vulgare L? : Gobasth 
aridella 1460 Rost nr 3361.

Godliwy 'stosowny, odpowiedni, aptus, eon- 
gruens : Verba huic festiu<it>ati congruencia 
godliya 1477 MPKJ II 324.

Godło fo r m y : n. sg. godło (1244) KodMazK 
nr 448, 1403 AKH  III 291, OrtCell, e tc .;~ g . sg. 
godła 1425 StPPP II nr 2038; — d. sg. godłu 
Ort Cel 8 \ ~  ac. sg. godło 1436 StPPP VII 
354, 1441 StPPP II nr 3032; ^  i. sg. godłem 
1436 StPPP II nr 2636, 1452 StPPP II nr 3490.

Znaczenia: I. 'umowny krzyk, wołanie go
niących przestępcę lub hasło wzywające do go
nienia, signum i. e. vocabułum ąuoddam tamąuam 
tessera constitutum, ąuo cives ad legis violatores 
perseąuendos convocabantuE: Omnes kmetones... 
contumaces... contra Nicolaum... pro yiolencia 
facta in taberna sua et pro fraccione hostiorum 
duorum, et pro clamacione godło 1402 StPPP 
II nr 888; Viceprocurator... cum Petro... ter- 
minum... habent... pro yiolenta offensa et ir- 
ruicione ac clamacione godła super dictum pro- 
curatorem, ac pro yiolenta yulneracione famuli 
eiusdem yiceprocuratoris 1425 StPPP II nr 2038; 
Contumaces... contra... abbatemde Andrzeyow 
pro yiolenta proclamacione al. za godłem 1436 
StPPP II nr 2636; Nobilis Stachna... iure 
euasit nobilem Peregrinum... pro homine fugi- 
tiuo... kmethone iuxta acta terminorum et pro- 
clamacionem coloni, qui proclamauit al. godło

I 1436 StPPP VII 354; Schiska..., actor, cum 
Andrea kmetone... terminum habent pro eo, 
quia yeniens... per graniciem unam in tenutam 
ipsius Ziscze, proclamauit super eum godło et 
intulit sibi unum yulnus 1441 StPPP II nr 3032; 
Marcissius..., actor, cum kmethone Swantho- 
tha, procuratore... domini de Belczow, habent 
terminum pro eo, quia idem Swanthota emittens 
eum de curia proclamavit totam yillam post 
istam proclamationem al. godło et intulit sibi 
yulnus ipso initio 1446 RTII III nr 118; Quas (sc. 
pecunias)... spoliative recepit... et proclamayit 
post ea godła, ubi Maczkoni septem vulnera... 
<intulit> 1448 AGZ XI 322; Repercussit cum 
proclamacione al. s godłem 1452 StPPP II 
nr 3490; Godło clamor Ort Cel 2, sim. Ort Lei 
233, OrtZab 527; Nye przybyeszaly kv godlv 
non accurrens ad clamorem OrtCel 8; Nobilis 
Janussius cum kmethonibus... proclamacionem 
faciendo al. zgod[e]lem... inyia libera... recepe- 
runt... equum yiolenter 1481 StPPP II nr 4261; 
lste homo... recipiebat robora ab ecclesia yio
lenter et proclamacio al. godło facta est per homi- 
nes. Ad quam proclamacionem nos cucurrimus 
et in eadem yiolencia recepimus eosdem duos 
equos et currum, quos dedimus ad regalem fo- 
restam, ut iuris est 1482 StPPP II nr 4271; 
^  Receperat equum homini... et cum ardenti 
yestigio, godło, fugatus est et captus 1470 StPPP 
II nr 4025.

2. 'rycerskie zawołanie rodowe, verbum, ąuo 
eąuites eiusdem gentis ad sc conclamandos ac 
comocandos utebantuE: Suscepi... in terram 
Mazouiam... Ratiborium et Albertum... de ter- 
ra Polonie et de genelogia ista dicta Gelitho..., 
et vocitacione, godło, Nagody (1244) KodMazK 
nr 448.

3. 'herb, znak rozpoznawczy, insigne (generis, 
nawis, similiaf: Godło Geralth: crux osmorog, 
czeczerza na helme 1403 AKH  III 291; ~  Go
dła Cast[r]orum (navigayimus in navi Alexan- 
drina..., cui erat insigne Castorum Act 28, 11) 
1471 MPKJ V 136.

Godne 'danina na rzecz pana feudalnego z okazji 
uroczystego święta, tributum, ąuod domino fest i 
sollemnioris occasione sohebatuE: Villas... et 
yillanos ipsarum absolyimus... a dacione... 
quarumlibet festivitatum ubicunque, quod god
ne dicitur (1278) 1415 KodWP I 418; Sepedicta 
villa... nobis... singulis annis racione nostro- 
rum jurium ducalium, yidelicet godne, pecarne... 
tres marcas... soluere teneatur 1353 KodPol 
II 299, sim. 1355 KodPol I 212; Incolas... abso- 
luimus... ab omnibus solucionibus... et yexacio- 
nibus yniuersis iuris Polonici...: przewód, godne
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ca 1354 A K H IV 324; Facientes... incolas... libe- 
ros... ab omnibus... solucionibus, exaccioni- 
bus... ac tributis,... a podvod, a godne (1359) 
XVKodWP III 133; Ab omnibus solucionibus..., 
que secuntur: a obras, sep..., przewód, godne, j 
psarske 1363 Czrs s. XLV, sim. 1368 Kod- j 
MazL 79; Volumus, quod incole dietę ville ab | 
omnibus nostris solucionibus, exaccionibus, I 
castrorum nostrorum laboribus sint liberi..., ! 
specialiter tamen ab hiis, que secuntur, yide- 
licet:... godne 1382 WierzbWarsz 5; Omnes 
ville predicte homines... ab omnibus... solu
cionibus... sint soluti..., a ... godne, dimowe 
1385 KodMazL 103, sim. 1399 Kod MazL 129; 
Ab omnibus nostris solucionibus, exaccionibus, 
castrorum nostrorum laboribus et specialiter ab 
hiis, yidelicet pobor, szrzon, godne, psarske, 
sokolowe, bobrowe 1385 Monlur VI 103; In
cole ab omnibus... solucionibus... et specialiter
a ... godne, pszarske... sint liberi 1390 Kod
MazL 109; Ab omnibus nostris solucionibus... i 
sint liberi... et absoluti..., yidelicet... a pobor..., 
godne, sokolne 1444 Bon 5; ~  Swesko...
habet producere testes contra Pelcam... pro 
pecoribus violenter receptis et godne dedit ter- 
cia die post Natiuitatem Christi 1379 StPPP 
VIII nr 548.

Godni cf. Godny
Godnie 1. enależycie, stosownie, iuste, aeąue : 

Czso gemv za to godnye etplacymi (quid illi 
ad haec poterimus dignum dare)? BZ Tob 12, 3.

2. 'w sposób dozwolony, zgodny z prawem, le- 
gitime : Cząnzza wząntha do dwora pana... j 
wogewodzego godnye mozze bicz wpąndzona 
(pignora recepta ad curiam... palatini licite 
pełli possunt) Sul 19.

Godno godno jest 'nadaje się do czegoś, ma 
znaczenie, jest korzystne, utile est, valet, prodesf: i 
Godno yest valet XV p. pr. R XVI 340.

Godność 1. 'zdatność, sposobność do czegoś, 
dogodność, habilitas, opportunitas5: Godnoscz 
opportunitas XV p. post. P F IV 754; *Gotnosz 
habilitas ca 1500 R XLVII 371.

2. 'wartość, cena, pretium : Ot ktorichkoly 
rzeczi kupy, ktoregokoly bi rodzayu albo o- 
ssobi, albo godnosczy, albo schaczunku (cuius- 
cunque generis vel speciei aut yaloris) bąndąn 
albo bilibi, targowego braacz nye mayąn Sul 112; 
Jan Jacca nye rosmyothal plothow... Marczi- 
nowi any mu uzitku godnosczi odeschlo, yako ! 
kopa 1466 Czrs s. LXXXIV.

3. 'ważność, prawomocność, auctoritas : Take 
zapiszy y lysthy oth nynyeyszego czasy nyeyeney 
mayą bycz moczy albo godnosczy (nullius ro- 
boris vel momenti) Sul 79.

1. Godny, Godni fo r m y : n. %. rn. godzien 
XV med. SKJ V 273, M W  50b; godny, godni 
1477 MPKJ II 324, XV p. post. R XXV 180; 

/. godna XV p. pr. R XVI 329; neutr. godne 
XV med. R XXV 155, BZ Deut 20, 20, 1471 
MPKJ V 41; godnie 1471 MPKJ V 60; ~  g. sg. m. 
godnego MPKJ V 75; / . godnej BZ Judith 6, 6; 
neutr. godnego 1471 M PKJY  75; ^  d. sg. neutr. 
godnemu M W  50a; ^  ac. sg. f .  godną Fl i Pul 
80, 3; neutr. godnie 1498 ZapWarsz nr 1885; 
— n. pl. m. godni 1471 MPKJ V 131, M W  54b, 
ca 1500 R XLVII 371; —' ac. pl. m. godne Sul 
102; neutr. godne XV ex. SKJ I 143.

Comparat. n. pl. m. godniejszy XV p. post. R 
XXV 183.

Z n a czen ia : 1. 'odpowiedni, sposobny ku cze
muś, zdatny ku czemuś, idoneus, aptus, congruens, 
habilis, dignus’: Tho ma bicz rozumyano..., acz 
tako slyachczicz yako wlodika... swey *nye- 
yynusczy przes swyatky godne albo dostoyne 
nye oczisczyąn (per testes idoneos non expurga- 
verit) Sul 102; Nuptaque conveniens, godna, 
thori XV p. pr. R XVI 329; Godne, szluszne 
idoneos XV med. PF V 73; Nemo est tam ido
neus tako godzyen XV med. S K JY  273; Godny 
idonei (haec commenda fidelibus hominibus, 
qui idonei erunt et alios docere II Tim 2, 2) 
1471 MPKJ V 131; Ideo est Xp bonus et verus 
est, qui est aptus, godny, ad istam fallacem 
yitam pro tempore non eterno, etiam ad vitam 
eternaliter manentem salus est 1477 MPKJ II 
324; O, iakiey czistoti wam bilo potrzeba ku 
godnemu sluzenyu takiey panyey! M W  50a; 
Cum diuine voci nullus consonus appareret, 
nykth nye byl godny, pontifex iterato ad con- 
sulendum dominum precibus adiuit XV p. post.

| R XXV 180; Conderet sua arma, ut sint po- 
ciores, godnyeyszy, ad futuram litem ib. 183; 
Abiles sunt, id est gotny ca 1500 R XLVII 371; 
~  Godne wydzienye digna spectacio (interfe- 

! cit... virum dignum spectaculo II Reg 23, 21) 
1471 MPKJ V 41; ^  czemuś: Slovą roszma- 
gythe albo szmyechoyy godne nye moyycz 
(verba vana aut risui apta non loqui) XV ex. 
SKJ I 143; ^  ku czemuś: Splendidum cor bo- 
num in epulis godne yest ku thym godom (splen
didum cor et bonum in epulis est Ecclus 30, 27) 
XV med. R XXV 155; Iest (sc. drzewie) plone 
a k ginim potrzebam godne (Jigna... in ceteros 
apta usus) BZ Deut 20, 20; Yako mnye Stha- 
nyslaw Myczkowycz w gayv moyem... rabal 
drzewo godnye kv budowanyy y gynsche drzewa 
pospolythye 1498 ZapWarsz nr 1885; ~  dla 
czegoś: S kthorich ieden dla strozey dziewici 
Mariey godzien bil wszisthek M W  50 b; ~
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z bezokolicznikiem: Prosimi czio..., biszmy bili I 
godny prziyącz dari laski twoiey M W  54b; i 
~  dubium: Od kochanya godnego (war. lub.: | 
od kochanya ssna godnego) a delectacione 
somni convenientis (Sap 7,2) 1471 MPKJ 
V 75; ~  godnie jest 'godzi się, przystoi, dece/, 
dignum e s f : Godnyely iest dignum ducis
(homo..., brevi vivens tempore, repletur mul- 
tis miseriis... Et dignum ducis super huiusce- 
modi aperire oculos tuos et adducere eum 
tecum in iudicium Job 14, 3) 1471 MPKJ V 60.

2. fnależny, zasłużony, debitus, iustus*: God- 
ney moki od myecza mego przimo (dignas mei 
gladii poenas exceperint) BZ Judith 6, 6.

C/. Ziele
2. Godny, Godni ez godami, tj. świętami zwią

zany, sollemnis, ad sollemnia pertinens*: Trobicze I 
w godno trobo (buccinate in neomenia tuba), i 
we znameniti dzen swoczena waszego i7/ 80, 3, j 
s/m. Pul

Godować fo r m y : praes. ind. z partykułą ać 
d/a wyrażenia trybu rozkazującego: 3. pl. ać go- 
dują Tob 2, 2; ^  imper. 1. pl. godujmy ca 
1450 PT7 IV 572; ~  part. praes. act. adv. godu- 
jąc XV med. R XXII 234, BZ II Esdr 7, 14; 
adi. g. pl. m. godujących 1438 R XXII 351;
i. pl. m. godującymi Rozm 381; ^  inf. godować 
XV p. pr. R XLVII359, BZ II Esdr 9, 55, 1466 
R XXV 138, Rozm 388; ~  fut. 3. pl. m. godować 
będą 1471 MPKJ V 65; ^  praet. 3. sg. m. go
dowa! 1466 R XXV 138, 1461—7 Serm llOr, 
Rozm 111; 3. pl. m. godowali BZ Tob 7, 17.
11,21; ~  condit. 1. sg. m. -bych godowa! Rozm 
388; 1. pl. m. -byśmy godowali Rozm 387;
3. pl. m. -by godowali BZ II Esdr 9, 55.

Z n a czen ie : 'ucztować, epulari, convivari* : Ale 
godwywczich epulemur in puritate scilicet iusticie 
1438 R XXII 351; Godowacz epulari XV p. pr.
R XLVII 359; Tho wschitko bilo błogo obłu
dne..., yako snacz na onim *bogaczczu, gen 
po tern blodze, gesch myal dzen pole dnya 
goduyącz (epulabatur quotidie Luc 16, 19), po- 
tim krople wodi żądał v żebraka XV med. R 
XXII 234; Goduymy (R XXII 351: *godwmy)... 
nye <w> ąwassye starem..., ale w przessnosczy 
abo w nyeąwassnosczy czystoti a prawdi (ita- 
que epulemur non in fermento veteri..., sed in 
azymis sinceritatis et veritatis I Cor 5, 8) ca 1450 
PF IV 572; Slauily dzen sławni przesnyczni za 
syedm dny goduiocz w vydzenyv bozem (et ce- 
lebraverunt diem festum azymorum septem die- 
bus epulantes in conspectu domini) BZ II Esdr 
7, 14; Y oteszly wszitci gescz a pycz y godowacz 
(abierunt omnes manducare et bibere, et epu
lari), a dacz dari tim, ktorzi nye myely, abi ta-

kesz godowaly (ut epularentur) ib. 9, 55; Potem 
gdisz prziszedl bil geden <dzień> swyota bo
żego a obyad bil dobri yczinyon w domu Tho- 
byasovye, rzeki sinu...: Gydzi a prziwyedzi tu 
nyektore z naszego pokolenya..., acz s namy 
goduio (ut epulentur nobiscum) BZ Tob 2, 2; 
Podle tego tedi prawa vcziny zapys małżeński. 
A potem godovaly chwalyocz boga (post haec 
epulati sunt benedicentes deum) ib. 7, 17; Za 
syedm dny godowaly s wyelyko radoscyo (per 
septem dies epulantes omnes cum gaudio mag- 
no) ib. 11,21; Godowal epulabatur 1466 R XXV 
138; Godowacz epulari ib.; Godoval discumbe- 
bat 1461—7 Serm llOr; Godowaczy bandą epu
lentur (et iusti epulentur Psal 67, 4) 1471 MPKJ
V 65; Archelaus... yyschedwschy s kosczyola 
y godoval syemy (leg. z swemi) przyaczyelmy 
(erat cum amicis in epulis) Rozm 111; Tedy 
tobye czescz bądzye przede wschytkymy go- 
dąyączymy *pospuły (coram simul discumben- 
tibus Luc 14,10) Rozm 381; Przyyyedzczye 
czy<e)lą tłuste, zabyczyesz, abyśmy yzyyaly 
y godovaly (et epulemur Luc 15, 23) Rozm 387; 
Nygdysz my nye dal yednego kozlyeczya, abych 
ss mymy przyaczyelmy godoval (ut cum ami
cis meis epularer Luc 15, 29) Rozm 388; Godo- 
vacz a yeszelycz szye myszymy (epulari autem 
et gaudere oportebat Luc 15, 32), yze ten brath 
tvoy... yest nalyezyon ib.

Godowanie fo rm y: n. sg. godowanie XV ex. 
MPKJ II 325; ^  g. sg. godowania MPKJ VI I I ,  
1475 R XXV 129; ~  d. sg. godowaniu BZ 
Tob 9, 12; ac. sg. godowanie 1471 MPKJ
V 25; ~  /. sg. (w) godowaniu XV med. R XXIV 
371, 1471 MPKJ V 83; ~  n. pl. godowania 1434 
PF V 31.

Znaczenie: 'ucztowanie (najczęściej wy
stawne, przesadne), epulae, comissatio*: Godo- 
wanya commessationes 1434 PF V 31; Syedly 
społu ku godowanyy (accesserunt ad convivium) 
a tak ... swadzebne godi slayyly BZ Tob 9, 12; 
Godowanye epulum (si quando habebitis epu- 
lum et dies festos, et calendas, canetis tubis 
super holocaustis et pacificis yictimis Num 10,10) 
1471 MPKJ V 25; W godowanyą in epulis 
(splendidum cor et bonum in epułis est Ecclus 
30, 27) ib. 83; De sua tam dulci epulacione go- 
dowanya 1475 R XXV 129; ~  Nye w godo- 
vanyv vel nye v obzarstwe non in comessacio- 
nibus (Rom 13,13) XV med. R XXIV 371; 
Godowanye comessaciones, id est inordinate et 
frequentes comestiones XV ex. MPKJ II 325; 
~  w przekładzie lac. commistio (też commix- 
tio) 'mieszanie* wziętego za comissatio (w lac. 
średniowiecznej też commextio) 'ucztowanie*:
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Od godowanya a. myessąnya (war. kal.: myescha- j 
nya) a commixtione (quievit paululum ciyitas | 
a commistione fermenti, donec fermentaretur 
totum Os 7, 4) MPKJ V I I I .

Gody fo r m y : n. pl. gody XV med. R XXIV 
351, BZ Ex 13, 6, XV p. post. R XIX 48, 
etc.; g, pl. god 1393 Leksz II nr 1555, 1400 
HubeZb 77, FI i Pul 73, 5, 1405 HubeZb 106, 
1407 HubeZb 86, etc.; ~  d. pl. godom Kśw 
dv 3, XV med. R XXV 155, BZ Deut 21, 20, 
Naw 128; godam Rozm 528; ~  ac. pl. gody 
Gn 184 a. gl. 70 b, 1405 HubeZb 105, 1409 
Piek VI 387, etc. etc.; ~  i. pl. gody 1401 Piek 
VI 44, 1403 HubeZb 110, 1407 HubeZb 87, 1413 
KsMaz I nr 2108, etc.; ^  /. pl. (po) godziech 
1401 Piek VI 39, 1423 AKPr VIIIa 162, 1425 
MPKJ II 303, 1430—2 JP XXXVI 35, BZ I 
Reg 20, 27, Rozm 380.

Z n a czen ia : 1 .eświęto, dies festus, sollemnitas, 
feriae, festurn : a. chrześcijańskie, <7 C/zn-
stianis celebrabantur: Ta sloua pisę suoti Lucas 
na cesch y na falo godom nyneysim dv 3; 
Gody solempnitate ca 1428 PF I 495; Vyelyke, 
waszne, costowne tho v boga gody sszą XV 
med. R XXIV 351; ~  b. starotestamentowe,
quae a Iudaeis celebrabantur: Sławili se so, gisz 
cze nenawidzeli posr<z)od got twogich (in me- 
dio solemnitatis tuae) FI 73, 5, sim. Pul; Y bo- 
dzeczye myecz dzen ten to w *pamyoczy a bo- 
dzeczye gy slawycz gody panu w waszich ro- 
dzech chwało wyeczno (celebrabitis eam solem- 
nem domino in generationibus yestris cultu 
sempiterno) BZ Ex 12, 14; Dzen szodmi tymysz 
godi bodzye poczczyon (dies septima eadem 
festivitate yenerabilis) ib. 12,16; A paklybi kto 
czucz do waszego chczyal wnycz zboru... a uczy- 
nycz godi boszego przyszczya (yoluerit... fa- 
cere Phase domini), obrzezań ma bicz pyrwey 
kaszdi pacholik gego ib. 12, 48; W ósmi dzen 
bodoo godi bosze (in die septimo erit solemni- 
tas domini) ib. 13, 6 ; God przesnyczych ostrze- 
gay (solemnitatem azymorum custodies) ib. 
34,18; Godi tydnyowe (solemnitatem hebdo- 
madarum) yczynysz sobye w pyrwich yrodach 
sznywa swego pszenycznego, a godi gdisz 
wroczy sze czasz lyetni, wsziczko sgromadzysz 
(solemnitatem, ąuando redeunte anni tempore 
cuncta conduntur) ib. 34, 22; Nye bodzesz 
offyerowacz na kwassonem chlebye krwye 
offyery mey any ostanye do yutra s offyery god 
przesznycz (neque residebit manę de yictima 
solemnitatis Phase) ib. 34, 25; To olfyarowacz 
bodzecze panv na godi wasze (in solemnitatibus 
yestris) BZ  Num 29, 39; Trembcze w godno 
trobę w znamyenyty dzyen god wasszych (buc-

i cinate in neomenia tuba in insigni die solemni
tatis yestrae, FI: swoczena waszego) Pul 80, 3; 
Yest było blysko svyątego dnya zydovskyego, 
które zvano scenophegya, yakoby rzeki gody 
namyothow (feriae tabernaculorum), bo tedy 
Zydovye sczynyyschy namyothy y yathy y czy- 
nyly gody, yako v nasz w Szyyątky Rozm 430; 
Przygotovaly yschythky potrzeby kv *vyely- 
konoczney godam (ad manducandum pascha 
cuncta paraverunt) Rozm 528; ^  ępierwszy
dzień miesiąca obchodzony jako święto, Calem 
d a e Ale gdisz slunce wesczdlo drugego dnya 
po godzech (post calendas) BZ I Reg 20, 27; 
Nye vkusyl tego to drugego dnya na godi 
(in die calendarum secunda) chleba ib. 20,34; 
Gothowy schią (pro godowye schą, war. lub.: 
*godzye szą, pro gody szą) kalende sunt (ecce 
calendae sunt crastino I Reg 20, 5) 1471 MPKJ
V 37; Noue gody calende (hodie non sunt ca
lendae neque sabbatum IV Reg 4, 23) ib. 46; 
W gody (war. kal.: w godzynach) in calendis 
(super principem erunt holocausta et sacrificium, 
et libamina in solemnitatibus et in calendis 
Ezech 45, 17) MPKJ V 107; Goth, myessyącz- 
nich dny (war. kal.: oth myeschancznich dny) 
kalendarum (porta atrii interioris... in die ca
lendarum aperietur Ezech 46, 1) ib.; ~  Gody 
myeschączane (war. lub.: myesyaczne) neomenia 
(et cessare faciam omne gaudium eius, solemni
tatem eius, neomeniam eius, sabbatum eius et 
omnia festa tempora eius Os 2, 11) 1471 MPKJ
V 110; Gadobnewyenya (leg. god obnowienia) 
myessączow (war. kal.: *gadobnych myeschan- 
czow) neomenia (neomeniam et sabbatum, et 
festivitates alias non feram Is 1, 13) M PKJV  87.

2. rświęta Bożego Narodzenia, festurn Natwita- 
tis Christi : Jaco mi Laurencius slubil *Gamni 
do Goth przinesczna *praw pro 20 marcis 1393 
Leksz II nr 1555; Przedwoy za Miczka roczil 
Chebdze, eze ymal dzirszecz Wilczków oth God 
do God 1400 HubeZb 77; Kmotowna ne podzo- 
cowala panu łowczemu ny pirzwi..., ny poti 
dzen po Godzech 1401 Piek VI 39; Iacosmi bili 
posili ("pośli’) *Woczechomi v czasz przet Godi 
do woytha z Buku 1401 Piek VI 44; Kmecz 
od Ondrzeya yisszedl trzy nedzele przed Gody 
1403 HubeZb 110; Dominus Dobkus de Ko- 
sicz habet terminum cum adyocato de Pylszna 
primo termino po Godi iudicio post festurn Na- 
tiyitatis Christi 1379—404 Biecz I 36; Climonth 
ranczil Symunowi sescz grziwen groszowich na 
ti Godi 1405 HubeZb 105; Rey osszadl u pana 
Lenartha od God do God ib. 106, sim. 1407 
HubeZb 86; Paszek kazał Andrzeowi precz dwe 
nedzeli przed Gody 1407 HubeZb 87; Yacom
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ya ne ranczil Potroui panczi cop na thi Godi 1409 
KsMaz I nr 1425; Jacom ya sztargoval o Falan- 
czicze s Gotharthem, veczne ma mye (leg. mi je) 
na Gody wszdacz 1413 Czrs 40; O ctori dom 
na mo Adam szalował, o thenem ya s nim mai 
smowo, esze mi go przed Godi wipusczil 1413 
KsMaz I nr 2108; Micolay nye mai dacz pyan- 
czinacczye grziwen szirokich groszi na Godi 
1416 AKH  III 267, sim. XV in. Maik 118; 
Elzbyetha... trzeczi dzen po Godzech jezdzila 
do Sczepana w dom, aby yey spełnił pyenandze 
podług zapysu 1423 AKPr VIII a 162, sim. 1425 
MPKJ II 303; Jako Sczepan myal dlusnykom 
zaplaczycz setm cop Przedwoyowey a trzy copy 
na Gody, a ony skodny ne mali bycz dzeczy 
1426 ZapWarsz nr 189, sim. 1428 ZapWarsz 
nr 2851; Ma dacz tres grossos y cztyrdzeszczy 
panu Pelcze na swąthy Mychal. Gdyby nye dal, 
tedy na Gody... sztho grosy dacz, a gdyby nye 
dal sztho grosy, tegdy po Godzech wąsanye 
dacz w swoy dom 1430—2 JP XXXVI 35; Ja
com ya wstał oth Jana o tha krzywda, yze ma 
na Godi nye szedlyl 1433 Czrs s. LXXXI; Her- 
borth tenebit eandem villam ad aliud festum 
Nativitatis Christi comuniter, videlicet od Kod 
do Goth 1436 AGZ XIII 1; Jacom ya ne wi- 
nowath oczczewy memu polukopya za plath na 
mynąle Gody 1444 ZapWarsz nr 742; Tho 
sza wazane czaszy za wszythky nyedzyelye 
y pyathky, tho krzyżowa y aduenth przed 
Gody OrtMac 92, sim. Ort Br VII 549; Quam 
particulam ipse Ribalth tenebit od God do God 
1457 TymProc 340; Swyąnthy Thomek patrzy 
God 1471 CyzKłob 445; Stanislaus... dicta 
bona... modo obligatorio tenebit... a Natali Do
mini iuxta consuetudinem terrestrem al. od God 
do God 1480 AkChelm XIX 12.

3. 'uczta, convivium, epulae, coena : Qui missi 
sunt, ut vocarent homines ad convivium gody 
XV med. GIWroc 112v; Yako dzyscha thym, 
czo maya gydz na gody sicut fieri solet bonis 
lecatoribus XV med. R XXV 154; Godne yest 
ku thym godom splendidum cor bonum in 
epulis (Ecclus 30, 27) ib. 155; A gdisz bili weszły 
w gego dom, vczynyl gest godi (fecit convivium) 
BZ Gen 19, 3; Vczynyl gest Abraham wyelikye 
godi (grandę convivium) ib. 21, 8; A tako vczy- 
<ni)wszy godi (inito convivio), gedly ib. 24, 
54; Genze to (sc. Laban) zezwaw wyelykye 
przyyaczyelye na godi (ad convivium), vczynyl 
swaczbo ib. 29,22; Syn nasz... oddal syo iest 
obzarstwv y nyecistocze, y godom (comessatio- 
nibus vacat et luxuriae atąue conviviis) BZ Deut 
21,20; Przikazal Raguel skopu zabycz a godi 
prziprauicz (praecepit... parari convivium) BZ

| Tob 7, 9; Raguel... swey gospodiny Annye 
I przikazal, abi stroyla godi swadzebne (ut in- 

strueret convivium) ib. 8, 21; Kazał prziprauicz 
godi wyelebne (fecit... parari epulas) wszem 
swim sosyadom y przyiacyelyom ib. 8, 22; Sye- 
dly społu ku godowanyy. A tak z boiaznyo 
bożo swadzebne godi slayyly (nuptiarum con- 
vivium exercebant) ib. 9, 12; Czanste gody epu
las (qui diligit epulas, in egestate erit Proy 
21, 17) 1471 MPKJ V 69; Braczya nye mayą 
chodzyczy na nyepoczliye gody (ad inhonesta 
convivia) y svadziby 1484 Reg 710; A iako 
było w dzyen yrodzenya Herodoya, tedy vczy- 
nyl gody yyelykye (coenam fecit Marc 6,21) 
Rozm 346; Nykt ny ma sobye ządacz yyschego 
myescza, kyedy bądzye na godzyech Rozm 380; 
Kyedy czynysch gody (cum facis convivium 
Luc 14, 13), yzovy ybogye Rozm 381; ~  Svothy 
Gan... gesthcy mu on tako rzecl był, ysze na- 
gotug szo thy k themu..., aby thy ku mne... 
na gody prysetl mogę Gn 184 a; Gyenze <by> 
mnye donyoszl po thym zywoczye kv vyekv- 
ysthym godom y nyebyeszkyemy yeszelyy Naw 
128; ~  Pozaluy mya, sztary, miody, bocz my 
przyszły krwawe gody XV p. post. R XIX 48; 
~  'uczta weselna, wesele, nuptiae, nuptiarum 
epulae3: Kalsdego, choscy na gego gody przyde 
omnes, qui ad eius nupcias intrauerunt Gn gl. 
70b; Na gody ad nupcias XV med. R XXIV 363.

4. 'danina na rzecz pana feudalnego z okazji 
uroczystych świąt, tributum, quod domino sok 
lemniorum festorum occasione praestari solebaf: 
Sextum gallum eciam censualem et honores al. 
gody bis in anno ipse scultetus et eius posteri 
libere percipient et possidebunt (1365) 1558 
MMAe X 188; Agrorum pars accidit... Stani- 
slao..., census omnes... per medium, inuitacio- 
nes kmethonum al. gody cum gallis ecciam per 
medium 1482 StPPP IX nr 929.

5. dubium: Otha ne wszanl grziwni oth San- 
dziuoya za to, bi dal yego rocoymam milczenye 
o ffszitky godi 1409 Piek VI 387.

Godzić (się) formy: a. z zaimkiem zwrotnym 
się: praes. ind. 3. sg. godzi Sul 48, BZ Gen 6, 21. 
Tob 6,9, OrtBrRp 38,1, OrtMac 41, XV p. 
post. R I s. XLI; 3. pi. godzą XV med. MPKJ 
V 426, BZ Deut 20, 19, Rozm 265; —' part. 
praes. adi. n. pi. godzące XV p. post. PF III 291; 
/. pl. m. (w) godzących Sul 46; ~  inf. godzić ca 
1428 PF 1480; ~  fut. 3. sg. m. będzie godził 1484 
Reg 707; / .  będzie godzić Rozm 265; ~  praet. 
3. sg. m. godził Dział 38; / . godziła Rozm 759; 
neutr. godziło 1397 Leksz I nr 2524; 3. pl. f .  go
dziły BZ Num 13, 21; -—' condit. 3. sg. m. by 
godził Dział 57; neutr. by godziło Rozm 122.
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b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 3. sg. 
godzi FI 9, 30. 31, Satyra w. 13; ~  part. praes. 
act. adi. n. pl. godzące 1448 R XXIV 354; 
ac. pl. f .  godzące Sul 96.

Z n a czen ia : 1. godzić się a. 'być stosownym, 
przydatnym, nadawać się na coś, do czegoś, uti- 
lem esse, aptum vel idoneum esse, valere ad ali- 
quid9: To dwoie chisz obaliło szo i sgnilo, y ne 
godziło szo nikomu 1397 Leksz I nr 2524; Taky 
(sc. wstępujący) ma byczi przyąth..., on tho 
ysthy yestly sye bądzye godzyl a bądzye gym 
luby y podobny (si is yidebitur ipsis idoneus, 
recipiatur) 1484 Reg 707; Tu myły Iesus 
chvaly svoye zvolyenyky a naucza ye rozmay- 
them navkam kv zbavyenyv, które szye nam 
grzesnem godzą Rozm 265; ~  czemuś: Marya 
dzyeyycza nyegdy siała mylego Iesvsa na polye 
po zyelya, które by szye godzylo varzyw (leg. 
warzywu) Rozm 122; Stayelysol, w czemze bą
dzye solono, bo czemv szye daley bądzye go- 
dzycz, yedno yze ya vyrzvczą na dvor (ad ni- 
hilum valet ultra, nisi ut mittatur foras Mat 5, 13) 
Rozm 265; ~  ku czemuś: Pokarm... wszącz
ma swogim konyem, a stany sz drew czynycz, 
narąbyonych... w chrosczech, nye godzączych 
szą kv bvdowanyv Sul 46; Zolcz gey (sc. ryby) 
godzi syo ku pomazanyy oczy (fel yalet ad un- 
gendos oculos), na nychze gest byelmo BZ  
Tob 6,9; ~  przeciw czemuś: Przeczy<w zi)mnv 
godzo sye dzya<ła miłosierdz>ya (contra hoc 
frigus yalent opera misericordiae) XV med. 
MPKJ V 426; ~  na coś: Gdiby ktho dąp po- 
rąbyl w gymyenyy drygego..., gysz szą godzy 
na osz (ąuercum... yalentem ad axem, Dział 38: 
gdy kto... wywieze dąb, czso syą godzyl na 
ossy) Sul 48; Nabyerzi s sobo rozmagitego po
karmu, genze szo godzy tobye y wszemu po
rodzonemu stworzenyu na pokarm (tolles igi- 
tur tecum ex omnibus escis, quae mandi pos- 
sunt) BZ Gen 6, 21; Gdy kto ... wywieszę dąb, 
czso by syą godzyl na ossy (yalentem ad axem) 
Dział 57; ~  z bezokolicznikiem: Bil czasz, gdis 
zrzale iagodi godzili syo zobacz (ąuando iam 
praecoąuae uvae vesci possunt) BZ Num 13, 21; 
Nye poczinay sczepow, ktorichze owocze godzo 
syo gescz (non succides arbores, de quibus vesci 
potest) BZ Deut 20, 19; ~  bez kontekstu: Go- 
dzącze apte 1448 R XXIV 354; Godzącze sze 
yalitura XV p. post. PF III 291.

b. 'mieć wartość, valere, prodesse : Przeday 
obylie, gdy szye godzy (vende bladum, cum 
satis yalet), a nye thedy, gdy przes ybogyego 
nye może bycz kupyyono XV p. post. R I s. XLI; 
Iudasch... pokutha przyyyedzyon, czvsch ta- 
kyem ydrączenym y bolyesczyą sercza, która

szye yemv vzdy nycz nye godzyla, yze to czy- 
nyl nye prze myloscz bożą, alye prze czyaskoscz 
grzecha..., przynyosl thy ystne trzydzyesczy 
penyądzy Rozm 759; Iudasch... rzeki: Zgrze
szyłem, yydavschy y zdradzyyschy krev nye- 
yynną... Vschakoz baczy, yze tha Iudaszova 
spoyyedz nye godzyla szye prze troyaka rzecz 
ib. ; ~  'być mocnym, zdrowym, valere, yalidum, 
sanum, firmum esse9: M a... yawnye ykazacz 
dwoye pczoli dobrze godzancze w swoyem royu 
czale (debebit... pałam demonstrare binas apes 
yivas et bene yalentes in suo examine) Sul 96.

c. 'mieć moc prawną, yalere, legis yim habe- 
re: Obyeczyyocz... przerzeczeny... wekuyscze 
ymyecz, czokoly przesz gich procuratora... 
obrzondzono by bilo, w thych rzeczhach y we 
wsythkich gynych... theliko do yednego byegu 
roka, a daley ssza godzycz ne mą ad vnius anni 
decursum et non ultra yaliturum ca 1428 PF 
I 480; Przysząsznykow szwyadeczthwo pod 
myeszczka pyeczaczą o myesczka rzecz nye może 
ostacz any szye godzy OrtBrRp 38,1, sim. Ort- 
Mac 41.

d. 'przystawać na coś, zgadzać się, obtempe- 
rare, obseąui : Godzycz (sc. się) obtemperare 
XV p.post. R XXV 178.

2. godzić 'nastawać na kogoś, zasadzać się na 
kogoś, insidiari, dolo agere : Godzy (Pul: grozy) 
we scriczy (insidiatur in abscondito), iaco lew 
w iazkini swoiey FI 9,30; Godzi (Pul: grozy), 
bi vlapil ybogego (insidiatur, ut rapiat paupe
rem) FI 9, 31; ~  Bo ymyszlnye na to godzy, 
ysz sye panu zlye yrodzy Satyra w. 13.

Cf. Nagodzić, Pogodzić, Przygodzic, Rozgo- 
dzić, Ugodzić, Zgodzić, Ugodzać, Przyga- 
dzać się, Rozgadzać, Ugadzać, Zgadzać, 
Zgodnąć

Godzien cf. Godny
Godziętność 'wartość, pretium : M ayą... wy- 

bracz dwye personye..., gesz godząthnoscz ta- 
kego szolthiszowsthwa (yalores huiusmodi scul- 
tetiae), tho gest, zacz stoy,... dzedzyczowi po- 
wyedzą zaplaczycz Sul 80.

Godziętny 'mający moc, pełną wartość, qui yim 
habet, qui pro rato yalet9: M y... yyrzekami... 
swyadeczstwo... striya za Cvnradem wczinyone 
bicz godzanthne (declaramus... testimonium... 
patrui... yalere) Sul 35; Thv konyecz wthorich 
kxąng praw krolya Kazymyrowych a szbyth- 
nich ystawyaan (leg. ustawiaó f ustaw5) prze
brawszy godzanthne kv drygym w pyrwych 
kxangach przyłączone Sul 72.

Godzina fo rm y: n. sg. godzina Bogur C—F, 
ca 1425 EwKReg 43, 1429 ZapWarsz nr 259, 
etc. eter, ~  g. sg. Spow 4—6, 1403 KsMaz
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I nr 360, ca 1420 R XXV 229, Sul 25. 111, BZ 
Gen 22,11, etc. etc. ; ^  ac. sg. godzinę 1397 Leksz
I nr 2498, 1426 AKPr VIII a 166, 1427 MPKJ
II 307, etc. etc.; ~  1. sg. (o) godzinie ca 1420 
R XXV 229, Sul 25, Dział 12. 13, M W  12a, 
Rozm 182, etc. ; ~  n. pl. godziny M W  146b; 
~  g. pl. godzin ca 1420 R XXV 229, Sul 
24, BZ Judith 7, 18, 1471 MPKJ V 117, 1484 
Reg 714, Rozm 435; ~  ac. pl. godziny 1444 
R XXIII 308, 1449 R XXIII 279, BZ Tob 12, 22, 
1481 Reg 714. 715, Rozm 71; ~  i. pl. godzinami 
1444 R XXIII 305; — /. pl. (o) godzinach 
Sul 24, 1471 MPKJ V 107, 1484 Reg 714, 
ca 1500 PamLit XXVIII 306, Rozm 767.

Znaczenia: 1. 'dwudziesta czwarta część doby, 
hora, una pars diei ac noctis in \iginti ąuattuor 
partes dmsarwn : Sedm godzin ymączena twego 
ca 1420 7? XXV 229; Pewnimi godzinami certis 
vicibus tempora dividis 1444 R XXIII 305; Rzan- 
dzisch godzini qui temperas rerum vices ib. 308; 
Sstal syo plącz... za długo chwylyo, tak yze za 
wyele godzin (per multas horas) gednim gło
sem wolały BZ Judith 7, 18; Tedi richlo padszi 
na swa oblycza za trsi godzini chwalyly boga 
(per horas tres in faciem benedixerunt deum) 
BZ Tob 12, 22; Tey noczy po wschemv svyąthv 
rzeky stały trzy godzyny (tribus horis), nye 
czyąkacz na doi Rozm 71; Thy poslyedny ro- 
byly yedną godzyną (una hora fecerunt Mat 
20, 12) Rozm 393; Azaly nye yesth dvanasczye 
godzyn przez dzyen (nonne duodecim sunt 
horae diei Jo 11,9)? Rozm 435; Schymvnye, 
spysch, nye moglesz se mną czycz yedney go
dzyny (non potuisti una hora yigilare Marc 
14, 37)? Rozm 600; Po maley chvyly yakoby po 
godzynye (interyallo facto ąuasi horae unius 
Luc 22, 59) Rozm 690; ~  w określeniach pór 
dnia lub nocy: Na dzen trzeczey godzini Zy- 
dowe... volali, by crizowan pirwy y pośledni... 
Na dzen sostey godzini na krisz wedzon z masta 
... Na <dzien> dzewathey godzini volal Ihus: 
Hely!... S kriza syąnth o mesporze... O com- 
pletney godzinę czalo grobu dano ca 1420 
R XXV 229; A stancze ku prawu w sostane- 
cycze (leg. szostąnaćcie ?) godzyna 1433 StPPP 
II nr 2475; Largire clarum yespere, gl. lucidam 
horam nonam światła wieczerna godzina dzie- 
watha 1444 R XXIII 308; O godzynaach san- 
dzenya (determinatio horarum in iudicando, 
Dział 12: o godzynye syedzenya) Sul 24; Aby 
pewnych godzyn alybo czassow... sandi oppra- 
wyani, wstawyami (ut certis temporibus siye 
horis... iudicia pertractentur, statuimus, Dział 
12: aby czas y godzyna sadom była sprawię
dły wa) Sul 24; Strona, kthora nye stała a trzy-

krocz zwana, acz przy poslednyey godzynye 
polvdnya (circa extremam horam meridiei, 
Dział 13: przy dzewyątey godzynye),... ska
zana bącz Sul 25; Paklibi on, cziye bidlo... 
zayąntho bandzye, thego tho bidla naglee viku- 
pycz zamyanschka, tegdi on... ye chowaacz ma 
od godzyni do godzyni (ab hora ad horam) 
Sul 111; Tocz puszczyo w toosz godzyno za 
yutraa (cras hac ipsa hora) przeszylni... grad 
BZ Ex 9, 18; Gdy przydze dzen prawu prawy 
wyłożony, która godzyna a kako długo przy- 
szasznyczy powynny sza szyedzecz woythowy 
k sądu? OrtKał 308, sim. OrtMac 117; <P>yrwey 
ten był obyczay, ysze any godziny, any czasv 
trzymano przy sądzech (sine temporum et sine 
horarum differentia et distinctione per iudices 
iudicia exercebantur, Sul 24: przes czassow 
y godzyn rosdnosczi y roszdzaly sandzee sandi 
sąndzily) Dział 12; Vstawyamy, aby odtych- 
myast sądzę kaszde sady abo roky sądzili po
cząwszy ode zzaranya asz do dzewyątey go
dzyny, to gest do polvdnya (a manę usąue ad 
horam nonam sive ad meridiem) Dział 12, sim. 
Sul 25; W tey godzinie pirzwey tego dnya two- 
gim nas, prosimi, panie, napeln myloserdzim 
M W  12a; leżu..., kthorysz nocz mąky thwey... 
czyrpyal godzyny pyrwey na dzyen poszromo- 
czony M W  72a; Criste,... lcthory dzyewyathey 
na dzyen godzyny na krzyzu roszsczyagnyony 
szmyercz okruthną podyąl M W  86a; Comple- 
thna y ostatheczna godzyną, Anno szwyątha, 
myalasz weszele M W  103a; Panye Ihezu,... 
kthorysz godzyny complethney w grób włożony 
M W  104a; Na dzyen pyrwey godzyny wyeczyon 
przeth Pylata XV p. post. AKPr II s. XXIV; 
Było yest tedy w pyątek,... a to szye dzyalo 
yakoby w sostą godzyną XV p. post. Rozm- 
Pcim 474; A godzyna była yakoby dzyeszątha 
(hora autem erat quasi decima Jo 1, 39) Ew- 
Zam 301; O panye leżu Kriszczye, kthorysz na 
sząd godzyny szoszty był provadzon XV ex. 
Kalużn 290; Y spital gych krolyk, w <k)tora 
bi szyą godzyną lyepyee myal (interrogabat 
ergo horam ab eis, in qua melius habuerit 
Jo 4, 52) XV MPKJ II 320; Myesporney 
godziny czialo twe roskosne s krziza syęto ca 
1500 SIO cc XII 163; Alysz po pyąte godzynye 
robyly (post usque ad quintam horam operan- 
tes) Rozm 182; Iesus... szyedzyal tamo tako nad 
studnya, a było yakoby schostey godzyny (hora 
erat quasi sexta Jo 4, 6) Rozm 244; Ony yemv 
povyedzyely, yze vczora syodmey godzyny opv- 
sczyla y zymna nyemocz, tako on poznał, yze 
tey godzyny było (illa hora erat Jo 4, 53), kto- 
rey yemv rzekł... Iesus Rozm 254, sim. XV ex.
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MPKJ II 320; Wschedschy o trzeczyey godzynye ! 
(circa horam tertiam Mat 20, 3) vzral yne Rożni 
392; Czyyczye, bo nye vyczye, ktorey godzyny 
(qua hora Mat 24, 42) pan vasz przydzye Rożni j 
485; Do czvartey godzyny v nocz Rożni 676; j 
Myenya, yze szye to stało o rsyespornych go- | 
dzynach Rożni 767.

2. 0moment, chwila, pora, tempus, temporis \ 
momentum vel spatium : Jusz nam czasz, godzyna, I 
grzechów szy<ę> kayaczy Bogur C—F; Sczy- ; 
t<uję ?) moye greschy, czom sche ych dopusczyla 
od. . .  p<4>rschy spowyedzy asz do dzyszeyszy ! 
godzyny Spow 4—6; Przisla *goczina (venit ! 
hora Jo 16, 2), ze kazdi, ktoz zabye was, do- ; 
mnim<a>wa sobe posslugo wczyn<i)cz bogu ca | 
1425 EwKReg 43; W konyeczne godziny uel j 
czaszy in extremis, gl. in fine vite XV med. R 
XXIII279; Czekay..., boyeschcze nye przyschła 
godzyna nondum venit hora XV med. SKJ
V 260; Teyze godzyni angyol boży zawoła (ecce ! 
angelus... clamavit) BZ Gen 22, 11; Dalekoly 
gest... do wyeczyora, a nye gest godzyna gnacz j 
stad do chlewów (nec est tempus, ut reducantur 
ad caulas greges) ib. 29, 7; Zgrzeszylesm..., 
alye nynye otpuszczczye my grzech w too to 
godzyno (dimittite peccatum mihi etiam hac 
vice) BZ Ex 10, 17; Gdisz bodze godzina gescz 
(hora yescendi), przidzi BZ Ruth 2, 14; W tosz 
godzyno wistopyl duch boszi s Saula BZ I Reg 
16, 14; W to godzino Anna, zona gego, a Sara, 
dzewka gego,... poczolesta slzicz BZ Tob 7, 8; 
Dlathego tho... *wszayawczam, ysz czya w 
wszelka godzyna, myły, wspomynam 1447—62 i 
Zab 544; Pysal sługa gest [...] kalsdey godzyny 
Varzykowsky Park 380; Godzyn (war. lub.: 
brzyemyą) momenta, id est spada temporis (per 
momenta singula II Mach 9, 11) 1471 MPKJ \
V 117; Maria, ktorey... dusza w godziną... j 
mańki twoiey myecz bolesczi przeszedł M W  
43a; Proscha czye..., dzyewycze..., yzby prószy
ła za m na... w ona godzynad rzancza, kyedy 
duscha moya yynydzye s czyala Naw 41; Tho... 
my raczy dacz, yzbych czye na yschelyka go- 
dzyną mogła wspomynacz ib. 102; A tha, theysze j 
godzyny przyszedvszy (ipsa hora superveniens i 
Luc 2, 38), yysnayala panv EwZam 295; Vmysz- j 
lilem they godziny mowicz z mazem powaznem j 
constitui ad hanc horam cum uno ąuodam 
gravissimo colloąui XV ex. PF III 178; Uczyn
ków zyyothą swego wschelkyey godzyny strzedz i 
XV ex. SKJ I 143; Krom godzyni obyada nycz | 
s pokarmy extra horam prandii aliąuid alimen- 
torum sumat ca 1500 JA IV 92; V godzyną mąky 
me (in hora passionis) Rozm 207; Vyerz my, ; 
yze przydzye ta godzyna (dixit tempus yenisse), |

I yze any na they górze, any v Yerusalem ba- 
dzyeczye szye modlycz bogv oyczy Rozm 247; 
A yako bądzyeczye podany, nye myslyczye, czo 
bysczye moyyly, bocz yam bądzye dano v tha 
godzyną (in illa hora Mat 10, 19) nathychmyast, 
czo bądzyeczye movycz Rozm 310; A gdyż była 
iusz godzyna yyeczerzy, szyadl (cum facta esset 
hora, discubuit Luc 22, 14) Rozm 529; Byl blo- 
goslayyon od pyrvey godzyny svego począczya 
Rozm 543; Yescze mało yestem s vamy, czvsch 
aze do godzyny smyerczy Rozm 555; Była nocz 

| czyemna a pozdna godzyna Rozm 591; They 
godzyny mozem y naydz przez zastąpow y yącz 
Rozm 595; Maley godzyny nye mozeczye czvcz 
se mną? Rozm 600; ^  rpora ważnych, zwykle 
przykrych wydarzeń, tempus periculi, quod cui 
impendef: Nye pomosze kurzenye pyolyna, gdy 
przydze moya godzyna De morte w. 320; 
Nyevyasta, kyedy ma porodzycz svoy plod, 
yyelyky smatek ma, bo przyschła yey godzyna 
(venit hora eius Jo 16, 21) Rozm 573; To yest 
godzyna vascha (haec est hora vestra Luc 22, 53), 
czvsch noczy Rozm 649; ^  *Oczse, vybav mye 
s tey godzyny (ex hac hora Jo 12, 27) Rozm 467; 

i Aczby to mogło bycz, aby mynąla godzyna od 
' nyego mąky (si fieri posset, transiret ab eo hora 
| Marc 14, 35) Rozm 596; ^  fprzepisana, wła

ściwa pora, temporis momentum praescriptum 
vel opportunissimum : Jacosm Piotraszewi dal 
pienodze wf czasz e f godzina na ten dzen, 
iacosimi (leg. jakośm) slubil 1397 Leksz I 
nr 2498; Iacom ya ne dzirsal Stascowa 
bidla wiszey godzini 1403 KsMaz I nr 360; 
Czso kopal lacub, tho kopal w dzedzyne 
Pyotrowe, a then Pyotr posual gy o tho 
w czassz, w godzyną, a ne dadzą dawnosczy 

I wynidz 1426 AKPr VIIIa 166; Maczey ne za- 
j sta<wi)al kxandzu byskupowy... plathu y ro- 

bothy any w czasz, godzina w Maryssowe dzir- 
szenu goszczine* poloszyl 1427 MPKJ II 307; 
Jakom ya Przeyczina scotha nye chował 
mymo godzinan 1428 ZapWarsz nr 336; Jako 
mne Ondrzey doszicz vczinil za lup, nisch go- 

j dżina przisla 1429 Zap Warsz nr 259; Jacuss Mar- 
| czysschewy lup wszystek wroczil w godziną 1435 
| Czrs s. LXXXI.

3. pi. tantum 'przepisane kanonami modlitwy, 
odmawiane w kościele katolickim w określonych 
godzinach, orationes, id est preces, quae horae 
canonicae vocantur atque certis quibusdam diei et 
noctis horis a Christianis recitari vel cantari so- 
lenf: Godzyna szósta MW  83a; O godzinach 
y o vrządzye bosskyem (de septem horis canoni- 
cis domini officii) 1484 Reg 714; Braczya... na 

1 kolzdy dzieny... mayą moviczi syedmy godzyn
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od prava duchownego vsthavyone, tho yes<t 
jutrznią), prymą, tercią, sextą, <nonę>, nyespor 
y kompletą (dicant universi ąuotidie septem 
horas canonicas) ib.; Laczynnyczy... mayą mo- 
viczy svoye godzyny yako ynszy nyeliterato- 
vye..., tho yesth <za jutrzn)yą dvanaczczie pa- 
czyerzy, <a za) kolzdą godzyną syedm paczyerzy 
przyczynyayącz (ąualibet alia hora septem vici- 
bus Pater noster) ib.; Nyemoczny nye ssą po- 
vynny na thy tho godzyny, yyąwszy nyzlyby 
sami chczyeli (infirmi autem horas huius modi 
non teneantur dicere nisi velint) ib. 715; Ktho 
thy szlowa zmovi po godzynach, zaslvzy szobye 
ca 1500 PamLit XXVIII 306; ^  Dokonały sie 
godziny o wlosznym angele przes pyszarza 
Waczlawa vbogego M W  146b.

4. corruptum pro gody 'święto nowiu, Calendae, 
dies, quo luna nova coli ac celebrari solebaf \ 
W godzynach (war. lub.: w gody) in calendis 
(super principem erunt holocausta et sacrifi- 
cium, et libamina in sollemnitatibus, et in calen
dis, et in sabbatis Ezech 45, 17) 1471 MPKJ 
V 107.

Godzinny 'należący do godzin kanonicznych 
czyli modlitw przepisanych na poszczególne pory | 
dnia, ad horas canonicas pertinens : Kaplany... 
mayą moviczi psalmy gynsze godzynne (alios 
horarum psalmos) 1484 Reg 714.

Gogielsa, Goglosa 'napój warzony z jęczmienia 
a. cienki kleik jęczmienny, decoctum hordei : 
Goglosa tipsanna XV p. post. PFW 10; Gogyelsa 
tipsana ib. 11.

Goglosa cf. Gogielsa
Gogolica zool. 'rodzaj dzikiej kaczki, prawdo

podobnie łyska, Fulica atra L ! : Gogolicza fulica 
XV p. post. PF V 9.

Goić cf. Zagoić
Gojnef Yakom ya ne winowath Mirzonowi 

.cztirdzesczi grossi goynego (pro gaynego?) 1415 
KsMaz I nr 2473.

Gola 'miejsce gołe, kraj bezleśny, równina, j 
campus vastus arboribusąue vacuus5: (Der ganze ; 
Lauf der Lohe, sc. Ślęza, sammt beiden Ufern 
und namentlich dem siidlichen, das zur Wustung) 
gola(gehort) 1202 CodSil V II1,71; Gozcetino... 
que villa est in gola 1235 CodSil VII 1,213; He- 
reditatem, que Ottonis villa vlg. autem Ocyci 
sive Ottyndorf appellatur, sitam in gola prope 
Rathybor versus Opauiam 1306 CodSil II 115, 
sim. ib. 118; Hereditatem suam Lgota vlg. nun- 
cupatam in districtu Ratiboriensi super golam 
situatam 1338 CodSil II 137; A graniciebus here- 
ditatis Milewo vsque ad planiciem Obidzino, 
vlg. do obidzinskye gole 1426 Monlur V 58; 
Na goli 1420—6 ArchTerCrac CXCV 391, 27;

In planicie al. na *gole 1425—8 ArchTerCrac 
VIII 156, 9; Allodia nostra sive predia in piano 
al. na goli existentia 1463 CodSil II s. XXV; 
-—' na goli 'w miejscu otwartym, na zewnątrz, 
in campo aperto, foris’ : Quem (sc. alligerum) 
cattus insidiis vallat vbique foris na goły 1466 
R XXII 25.

Golas cf. Golasz
Golasz czy Golas, czy też Golijasz bot. 'wio- 

snówka pospolita, Erophila vulgaris D. C ?: Go- 
lyasch aridella ca 1465 Rost nr 4152; Golyasz 
aridelia ib. nr 4153; Golyasz arsola 1472 Rost 
nr 1266; Golyasch herba rasa ib. nr 1268.

Gołcz, Galcz 'rodzaj płótna lnianego, lintei ge- 
n u s Omnis tela alba... et specialiter golcz... 
cum vlna longa ab ementibus et vendentibus 
precise debeat mensurari 1354 MMAe V nr 29; 
Pro VII vlnis galcz 1394 MMAe XV 178; Pro 
VI vlnis sindonis al. golcz VII 1/2 grossos ib. 186; 
De sindone al. golcz vlna pro l grosso (1396) 
MMAe VII nr 286; Concedimus... in predicto 
dealbatorio ex omnibus generibus filorum, puta: 
lini, canapi et bombicis telam confectam et 
etiam golcz dealbare yigorem 1450 Monlur II 84.

Goleń 'kość go leniowa, podudzie, crus, tibia : 
Golenye tibias XV p. pr. R XVI 347; Goleń 
ca 1455 JA XIV 495; Golyen crus ca 1500 
Erz 20; Goleń crus ib.; Yąly mylego Iesucri- 
sta..., nyektorzy zakladayącz nogam lesucristo- 
vem swe sprostne golyenye, przetoz muszyl pascz 
Rozm 653.

Golicz 'ten, co goli, tonsoF: Confessus est et 
tonsor, golycz, de promissis sibi muneribus 
XV p. post. R XXV 176; Poznał tesch y golycz 
(tonsor), ysch obyeczovany yemv dary, kyedy 
by brodą Herodoyy <golił>, aby y zarznal 
Rozm 104.

Golić 'radere’: Any bodzecze golicz brodi 
(nec radetis barbam) BZ Ley 19, 27; Nye bodo 
golicz (non radent) głowi any brodi ib. 21, 5; 
Golycz radere ca 1500 Erz 20; ~  golić kijem 
'bić, walić, verberare’: Ach, myli boże, thocz 
boli, kyedi chłop kygyem głowa goły! 1460 
PrzBibl I 187. ~  Cf. Ogolić, Podgolić, Odgalić.

Golijasz cf. Golasz
Golizna 'gołe, równe pole, równina, campus 

vastus ac planus : Na goliszną (war. kal.: na 
golosczi) super piana (quadraginta pugnatorum 
milia per turmas et cuneos incedebant per 
piana Jos 4, 13) MPKJ V 31.

Gołamęka cf. Gołomędka
Gołąb zool. 'gołąb, Columba Ima domestica : 

Potem... wipuszczyl (sc. Noe) golobya (emisit... 
columbam) BZ Gen 8, 8; Weźmy... garlyczo 
a golobya (sumę... columbam) ib. 15, 9; Golob
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columba 1472 Rost nr 1347; Golab Columbus 
ca 1500 Er z 20; Iesus... nalyasl v koszczyelye 
przedayącze y kvpvyącze yoly, ovcze, golebye 
(inyenit... yendentes... columbas Jo 2, 14, Ew- 
Zam 304: golabycze) Rozm 210, sim. ib. 449; 
Thym, którzy golombye (Rozm 210: goląbyce) 
przedavaly (qui columbas vendebant Jo 2, 16), 
rzeki Rozm 449.

Gołąbek czy Gołębek demin. 'gołąb, columba5: 
Po ósmy dnyoch lepak *golobek wislan (dimisit 
columbam) s korabya BZ Gen 8, 10; Wisiał go- 
lobka (emisit columbam) ib. 8, 12.

Gołąbię cf. Gołębię
(Gołąbkowy) Gołębkowy 'właściwy gołębiowi, 

columbae similis, proprius9: Na czyyey (sc. lasce) 
by szyą pokazała latoroszl y kvyath..., a tesch 
na nye by dych svyąty szyedzyal v *golebkovey 
vyobrazenyv (in columbae specie),... ten yest 
dostoyen, aby yemv Marya... dana kv malze- 
nystw Rozm 29; Na kym vzrzysch ducha svya- 
tego stąpywschy v golebkovem vyobrazenyv 
(quasi columbam Jo 1, 32) szyedzącz, tenczy 
bądzye krzczyl duchem svyąthym Rozm 193, 
sim. ib.

Gołębek cf. Gołąbek
Gołębi 'właściwy gołębiowi, ad columbam per- 

tinens, columbinus : Acz spacz bodzecze medzi 
dwema zaconoma, perze golobe (Pul: golęmbye) 
posrzebrzone (pennae columbae deargentatae) 
FI 67, 14.

Gołębica fo rm y: n. sg. gołębica FI i Pul Ez 6, 
EwZam 30Ó; ~  d. sg. gołębicy FI i Pul 54, 6, 
Rozm 73; ~  ac. du. gołębicy BZ Lev 5, 7; 
~  n. pl. gołębice BZ Nah 2, 7, Rozm 310; 
~  ac. pł. gołębice EwZam 304, Rozm 210.

Z n a czen ie : zool. 'gołąb, gołąbka, columba5: 
I rzeki iesm: Kto mi da perze iaco golobiczi 
(sicut columbae) ? FI 54, 6, sim. Puł; Myslycz bo- 
do yako golobycza (meditabor ut columba Is 38,
14) FI Ez 6, sim. Puł; A gestlybi nye mogl *offye- 
rowyacz bidlyoczya, offyerowacz bodzye dwye 
garlyczi albo dwye golobyczi (offerat... duos 
pullos columbarum) BZ Lev 5, 7; Dzewki <j>ego 
gnani bili lkaioce iako <g>olobyce (gementes ut 
columbae)... na swich <si)erczoch BZ Nah 2, 7; 
Stapyl dvch szvyąthy w czyelney oszobye yakoby 
goląbycza (corporali specie sicut columba Luc 3, 
22) nan EwZam 300; Nalyasl w kosczyelye 
przedavayacze... ovcze y golabycze (Rozm 210: 
golebye, vendentes... columbas Jo 2, 14) ib. 304; 
Goląbyczą columba ca 1500 Er z 20; Vynydzye... 
ptaszyek... podobny golabyczy (avicula colum
bae simulata) Rozm 73; Tym..., czo goląby
ce (Rozm 449: golombye) przedavaly (qui co
lumbas yendebant Jo 2, 16), rzeki Rozm 210;

Bądzczye... ssmyerny yako golambycze (sicut 
columbae Mat 10, 16) Rozm 310.

Gołębiczka pieszczotliwie 'gołębica, cołum- 
bula5: Noe panną znamyonowal, gdy golą- 
byczką pyastowal XV ex. PF V 104; Thy yesz 
goląbyczka boża..., thysz szvyathu pokoy przy- 
nyosla ca 1500 SprTNW  V 11; Anyely boży 
yako golembyczka v kosczyelye bożym karmyly 
(sc. Marię) Rozm 58; (Mario), ktorasz była 
yako golebyczka v kosczyelye bozem Rozm 59.

Gołębiczy 'właściwy gołębicy, columbae pro- 
prius5: Svcha laska... kvytla..., a duch svyąty 
stąpyl y szyedzyal na nyey w golembyczym 
vyobrazenyv (in columbae specie) Rozm 32; 
Duch svyąthy stąpyl z nyeba v goląbyczem 
odzyenyy (corporali specie sicut columba Luc 
3, 22) Rozm 191.

(Gołębię) Gołąbię 'młody gołąb, pisklę gołębia, 
pullus columbae?: Synogarlicz albo dwoge go- 
labyath <par> turturum aut duos pullos XV 
med. PF V 58; Golambyan pipio XV p. post. 
PF V 9; Aby thesz dały obyatha, yako rzeczono 
yest w zakonye boszym: parą szynogarlycz abo 
dvogye goląbyanth (duos pullos columbarum 
Luc 2, 24) EwZam 294; *Croląmhyą pipio 
ca 1500 R XLVII 356; ~  A gestlybi nye mogła 
roka gego offyerowacz dwy garlyczw albo dwvy 
golobyo (pro golobyot lub golobyotu?, duos 
pullos columbarum), offerowacz bodze za grzech 
swoy... czyoszcz dzesyoto ephi BZ Lev 5, 11.

Gołębiniec 'gołębnik, cołumbarium, cella co
lumbarum : Micolay ne wynowath Chrczonovi 
dzesoczi grossy za golanbinecz 1410 KsMaz I 
nr 1529; Yakom ya then sandzyl lythkuph 
myedzy Jadamem... a miedzy Pyotrem..., jsze 
jemv miał sbudowacz... goląbincze 1474 Zap- 
Warsz nr 1405; Columbar est latibulum, vlg. 
foramen, ybi nidificant columbe, ylg. golamby- 
nyecz ca 1500 Er z 20.

Gołębkowy cf. Gołąbkowy
Gołęby (o maści końskiej, dicitur de colore 

equi) 'popielaty, szpakowaty, canus, coloris ci- 
nerei (sicut columbaj* \ Yakom ya thamo konya 
byalego et kobyla golanba wschyal 1480 Zap- 
Warsz nr 1511; Jakom ya... nye ykrathl konya 
golabego 1494 ZapWarsz nr 1686.

Gołomąd 'człowiek wolny, ale bez ziemi, nie- 
osiadły, pozostający w służbie zamożniejszej 
szlachty, homo liber, qui tamen neque agri quid- 
quam possidet nec certo loco habitat, sed hic 
Ulic nobilibus inservif: Item famulus, qui Polo- 
nice dicitur gołomąd, si vicino domini sui fe- 
cerit aliquod dampnum yel iniuriam, dominus 
ipsius pro ipso satisfacere teneatur 1463 AKPr 
IV 695.
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Gołomędka, Gołamęka, Gołomęka 'człowiek 
wolny, ale bez ziemi, nieosiadly, pozostający 
w służbie zamożniejszej szlachty, homo liber, ąui 
tamen neąue agri ąuidąuam possidet nec certo 
loco habitat, seć/ hic illic nobilibus inservif: Item 
famulus, qui Polonice dicitur golomanka (1420— 
1430 AKPr II 428: golomonka, 1434 AKPr IV 
380: golomenka,’ 1441 AKPr II 503: golomonka, 
1449 AKPr II369: golamaka al. wlomek, \A12AK- 
Pr IV 139: golamagaaut al. wlomek, XV p. post. 
AKPr II 243: golomathka), si [in] vicino domini 
sui fecerit aliąuod dampnum..., dominus ipsius 
pro ipso satisfacere teneatur XV in. AKPr II 73, 
sim. 1432 AKPr II 305, 1444 AKPr IV 204, 
1453 AKPr IV 303, XV p. post. AKPr II 243.
IV 667; Tesz parobek, gysz rzeczon po polskv 
golomanka (famulus, qui dicitur gołomęka, 
Dział 42: holomek), a po nyemyeczskv vsz- 
knachth, yen sząszadowy pana swego vcziny 
którą skodą..., pan gego zany ma doszycz 
vczynycz Sul 50.

Gołomęka cf. Gołomędka
Gołopliszczę zool. 'pisklę, kurczę, pullus Galii 

domestici Brissź: Kurczo, goloply<sz)cze *octus 
1472 Rost nr 1813. ~  Cf. staroczeskie holopliśće.

Gołość 'gołe, równe pole, równina, campus 
vastus ac planus’: Na golosczi (war. lub.: na go- 
liszną) super piana (quadraginta pugnatorum 
milia per turmas et cuneos incedebant per piana 
Jos 4, 13) 1471 MPKJ V 31.

Gołota cf. Hołota
Goły fo r m y : n. sg. f .  goła 1466 R XXII 11, 

De morte w. 39; neutr. gołe XV p. post. PF
V 7; ~  ac. sg. m. gołego 1496 StPPP VII 440;
~  i. sg. m. gołym 1403 KsMaz I nr 366 a, 1406 
KsMaz I nr 758, 1448 StPPP II nr 3362;
~  /. sg.f. (na) gołej De nativ w. 26, Rozm 118; 
~  i. du. neutr. gołema Rozm 190.

Z n a czen ia : 1. 'niczym nie osłonięty, nullo 
stramento tectus, nudus’: Gdy dzyeczyąthko gest 
płakało, na goley szyemy leszalo De nativ w. 26; 
V gospodzye v noczy nygdy nye odpoczyvaly, 
alye pod drzevem na goley zyemy czestokrocz 
lyegaly (super nudam terram per noctem iacue- 
runt) Rozm 118; Myły Krystus przyawschy 
krest y yyschedl z rzeky nag..., y pokląknąl 
v pyaskv golema kolanoma Rozm 190; ~  'obna
żony, strictus, nudatus : Iacom ya ne begal na 
Stascow dom s golim meczem 1403 KsMaz I 
nr 366a, sim. 1406 KsMaz I nr 758; —' 'łysy, 
c a h u s Fortuna enim fronte capillata, obrosz- 
lim czołem, describitur et in occipite recaluata, 
lyszya, golą 1466 R XXII 11; Gola głowa, 
przykra mowa, sze phszech stron skarada po
stawa De morte w. 39.

2. goły służebnik 'woźny sądowy postrzyżony 
na znak zaprzysiężenia albo woźny sądowy bez 
asysty, sam, minister sive praeco iudicialis tonsus 
ac iuratus, nullis comitibus stipatus : Citauit 
eandem raso ministeriali al. golim sluzebnikem 
sine principali 1448 StPPP II nr 3362; ^  No- 
bilis Tassyczsky citauit ipsum Petrum Lasskosha 
per ministerialem simplicem al. gołego 1496 
StPPP VII 440.

3. goły rok 'termin sądowy, na którym nie za
pada wyrok, terminus iudicialis, in quo de causa 
nulla dicitur sententia’ : Ministerialis terrestris 
Nicolaus recognovit, quia magnifico Georgio... 
dedit terminum simplicem al. goły rok nichil 
nominando ex parte nobilis Nicolai 1465 AGZ 
XVI 23.

4. gołe znamię 'znak graniczny, terminus, 
signum finium notandorum causa posituni : Gole 
snąmą intersignum XV p. post. PF V 7.

Gomołek 'człowiek wolny ale bez ziemi, nie
osiadly, pozostający w służbie zamożniejszej 
szlachty, homo liber, qui tamen neąue agri ąuid
ąuam possidet nec certo loco habitat, sed hic 
illic nobilibus inservif: Si famulus dictus go
mółek al. golotha vicino domini sui aliquod 
dampnum intulerit aut iniuriam fecerit, dominus 
ipsius pro ipso satisfacere teneatur 1458 AKPr 
11 141. ~  Może błąd zamiast gołomek, cf. Goło
mędka, Hołomek, Obłomek, Ułomek.

Gomoły 'bezrogi, ąui cornibus caret, non cor- 
nutus : Yako Andrzey, oczecz nassch, nye 
wzyąl... gymyenya russayączego, zytha y bidla 
rogathego y gomolego 1473 ZapWarsz nr 1401; 
Jako ja nye szpaszl gwałtem sitha, *pszencze, 
owszv szkothem rogathim y gomolim 1479 
ZapWarsz nr 1499; ~  Comoly *agutillus XV 
p. post. PF V 30.

Gomon 'hałas, gwar, niepokój, strepitus, fre- 
mitus : Inquietus gomon czynyl, gwar 1448 
R XXIV 353.

Gomor 'miara objętości (u Żydów), siccorum 
et liąuidorum mensura ąuaedam, ąuae apud Ju- 
daeos in usu f u i f : Węszmy ssood geden a puszcz 
tam manno, czsocz mosze wszoocz gomor (quan- 
tum potest capere gomor) BZ Ex 16, 33; Gomor 
ta myara gest dzeszota czyoszcz effy tey myari 
(gomor autem decima pars est ephi) ib. 16, 36.

Gomółka 'serek z twarogu w specjalny sposób 
przyrządzony i ukształtowany w formie walca 
lub stożka itp., caseus ad instar cylindri lon- 
gioris vel coni conformatus : Gomolka farma- 

| dium 1472 Rost nr 993.
Gon 1. 'polowanie, venatw: Inscribo... curias 

meas... cum omnibus iuribus, dominiis, iudi- 
I ciis..., mellificiis, yenacionibus omnium fera-
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rum et fugacionibus al. gony castorum, pratis 
(1492) KodWil I 448.

2. 'miara długości licząca 125 kroków, staje, 
mensura centum viginti ąuinąue passuum, sta
dium \ In illo tempore duo ex discipulis cum 
Ihesu ibant ipsa die in castellum, quod erat in 
spacio stadiorum, iutra, gony, sexaginta ab Ieru- 
salem, nomine Emaus (Luc 24, 13) XV med. 
GIWroc 26 v; Gon a. stagye stadium (et men- 
sus est civitatem de arundine aurea per sta
dia duodecim milia Ap 21, 16) 1471 MPKJ 
V 138.

Gonić fo r m y : praes. ind. 1. sg. gonię De mor te \ 
w. 385; 3. sg. goni BZ Lev 26, 17. 36. Num 35, 20, 
Park 406; 3. pi. gonią FI 30, 19. 34, 3, XV in.
R XXIV 65, De morte w. 287; ^  imper. 2. sg. 
goń FI 7, 5, Park 406; ^  part. praes. act. adv. 
gonię 1428 ZapWarsz nr 294; goniąc Sul 89, 
XV med. R XXIV 362, BZ Ex 14, 23. 28, Ort- 
Mac 143; adi. n. sg. m. goniący FI i Pul 34, 7; 
~  inf. gonić XV in. CyzPloc, Sul 81, BZ Jos 2, 7, 
1471 MPKJW 13, ca 1500 Er z 20; ~  fut. 1. sg. m. 
gonić będę FI i Pul 17, 41; będę gonił 1462—5 
Wisi nr 2072; 2. sg. m. gonić będziesz FI i Pul 
82, 14; 3. sg. m. będzie gonić XV p. post. 
Kalużn 287; 2. pl. m. będziecie gonić XV p. post. 
Kalużn 287; 3. pl. m. będą gonić XV med. R 
XXII 246; gonić będą BZ Jos 8, 7; ~  praet.
I. sg. m. gonił jeśm FI 100, 6; goniłem 1477 
AKPr VIII a 58; -m gonił 1398 Leksz II nr 2095, 
1404 KsMaz I nr 478, 1406 KsMaz 1 nr 758, ; 
1424 ZapWarsz nr 92, etc.; / .  -m goniła 1406 
KsMaz I nr 761; 3. sg. m. gonił 1399 HubeZb 46, ! 
1427 ZapWarsz nr 2714, 1434 ZapWarsz nr 501, j 
etc.;f. goniła OrtKal 210, OrtMac 143; 3. pl. m. \ 
gonili są FI 68, 6. 118, 86; są gonili BZ Jos 8, 24: 
gonili 1453 Czrs s. LXXXIII, BZ Jos 2, 22. 7, 5, 
Pul Deut 42; ~  condit. 3. sg. m. -by gonił BZ j 
Jos 8, 17; ~ part. praet. pass. n. sg. m. goniony ; 
1437 Wisi nr 228, s. 85; ac. sg. m. goniony ! 
Sul 81; gonionego Sul 81; n. pl. m. gonieni | 
ca 1428 PF I 495.

Z n a czen ia : 1. 'gonić, ścigać, prześladować, 
seąui, perseąui, insectari, fugare \ Jacom ne gonił 
To[to]mislawa anys gy slymi slowi gabal 1398 
Leksz II nr 2095; Czewley... gonił iego kmecza 
1399 HubeZb 46; Gon (Pul: przeszlyaduy) moio 
duszo neprzyaczel (perseąuatur inimicus ani- 
mam meam) y vlap, y potlocz w zemo sziwot 
moy FI 7, 5; Gonicz bodo neprzyacele moie 
(persequar inimicos meos) y polapo ie FI 17, 41, 
sim. Pul; Witargn me z roku neprzyaczelow 
mogich y ot tich, czso me gono (a persequenti- 
bus me, Puk. czo mye nyenasrzą) FI 30, 19; Wiley 
gnew y swoszi przeciw tim, gisz gonoo me (qui

persequuntur me, Pul: czo mye gabayo) FI 34, 3; 
Bodz droga gich czemnosczi y sliskoscz, a angol 
gospodnow gonoczi ie (angelus domini perse- 
quens eos) FI 34, 7, sim. Puk, Mostropeni (pro 
postrobeni) so, gisz gonyly {Puk. przeszlado- 
waly) *so mne, neprzyacele mogi, po crziwdze 
(confortati sunt, qui persecuti sunt me, inimici 
mei, iniuste) FI 68, 6; Tako gonycz bodzesz 
ye w burzy twoiey (ita persequeris illos in tem- 
pestate tua), a w gnewe twoiem zamoczisz ie 
FI 82, 14, sim. Puk, Vwlaczayoczemu {pro vwla- 
czayoczego) taiemne blisznemu swemu, tego go
nił iesm (detrahentem secreto proximo suo, hunc 
persequebar, Pul: przeslyadowal yesm) FI 100, 6; 
Zlostny gonyly so mye (inique persecuti sunt 
me, Puk. zly nastały na myę), pomoszy my 
FI 118, 86; Iacom ya Falislawa ne gonił s golim 
meczem do yego domu 1406 KsMaz I nr 758; 
Iacom ya Pawia ne goniła szamopota ib. nr 761; 
Yakom ya Dorothky ne gonił s szekyrą 1426 
ZapWarsz nr 181; Jaco mnye Viszek gonił 
z ostro bronyo 1427 ZapWarsz nr 2714; Jacom 
ya nye gonił Thomca z ostro bronyo siło 1433 
ZapWarsz nr 437; Jacom ya Micolaya ne bil 
ani gonił 1440 Czrs s. LXXXII; Czszom szabyl 
Mykolaya, thom za gego poczan<t>kem, yegdy 
myan na drodze g<o>nyl 1440 RafPocz 25; Gdi 
zaprawdą starscbi... thego tho gwaltownyka 
nyeyako gonyancz (ipsum violatorem insequen- 
tes) moglibi yancz, tegdi tako yantego... xan- 
zączyu postawicz gy bandąn vinny Sul 89; Fu- 
giens, gonącz a posczygayocz, hostes XV 
med. R XXIV 362; Jaco ludzye Yanowi we 
trzidzesczy przischethwschy... pobrali syana 
y pachołka goniły 1453 Czrs s. LXXXIII; Sta- 
ssek nye zastapal Wlothkowey czeladzy na groby 
ani yey gonyl schamowtor sylą 1455 TymWol 74; 
Y weszły soo synowy<e> izrahelszczy po po- 
szrzodcze morza... I gonyocz ge Egipsczy we
szły soo po nich (persequentesque Aegyptii in- 
gressi sunt post eos) BZ Ex 14, 23; Wroczywszy 
sze wodi zaszyo y przykrili.^. wszitky zastopi 
fifaraonowi, którzy gonyocz Izrahelskye weszły 
bili w morze (qui sequentes ingressi fuerant 

' marę) ib. 14, 28; Pobyegnyecze, ano was zadny 
nye gony (fugietis nemine persequente, XV 
p. post. Kalużn 287: gdy wasz nykth bandze go
nycz) BZ Lev 26, 17; Iestli kto z nyenawisci 
czlowyeka gony (si per odium quis hominem 
impulerit) albo lsciwye nan czimzekoli wrzvczy..., 
wróg mozoboystwa vinyen bodze BZ Num 35, 
20; Ale czy, gęsto byli posiani gonicz po nich 
po drodze (hi autem, qui missi fuerant, secuti 
sunt eos per viam) BZ Jos 2, 7; Tedy ona szedw- 
szy przyslasta na gori a bylasta tv trzy dny,
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doy0d sy0 nye wroczili, ktorzis to ge goniły 
(qui fuerant persecuti) ib. 2, 22; Y gonili ge 
przecziwniczi (persecuti sunt eos adversarii) od 
wrót az do Sebarim ib. 7, 5; A gdysz my po- i 
byegnyem, a oni gonicz bodo (illis perseąuen- ! 
tibus), powstańcze s strozey, skasczesz myasto j 
ib. 8, 7; A gdysz syo oddalili od myasta, a *ni- 
zodni byl w myescze Hay nye ostał..., kto by 
nye gonił lsrahela (qui non persequeretur Israel) 
ib. 8, 17; Przeto zbiwszi wszistki, gęsto so Isra- 
hela gonili, ani (ra oni5) syo chilili na pvsczo (qui 
Israelem ad deserta tendentem fuerant perse
cuti)..., y zbyli myasto ib. 8, 24; Y poruszil syo 
loab y lyvd, gisz bil s nym przecyw Syrskemu 
ku boyv y gonyl ge (fugavit eos) BZ I Par 19, 14; 
Dla *mye *mylye panny tho bendą gonyl 
1462—5 Wisł ni* 2072; Jakom ya ssamoschyodm 
nye gonyl gwalthem Daczbogą na dobrowol- 
nyey drodze ostrą bronya 1469 ZapWarsz 
nr 2930; Gonycz persequi (non sunt ausi per- 
sequi recedentes Gen 35, 5) 1471 MPKJ V 13; 
Gonyl persecutus (persecutus est eos per viam 
Jos 10, 10) ib. 32; Nye gonylem Maczyeya, na- 
yemnika łanowa Syecluczkyego, anym yego ode- 
gnal od woza 1477 AKPr VIIIa 58; Kako po- 
szczygal yeden tysszyocz, a dwa gonyly dze- 
szyęcz tyszyęczy (quo modo persequatur unus 
mille et duo fugent decem milia Deut 32, 30)? 
Pul Deut 42; Bandzyecze gonycz (BZ: zaze- 
nyecze) wasze nyeprzyyaczele (persequemini ini- 
micos vestros Lev 26, 7) y bandą padacz przed 
wamy XV p. post. Kalużn 287; —' (o zwierzę
tach) 'ścigać, łowić, agitare, insectari, venari : 
Wslysal, esz precz beszal Wrban gonycz wylka 
a drzecz łyka XV in. CyzPłoc; Quando ergo 
eam (sc. simiam) venatores insecuntur gono 
XV in. R XXIV 65; Goneny agitati ca 1428 
PF I 495; Gonyony agitatus 1437 Wisi nr 228, 
s. 85; Jakom ya ne gonił we kxanszem szarn 
1424 ZapWarsz nr 92; Jacom nye gonił zayancza 
pod zapowedzo w Stanislaowe czansci 1442 
ZapWarsz nr 483; Nyeyeny przecziwnosczy albo 
myrszanczky myedzy naszymy slachcziczy 
wszchodzą na lowyskach tegodla, ysz nyektorzy 
szwyerzs gonyony (feras agitatas) przes psy drv- 
gego wszącz nye sromayą. A przetho acz ktho 
na pothem gelenya, losza albo wyeprza przes 
pszy drygego gonyonego (per canes alterius agi- 
tatum) albo yąthego... weszmye..., thaky za 
swyerzą... trzy grzywny... zaplaczycz bącz po-' 
wynyen Sul 81; Zapowyedamy..., na gymyenyy | 
gynszego prócz yoley gego lowycz a gonycz | 
zayączow aby nye szmyal (in bonis alterius | 
absque yoluntate eiusdem yenari nemo praesu- 
mat) ib.; Nye gonyl sarn f xanzem [...] 1465

SprTNW VIII 2, 41; Przesz plothy chlopye gony a 
szorayye y dropye De morte w. 385.

2. fodpędzać, przepędzać, repellere, detrudere, 
agitare, fugare : Yacom ya ne gonił Panczslawa 
oth yego wosza samoczwarth 1404 KsMaz l 
nr 478; A bądą wasz gonicz albo popądzacz, 
czu grozamy albo yczinky wasz nądzącz a wi- 
ganyayącz ss myasta do myasta XV med. R XXI1 
246; lacom ya nye przisetl dwugiczy w dom 
twoy anym czy zon i layal, any gonyll, anym 
paropka wygnał gwałtem 1458 AKPr VIIIa 
52; Moy kony w gyego othworzony dom wbyegl 
a thamo gy gyego czeladz gonyla... Na tho od- 
powyedzyal Baythko, rzekacz:... Czyeladz moya 
nye mogła themu nycz rzecz any gonyla yego 
konya Ort Mac 143, sim. Ort Kał 210; Sic (est 
differentia) inter gony, id est *fugatur in impe- 
rativo, et gony, id est fugat Park 406; Ffugare 
gonycz, vczyecz, yypadzycz ca 1500 Erz 20.

3. 'gnać, pędzić przed sobą, agere, pellere5: 
O ctori ploth Margorzatha na myan żałowała, 
thegom ey ya nye połamał gonan bidlo 1428 
ZapWarsz nr 294; O która wrotha Micolay na 
Michała zalowal, thymi on gonił sz gego yolyą 
1434 ZapWarsz nr 501; Jakom ya thego tho 
czassy y dnya ne gonyl swyerzepicz anym przyya- 
chal na gymyenye na Kanye do wschy thego 
tho Mikolaya 1479 ZapWarsz nr 1216.

4. 'biec, pędzić, currere, fugere : Moy kony 
w gyego othworzony dom wbyegl a thamo *gy 
gyego czeladz gonyla. Gonyacz wbyezal na 
ploth Ort Mac 143.

5. na ostre gonić rpotykać się kopiami, hastis 
certare*: Zaky y dworaky, thy poszyeka nyebo- 
raky, wszythky, czo na ostre gonyv, byegam 
sza nymy s pogonyy De morte w. 287.

Cf. Pogonić, Ugonić, Wgonić, Gnać
Goniec 'posłaniec, nuntius, cursor eąuestris, 

eąues citatm : Octo frena pro equis... reginae... 
pro sedecim florenis, item sex frena totidem 
portorii gonecz, quodlibet pro yiginti grossis 
(1476) MMAe II 274; ~dubium: gońce 'lekka 
jazda pościgowa, eąuitatus le \iś : Quando ipsi 
in terram Prussie traxerunt, tunc direxerunt 
ipsorum diffidatorias litteras de graniciis in ter
ram, sicut eorum equestres al. gończa (leg. 
gońce ?) de facto , cremaverunt et vastaverunt 
(1432) MMAe XII 303.

Gonienie 'pędzenie, gnanie przed sobą, abigendi 
actus': Nye zayanlem swyerzepycz z wangrodi 
gyalthem kmyeczych... y nye gnałem gych, 
gdzyem chczyal, y lyepak nye zayanlem gych 
do obori kmyecza Mykolaya,... przesz kthore 
zayanczye y gonyenye nye vthluklem dwoyga 
zrzyebyanth 1479 ZapWarsz nr 1220.
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Gonitwa 'bieg, c u r s u s dziesięcina w gonitwę 
a. gonitwą 'dziesięcina dawana duchowieństwu 
z dziedzicznych łanów kmiecych w postaci co 
dziesiątego snopa, wyznaczanego z łanów łącznie, 
bez względu na granice, decima, id est tributum, 
ąuod sacerdotibus dari sołebat, ita w/ decimus 
ąuisąue frumenti manipulus eis a colonis attri- 
bueretur5: Item precipimus, quod omnes, cuius- 
cunąue sint condicionis, decimam ex integro 
persolvant in gonythwam, licet sint aratores 
militum (1233) 1357 KodWP I 131; Ex antiąuo 
districtus harum yillarum solubilis fuit et per- 
tinens in gonitvam 1234 CodSil VII 1, 204; Ab 
incolis extraneis, qui ibidem araverint, decimam, 
quae transibit in gonytvam, cum nostris fratri- 
bus percipiemus 1236 Haeus 72; Ad quemcun- 
que terre decimam in gonythwam solventes... 
devenerint (1262) 1357 KodWP I 355; Ubicun- 
que aratur pro monasterio propriis sumptibus, 
decima non pertinet nec transit in gonitvam, 
sed pro monasterio (1339) KodPoł III 206; <Si 
predictus sculte)tus vel successor ipsius agros 
sue solthecie kmetonibus exposuerit ad colen- 
dum, extunc iidem kmetones una cum nostris 
kmetonibus censum cum [...] in gonithwam sol- 
vere tenebuntur 1343 KodWP II 558; Sed si 
forte labores suos dictus creditor voluerit am- 
pliare repellendo kmethones et excolendo agros 
eorum, de agris kmethonum, quos colet, de
cimam in gonithwam soluere teneatur (1359) 
MMAe X 129, sim. 1360 KodWP III 148, 1409 
KodWPW 156; Ubi colunt rustici agros in bonis 
haereditariis, decimae dantur in communem 
cursum dictum gonitwam 1388 KodUniw I 11; 
Nobis et nostris successoribus decimam ma<ni- 
pu)latim vlg. w gonithwa dictam quadruplicis 
grani sicut kmethones solvere tenebuntur 1394 
SułejMitk 363; Procurator domini abbatis pro- 
posuit verbo contra eosdem pro decima lini, 
quomodo dicti scolteti dantes sibi decimam ma- 
nipularem post ipsorum araturas decimam lini 
dare nolunt, decimantes sibi in gonithwam 1404 
MMAe XVI nr 13; Tres mansi, quos excolit 
pro allodio in Sandowo, fuerunt scultetie et 
<ex> ipsis al. decimam dabat in gonythwam sco- 
lastico Gneznensi 1415 MMAe XVI nr 63; Lau- 
rencius... dixit se eandem decimam velle datu- 
rum, ita tamen non sicut laicus vlg. w gonithwa, 
sed sicut nobilis, dum istos mansos kmethones 
nunquam coluerunt 1423 MMAe XVIII nr 477; 
Si dominus locet predium kmethonibus, veniet 
decima in communem decimacionem al. w go- 
nythwa, et e contra si colit agrum kmethonalem, 
tunc decimatur plebano [...] Item de przyorky 
venit decima w gonythwa eciam post nobiles,

qui przyorky tenent (1424) AKH  VI 166; Super 
decima manipulari... deducta, que debetur sibi 
et eius ecclesie in Grabcowo in gonythwam 1429 
MMAe XVIII nr 500; Nobiles post agros kme
thonum decimam dare debent prout est moris, 
ita quod factores ipsius domini... in campo, 
computatis decem capeciis, inter decem, quod 
melius illis videbitur, eligere debent, et sic usque 
per omnes campos in gonythwam 1448 MMAe 
XIII nr 1747; Si in dictis villis... temporum suc- 
cessu unutn vel plura kmethonibus depositis 
predia <orirentur>, de quibus nichilominus pre- 
diis volumus decimam manipularem dieto mo
nasterio reddi et assignari in gonythwam 1449 
Paul 253; Debet semper huiusmodi decimam li- 
bere dimittere et eam locare, et conducere in com- 
mune sive in gonythwam non retrahat contra 
voluntatem domini canonici..., et quia idem 
nobilis lacobus Woyschik gerit morem nobilium 
et nobilis extat, domini privilegio sive condi- 
cioni nobilium obtemperare volentes pronuncia- 
verunt, quod idem nobilis lacobus non sit obli- 
gatus neque astringi debet ad conducendum 
ipsam decimam post suum predium suo curru, 
sed ut canonicus eandem sibi ad locum pro ar- 
bitrio conduci procurabit in eadem hereditate 
Clony o w ad commune sive in gonythwam 1477 
AKH  VI 53; Et licet haeres colat duos laneos 
cmethonales, solvit tamen de illis decimam mani
pularem pro decano in gonithwam DłLB I 12; 
Episcopus colit tres laneos cmethonales, de qui- 
bus etiam dat decimam manipularem pro de
cano in gonithwam ib. 13; Est una taberna ha- 
bens agros speciales, de quibus cum cmethoni- 
bus solvit decimam manipularem pro vicario in 
gonithwam ib. 47; Praedium Thomae, quod 
cmethonibus depositis institutum est, solvit de
cimam cum aliis cmethonibus in gonithwam pro 
archidiaconatu Cracoviensi ib. 76; Plures autem 
agros cmethonales occupaverunt milites depo
sitis cmethonibus, sed nihilominus reddunt prae- 
bendae Cracoviensi praefatae decimam mani- 
pulo in gonithwam DłLB II 83; Item ecclesia 
in Brzeszko habet unum laneum minus quarta 
pro praedio suo, solvit tamen de eo decimam gra- 
nariam in gonithwam cum aliis oppidanis pro 
monasterio DłLB III 76; ~  (dziesięcina) go
nitwą: Jus percipiendi decimas..., quod vlg. 
gonitfa {leg. gonitwą?) vocatur, ad predictum 
monasterium sancti Vincentii pertineat 1291 
Haeus 132.

Gonny rz gonieniem, łowieniem związany, qui 
agitatur vel trahitur piscandi c a u s a a. gonna 
sieć 'rodzaj sieci rybackiej, rete ąuoddam pisca- 
torium minus’: Rethe minori al. gonna szecza
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1494 KozierRpInscrPosn 71; Liberam piscatu- 
ram in ripis lacus... in eorum sorte retibus dun- 
taxat minoribus, videlicet filitextenis ceteris- 
que retibus al. gonnymy 1497 StPPP VII 5; ^  
b. gonna toń 'jakaś toń, może ta, od której 
się zaczyna połów siecią, aąuae a/tioris locus, 
unde rete immissum trahi incipif: (W tym kącie 
jeziora proboszczowi wolno założyć jaz, to jest) 
ab immissione al. od thonyey gonny (tak 
jednakże, aby jaz nie zawadzał) immissioni fi- 
nali al. zgonny thony (1439) 1532 KodWP V 605.

Gont 'określonego kształtu deseczka do pokry
wania dachu, scandula, tegula lignea": Deindc 
nos... conducere ea debemus..., quotquot foret 
necessarium, videlicet de... asseribus parvis et 
magnis in vulgo gonthi et wszczanki nuncupa- 
tis... et aliis necessariis quibuscunque ad idem 
molendinum pertinentibus 1378 KodPol III 320; 
Recognouit predictus Petrus, quia tenetur... 
Nicolao... VIII centa roborum vlg. *gonchti 
dare et exsoluere 1435 Monlur III 43.

Gontowy 'dotyczący gontów, ad scandulam per- 
tinens : Item clavi pro *scindryliis al. gontowe 
ad existimacionem duorum millium 1494 Podoi 6.

Gończy 'pozostający w związku z gonieniem, 
ściganiem, qui ad fugandum pertinet vel aptus 
esf: Wladislaus Poloniae rex... Romanorum 
et Hungariae regi... equos ambulatores et goń
czy... remittit DlHist IV 145; ^  gończa cho7 
rągiew 'sztandar pościgowego oddziału jazdy, 
eąuitatus levis vexillum : Banderium minus al. 
gonicza *chorougew DIPrut 575.

Gorać fo r m y : praes. ind. 3. sg. góra ca 1450 
PF IV 575; 3. pl. gorają 1461—7 Serm 314v; 
~  part. praes. act. adv. gorając 1471 MPKJ 
V 15; adi. n. sg. m. gorający 1444 R XXIII 305, 
ca 1455 JA XIV 490; / .  gorająca Rozm 260; 
g. sg. m. gorającego Rozm 329; / . gorającej XV 
med. MPKJY 428, Naw 162; ac. sg. m. gorający 
Rozm 67; / .  gorającą BZ Lev 7, 29; g. pl. f. gora- 
jących BZ Num 28, 24; i. p l.f. gorającymi FI 7, 
14; /. pl. f .  (w) gorających ca 1455 JA XIV 496.

Znaczenie: 'płonąć, palić się, być gorącym, 
a r d e r e Strzali swe *goraiocymy (.Pul: gorayą- 
czym) vczinil iest (sagittas suas ardentibus ef- 
fecit) FI 7, 14; Obła goraianczi knoth wsianka 
w sia ceram teretem stupa calens bibit 1444 
R XXIII 305; Y góra et ardet ca 1450 PF 
IV 575; Gorayaczy ca 1455 JA XIV 490; Którzy 
offyeruyo obyety pokoyne panu, acz offyeruyo 
społu y poszwotnoo obyato, to gest gorayoczo, 
rzeczy (offerat simul et sacrificium, id est liba- 
menta eius) BZ Lev 7, 29; Tako vcinicze... kv 
wony przechotney panv, yasz to wzydze z obyati 
zapalney y ze wszech offyar gorayoczich (qui

j surget de holocausto et de libationibus singulo- 
rum) BZ Num 28, 24; Gorayąncz vrens (do- 
minus induxit ventum urentem... et manę facto 
ventus urens levavit locustas Ex 10, 13) 1471 
MPKJ V 15; Wybawyl throye dzyeczy z od- 
chlany pyekyelney gorayaczey Naw 162; To 
yest on ogyen, yen yydzyal Moyses na pvsczy, 
gorayączy ve k[z]rzv (hic ignis est, quo canduit 
rubus visionis) Rozm 67; On (sc. Jan) yesth byl 
pochodnya gorayacza y swyeczącza (ille erat lu
cerna ardens et lucens Jo 5, 35) Rozm 260; 
Trzy (leg. trści) pochvyvayączey szye nye złomy, 
a rąba gorayączego albo kvrzączego nye zgaszy 
(arundinem quassatam non confringet et linum 
fumigans non extinguet Mat 12, 20) Rozm 
329; ~  przenośnie: Nye ymyal gorayoczey my- 
losczy tako wyerney, yako swoczy (non habuit 
charitatem ardentem et discretam, sicut sancti) 
XV med. MPKJ W 428; Goraya milosczą ardent 
dileccione 1461—7 Serm 314v; ~  gorający 
'pilny, naglący, necessarius, urgens : W naszych 
gorayączych *potrebach in nostris arduis nego- 
tiis ca 1455 JA XIV 496.

Goranie 'płonięcie, pałanie (uczuciem), flamma, 
ardoF: Nyechay se zapali ognyem miloscz, nye- 
chay zazze goranie bliznę MW  22b.

Gorąc cf. 1. Gorąco
Z gorąca, Za gorąca 'na gorącym uczynku,

! w chwili popełnienia lub bezpośrednio po po
pełnieniu występku, in ipso facto, in manifesto 
(sc. deprehenderej: Z gorąncza in recenti vesti- 
gio OrtRp 99; ~  Prawo o ...  rany, czo nye 
s[t]asthano za goracza (OrtMac 23: na goraczey 
rze<c>zy), tho ma dacz do zagayonego szandu 
położonego OrtBrRp 27, 4; Bądąly żałowały na 
kogo mązoboyszthwa..., thego mayą poszwacz 
przed prawo thedysz za goracza podług prawa 
Ort Mac 31, sim. OrtBrRp 32, 1; Kyedy bądzye 
kthory czlowyek obzalowan o roszboy..., thego 
mogą zalowacz kv praw (leg. prawu) thamo 
gyszczye przed prawem, gdzye yesth obzalowan 
za goracza Ort Mac 56, sim. OrtBrRp 46, 4; 
Nye bądzyely zlomcza myery (pro myeru) 
w szawyeszone dny sza goracza vchwaczon 
Ort Mac 78, sim. OrtBrRp 60, 2; O yaczczoch 
o szmyerthne rany yathych za goracza OrtMac 
84; Gdyby ktho głową zabyl w szawyeszony 
czasz y vczyekl, a za gorącza nye vchwaczon 
OrtMac 85; Ya yego nąszladowal asz w yego 
goszpodarza dom, gdzyem thą kradzyesz na- 
laszl y tego *byazaczego za gorącza yąl Ort
Mac 114, sim. OrtBrRp 84, 2; Mozely woyth 
besz gaynego sządu rok odlozycz do yutra, gdy 
szye stanye beszprawna rzecz..., aby za yutrą 
wynowaycza ku praw (leg. prawu) volano
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y wszythko sz nym vczynyono yako za go- 
raczą Ort Mac 130, sini. OrtBrRp 94, 3; Za go- 
racza in recenti facto OrtRp 23; Za goracza 
facto manifesto OrtRp 64.

Za gorąca cf. Z gorąca
Gorące rżarliwie, gorąco, z  zapałem, ardentis- 

sirne, cupidissime : Quis vult non yehementer, 
gorucze, habitare? XV racd. GIWroc 50 r; Vyelmy 
naboznye y vyelmy gorącze yąla szyą bogv mo- 
dlycz Rozm 19.

1. Gorąco, Gorąc 1. 'upal, spiekota, ciepło, 
calor, fervoF: Gorocz callor XV werf. /? XXIV 
360; Zimnem a goranczym frigore et ardore 
1461—7 Sm?? 249 v; Goranczym ardore ib. ; 
Czczyenye o tern, yako obłok stapyl y ogarnął 
ye od słonecznego gorącza (quod nubes pro- 
texit eos a calore solis) Rozm 87.

2. rżarliwość, zapal, vis, ardor5: Grzał szye i 
Pyotr, bo zapomnyavschy mylosczy gorącza j 
ostydwschy przy ku mylosczy *vsvego svyata ! 
Rozm 689.

2. Gorąco 1. 'żarliwie, gorliwie, vehementer, 
acerrime, animo ardentissimo": Yaky to szyn 
slachetny Andrzeya Thanczynskyego, szecz on 
msczy goranczo oczsza swego Tęcz w. 25; le
ży,... day, bych... goraczo czyebye mylowala 
do szmyerczy Naw 154.

2. 'na świeżo, w chwili popełnienia czynu, in 
ipso facto, in manifesto {sc. deprehenderef:
00 głową albo o rany, czo nye goraczo zasthane 
Ort Mac 23; Gdy ktho czo nyevrzadnego 
vczyny..., a chwaczy gy gorączo y szawolanym 
przed sząd przywyodą.. a yako ma odydz po
dług prawa Ort Mac 84.

Gorącość fo rm y : n. sg. gorącość 1444 R XXIII 
308, XV med. R XXIV 359, 1461—7 Serm 400 v, 
1471 MPKJ V 35, Rozm 87; ~  g. sg. gorącości 
FI 18, 7, XV med. R XXIV 362, XV med. SKJ
1 67, 1471 MPKJ V 62, Rozm 34. 46. 71. 148. 
322; — ac. sg. gorącość Rozm 5. 81. 82. 83. 118. 
394; ~  /. sg. gorącością XV p. pr. R XLVII 358, 
ca 1450 PF IV 572, BZ Deut 28, 22. 29, 23, 
etc. ; ^  /. sg. (w) gorącości 1436 R XXIII 276, 
BZ Lev 26, 16, 1461—7 Serm 415 r, 1471 MPKJ 
V 9 ; ~  ac. pi. gorącości Rozm 89; ~  i. pi. gorą- 
cościami 1444 R XXIII 308; — /. pl. (w) go- j 
rącościach XV p. post. R XIII s. XXIV.

Z n a czen ia : 1. 'gorąco, upal, spiekota, skwar, j 
żar, calor, fervor, ardor, aestus*: Ani iest, ien by 
se serii od goroczoscy (Pul: przed gorączoszczyą) 
iego (sc. słońca, nec est, qui se abscondat a ca
lore eius) FI 18, 7; W *gorzączosczy in ardore 
1436 R XXIII 276; Goranczosczy sluneczney ca- 
lorem solis 1444 R XXIII 308; Przedluszona 
goranczoscz vapor diuturnus ib.; Goroczoscz

calor XV med. R XXIV 359; Od goroczosczy 
sloncza pragnyecze pycz ib. 362; Propter in- 
feccionem caloris *goroczoscan ca 1450 PF
IV 572; Nawyedzo was richlo w goroczosczi 
y w nyedostaczcze (visitabo vos velociter in 
egestate et ardore) BZ Lev 26, 16; Rani czo 
pan byado y zymniczo, y zymno (pro zymo y) go- 
roczosczo, y wyodrem (percutiat te dominus 
egestate, febri et frigore, ardore et aestu) BZ 
Deut 28, 22; Synowye... vsrzo rany zemye tey 
y nyemoci, gimys to ge gest sznodzil pan bog, 
szaro y goroczosczo slvneczno szgoocz (sul- 
phure et salis, var. solis, ardore comburens)

| ib. 29, 23; W goranczosczy fervore (war. lub.:
\ na wyed<r)ze favore, apparuit... ei dominus... 

in ipso feryore diei Gen 18, 1) 1471 MPKJ
V 9; Goranczoscz ardor (pulchritudo... pellibus 
tegitur et ciliciis, ardoremque solis et iniuriam 
imbrium ea, quae viliora sunt, prohibent I Reg 
prol.) ib. 35; Od gorączosczi pre caumate (cutis 
mea denigrata est super me, et ossa mea arue- 
runt prae caumate Job 30, 30) ib. 62; Boże, 
ien... swiatlos<c>zio sluneczno zzaranie oswie- 
czasz a gorączosczia południe, zagasz plomenye 
swarow M W  33a; Gorączosczyą calore XV 
p. post. Kalużn 272; Dusche swyąthy,... thys 
w praczach odpoczynyenye, w *gorączostczyach 
odethchnyenye y ochlodzenye XV p. post. R 
XIII s. XXIV; Oycze..., slozylesz gorączoscz 
nyebyeską (siderum calorem temperasti) Rozm 5; 
On obraz ny od yedney gorączosczy nye ros- 
tayal (non ab aliquo calore solvebatur) Rozm 11; 
Ve dnye gorączoscz, a v noczy yyelykye zymno 
czyrpyely (aestum die, nocte frigus magnumque 
sunt passi) Rozm 82, sim. Rozm 118; <J)ednego 
dnya czyrpyely szą yyelyka gorączoscz sło
neczna (die quadam ex calore solis aestuabant) 
Rozm 83, sim. Rozm 81; Kyedy szą schły po 
drodze, szylna gorączoscz słoneczna yderzyla 
(cum per viam pergerent, magnus fuit aestus) 
Rozm 87; Obłok stapyl y yal ych sczy[s]czycz 
przed ona yyelyka gorączosczyą (nubes... a sole 
per yiam hos defendit) ib.; Vy yycze, kakosmy 
yyelye złego czyrpyely na tey drodze, glod... 
a słoneczne gorączosczy (solis ustiones) Rozm 89; 
Kyedy byl (sc. Jezus) v mąstvye, nyeczo był 
szo<ł)t od gorączosczy sloneczney (Jesus... 
fuit aetate subvirili fuscatus aliquantulum solis 
per ardorem) Rozm 148; Thy poslyedny robyly 
yedną godzyną a thysz ye nam rovne yczynyl, 
ktorzysesmy nozyly brzemyą dnya y gorączoscz 
(qui portayimus pondus diei et aestus Mat 20, 12, 
PF IV 569: gorączosczy) Rozm 394; ^  Goran- 
czioscziami ignibus 1444 R XXIII 308; ~  prze
nośnie: Kakosz tedy svyastovacz tey dostoyne
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dzyevyczy badą twe począczye v yey svyąthym 
zyyoczye, a czyebye, svego fwszego3) svyata 
stvorzenye y schoyanye odzyerzecz nye może, 
kakosch czyą odzyerzy svyat dzyevyczy albo 
bądzyely ona mocz ogyen gorączosczy tvego 
przeslavnego bostva? Rozm 46.

2. 'ciepłota ciała, calor (corporis)3: Czokolvye 
vzyal (sc. Jezus) podlvg czyala, to wschytko 
v nym gorączosczyą było skarmyono y yyschlo 
od nyego povyetrzym Rozm 75; Vylkoscz <z) go- 
rączoscza, to dvoye przyrodzenye albo ele- 
menta, davaly szye (pro są) yemv kryye (cali- 
dum et humidum sanguis ministrabat) Rozm 
156; Schvchoscz z gorączosczyą davaly yemv 
rvmyanoscz (siccum atąue calidum colera prae- 
bebat) ib. ; Vmarlemv czyalv Lazarzovemv duch 
gorączosczy y zyvota navroczyl (dum corpus 
redivivi spiritus calore constringit in Lazaro) 
Rozm 322.

3. 'żądza, pożądliwość (seksualna), libido, la- 
scivia’ : Czistoto, yasz w goroczosczi czyalo 
*ochladzo castitatem, que refrigerat carnem 
1461—7 Serm 415 r ; Opyekalnykv rodzayy czlo- 
yyeczego,... przykazalesz, aby [szyą] mnożyły od 
szyebye rodzay czlovyeczy, ale by szyą scho- 
dzyly przesz gorączosczy (ut de se genus homi- 
num multiplicent, mandasti, sed sine libidinis 
ardore convenirent) Rozm 34.

4. 'żarliwość, gorliwość, studium, ardor3: Zaly 
z gorączosczy szercza mnye tego nye zal et ego 
non yror, gl. igne caritatis (II Cor 11, 29) XV 
med. SKJ 1 67; Goraczoscz milosczi prziyodzi kv 
yczinky snaymosczi calidum dileccionis permo- 
uet ad actum congregacionis 1461—7 Serm 
400 y; Goraczoscz milosczi feryor ib. ; Laszka we 
mnye thwoya gorączosczyą raczy zapalycz 
Naw 142; Thym szye ykazyye kreykoscz apo
stolska, ysch gorączosczyą yyary obyeczoyaly 
s nym ymrzecz Rozm 655; ^  *Goroncz0sczo 
cum feryore XV p. pr. R XLV1I 358.

Gorący fo r m y : n. sg. m. gorący 1437 Wisi 
nr 228, s. 86, BZ Tob 2, 11, OrtBrRp 64, 1, 
Ort Mac 85, OrtRp 16, OrtZab 529, Rozm 45; 
f . gorąca 1419 Rost nr 5266, 1437 Wisi nr 228, 
s. 85, OrtCel 8, Ort Kał 182, OrtLel 234, Ort- 
Mac 49. 84, OrtRp 38, ca 1500 Er z 20; neutr. 
gorąco 1461—7 Serm 415 y; gorące XV ex. PF 
I V 623, Rozm 25; -—' g. sg. m. gorącego Gn 174b. 
180a, XV med. PF V 60, BZ Dan 3, 6; f .  go
rące XV p. post. R XXV 179; gorącej 1429 
AG Z  XI 49, XV med. R XXII 239, 1451 Mac-- 
Dod 105, OrtBrRp 71, 3, Ort Mac 96, 1461—7 
Serm 36 v, Rozm 598; neutr. gorąca cf. Z gorąca, 
Za gorąca; gorącego XV ex. Kalużn 291, 
Rozm 31. 665; ~  d. sg. m. gorącemu OrtBrRp

50, 4, Ort Mac 62; ~  ac. sg. ni. gorący Gn 180 b, 
OrtBrRp 27, 2. 94, 3, OrtMac 22. 85. 130, 1471 
MPKJ V 39; / .  gorącą OrtMac 84, Rozm 627; 
neutr. gorące Sul 9, OrtBrRp 64, 2, Naw 48, 
Rozm 504; — i. sg. neutr. gorącym 1466 R 
XXII 19, 1471 AGZ XV 110; gorącem 1478 
StPPP II nr 4203; ~  /. sg. m. (w) gorącem 
Gn 178 b, BZ Is 48, 10, OrtBrRp 63, 4, OrtMac 
83;/. gorącej OrtBrRp 31, 4. 101, 3, Ort Kai 189, 
OrtMac 23. 56. 138, OrtRp 71 ;>—n. pi. m. go
rący BZ I Reg 21, 6; /. gorące ca 1428 PF I 486, 
OrtBrRp 60, 2, OrtMac 77; ^  ac. pi. f. gorące 
OrtMac 77, OrtRp 63, XV p. post. R XXV 182; 
~  i. pi. f . gorącymi Rozm 7. 34. 36; gorącemi 
Rozm 737; ~  /. pl. f . (w) gorących OrtMac 84.

Comparat. n. sg. m. gorącszy BZ Gen 3, 1, 
Rozm 636.

Super lat. g. sg. f . nagorącszej 1461—7 Serm 
314v; ~  ac. sg. neutr. nagorącsze Rozm 205.

Z n a czen ia : 1. 'bardzo ciepły, gorący, palący, 
upalny, calidus,fervens, urens3: S te to gisthe góry 
...diim setl byl tako, gakoby s pecza goroczego 
ogzen Gn 174 b; Gestcy gy on bil f goroczem 
olegu f panvy varzy[l]cz kasal Gn 178 b; Ka- 
szalcy gest on goroczego olegu f kacz bil nalacz 
Gn 180a; Gestcy gy on byl... v on gorocy oleg 
frzuczil Gn I80b; Gorocza voda aqua tepida 
1419 Rost nr 5266; Gorącza ardua 1437 Wisi 
nr 228, s. 85; Pyecz gorąnczy clibanus ib. s. 86; 
Tszo sze yaam *vyczy yotsze, gorocze ca 
1450 PF IV 570; Poth krwawy szedł yako 
z goroczey lasznye 1451 Mac Dod 105, sim. 
Rozm 598; Gynego chleba tu nye bilo, geno 
chlebowye obyetowany, gesz biły wszoly 
przed panem, abi biły prziloszeny chlebowye 
goroci (panes calidi) BZ  I Reg 21, 6; Vsnol, 
a w tern ysnyenyy gnoy iastkolyci goroci gemy 
w oczy ypadnye (calida stercora inciderent super 
oculos eius) BZ Tob 2, 11; Przezeg(łem) cyo, ale 
nye iako szrzebro, <zwo>lilem cyo w gorocem 
pye<cu> ybostwa (ecce excoxi te, sed non quasi 
argentum, elegi te in camino paupertatis) BZ Is 
48, 10; Goranczego a suchego ardentem 1461—7 
Serm 249 y; W dzień byaly, gorączy,w squarny 
ferventi die (ingressi sunt feryente die do- 
mum Isboseth II Reg 4, 5) 1471 MPKJ V 39; 
Sąnczym gorączym (war. lub.: *syączimv go- 
rączim) vrentem ib. 91; Rex... iussit afterri arden- 
tes laminas, *goradze blachy, ferreas XV.p. post. 
R XXV 182; Nygdy tamo lato nyest (rnie jest3) 
gorącze (tempus nunquam aestus urens) any 
zymno marznącze Rozm 25; ~  'żarzący się,
palący się, flagrans, ardens : Gorączy flagrans 
1437 Wisi nr 228, s. 86; Goranczego wagla 
carbones XV med. PF V 60; Nye bodze syo
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modlycz, w t0sz godzin0 wrzvczon b0dze w pyecz 
ognya gor0cego (mittetur in fornacem ignis 
ardentis) BZ Dan 3, 6; Proszę czye, yzby thwoya 
mąka vybavyla nasz od pyekla gorączego XV 
ex. Kalużn 291; Cristus... by mogl na vass 
spusczycz ogyn y szarą gorącza z nyeba (do- j 
minus pluit... sulphur et ignem a domino de j 
caelo Gen 19, 24) Rozm 627.

2. 'pełen wewnętrznego żaru, żarliwy, pełen na
pięcia uczuciowego, studiosissimus, ardentissi- 
mus : Nye dossycz czlowyecowy bicz dobrim, 
geno nye badzye myal ządzey a mylosczi go- 
rączey, czinyącz dobrze XV med. R XXII 239; 
Gorączym szyerczem cordeąue flagranti 1466 
R XXII 19; Goranczey mówi ignitum eloąuium 
1461—7 Serm 36v; Nagoraczschey ardentissime 
caritatis ib. 314v; Czsobi ne *wrzolo albo ne 
bilo goranczo quod non ferueret caritate ib. 
415 v; Przymy mye przez thwe goracze mylo- 
szyerdzye Naw 48; Pre gaudio appetit (sc. virgo 
Maria) ascendere in montana, sed magnum prop- 
ter feruens desiderium, dla gorącze ządzey, 
seruiendi cognate sue Elizabeth XV p. post. R 
XXV 179; Szwyathy Bernard<y>nye,... thwe go
racze kazanye nam grzesnym na szbawyenye 
XV ex. PF IV 623; Pomagał (sc. Józef) vbo- 
gyem,... bo byl pełen gorączego myloszyerdza 
(plenus exstitit fervore caritatis) Rozm 31; To 
poselstvo przed thym nyeslychano, a przeto... 
nad rosvm szyaga, bo ten w Chyervbym groźny, 
wSzeraphyn mylovanym gorączy..., a nyeyednym 
rozvmem ogarnyony Rozm 45; Kristus... apo- 
stoly sebral y kazanye nagorączsche przed vczy- 
nyenym czvda vczynyl Rozm 205; Tegom ivze 
doczekała, yze me sercze gorące strzała prześlą 
Rozm 504; Ale pyrvey nyzly ym myły Kristus 
na tho odpovyedzyal, aze svyąthy Pyotr, rze- 
kącz goraczschy s nych, zvolyenykow, mayącz 
myecz dobył go Rozm 636; Svyąthy Pyotr 
yyelykygo gnyew (leg. gniewu) y barzo gorą
czego mylovanya napelnyon Rozm 665; ^  'bę
dący objawem silnego wzruszenia, qui fit animo 
vehementius commoto5: Wzyvalem boga *stvorzy- i 
czylya mego gorączymy Jzamy (creatorem meum ! 
deum adorarem multisque cum lacrimis ipsum j 
invocarem) Rozm 7; Iozeph... począł boga j 
wschechmogączego s gorączymy lzamy proszycz ! 
(Joseph... cum multis lacrimis dicens haec ora- 
bat) Rozm 34, sim. ib. 36; Pyotr... yyączey | 
szye począł rzeynycz a placzącz z gorączemy j 
<łzami> y rzeki Rozm 737.

3. 'świeżo popełniony, nie przedawniony, re- 
cens : Nygeden ma bycz pozwan, gedno przes 
woźnego, wiyąwszi gorance na dworze alybo 
w sandze dowynyenya dopusczenye (nisi pro

crimine recenti in curia yel in iudicio commisso), 
o gesz thedi przes czelednyka sandzynego... 
pozwaan mosze bycz przes wyny Sul 9 ; Derslaus 
conduxit al. swyodl in domum suam conducens 
al. obwodzącz yiolenciam suam tempore et hora 
recenti al. gorączy 1494 AGZ XVI 254; Iohan- 
nes... recognovit, quia ibi fuit post hanc re- 
centem al. gorączem yiolenciam, qui yidit ho- 
stium concussum ib. ; ~  gorące kopyto 'świeży 
ślad, vestigium recens5: Iohannes... consortem... 
Andree de domo sua recepit, quem ferventi yesti- 
gio al. gorączym kopythem familia Andree ve- 
stigayit et detinuit cum facie 1471 AGZ XV 110; 
Ego... recepto ardenti vestigio al. gorączem 
kopitem equitaui a loco usurpacionis 1478 
StPPP II nr 4203; ~  gorąca rzecz, gorący
uczynek 'czyn przestępczy, ujawniony w chwili 
popełnienia, manifestus, manifesto deprehensus \ 
Viceadvocatus iusticiam ministrare recusavit za 
goyuczey (pro goruczey) rzeczi 1429 AGZ 
XI 49; Manifestum factum lyczowany skvtek 
uel gorącza rzecz lyczowana OrtCel 8, sim. 
OrtLel 234; O głową albo o rany, czo nye za
stany szyą (leg. są) na goraczey rze<c)zy (Ort- 
BrRp 27, 4: za goracza), tho maia dacz do 
gaynego sządu polozenya Ort Mac 23; Alysz 
badzyely uchwaczon w goraczye rzeczy (Ort- 
BrRp 31,4: w gorączey rzeczi), a bądąly żało
wały na kogo m ązoboyszthw a.thego mayą 
poszwacz przed prawo Ort Mac 31; Kthora rzecz 
ma bycz goracza, a yako tha maya posznacz. 
Pythalyscze nasz..., kthora rzecz ma bycz *go- 
rączo (OrtBrRp 43,1: goraczą) weszwana, a yako 
yą maya poznacz..., kthora yesth goracza rzecz 
Ort Mac 49; Gorącza rzecz yesth, gdy kogo 
wchwacza a on kogo byye albo dobywa, albo 
gy ychwacza wczyekanyy (leg. w uciekaniu) za- 
byezą (OrtBrRp 43, 1: za <ś>wyezą), albo gdy 
naydą kradzyesz albo roszboy w yego domu 
Ort Mac 49, sim. Ort Kai 182; Gorącza rzecz 
(Ort Kai 183: goracze rzeczy), czo szlusze
w <g>roczkye prawo, tho ma besz odwloky 
szadzycz groczky szadzya Ort Mac 54; Bądzyely 
kthory czvdz czlowyek uchwaczon w goraczey 
rzeczy, w kthorem szlym vczynkv, ten muszy 
v nasz przed naszem szadzya... bycz praw Ort- 
Mac 56, sim. Ort Kał 189; Mayaly szadzycz go
racze rzeczy w szawyeszony czas czyly nye? 
Ort M ac11; Czoszmy wam... pyszaly, ysz gora
cze rzeczy, czo szye poczną w szadzacże dny, nye 
maya szadzony bycz w szawyeszone dny Ort- 
Mac 77, sim. OrtBrRp 60, 2; Przywyedzyeny 
sza trze przed gayny szad, czo szą yaczy w go- 
raczych rzeczach o szmerthne rany..., y tha 
goracza rzecz przed szadem stogy OrtMac 84;
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Czyly ony taką gorącza rzecz nathichmyast 
maya dokonacz? Ort Mac 84; Bąndzyely ktho 
nalyezyon w przestapyenyv malzenszthwa.. 
a gdy nany strzegą, szlowye ysz go za goraczey 
rzeczy uchwacza, thy mayą... przed prawo 
przywyescz Ort Mac 96, sim. OrtBrRp 71, 3; Nye 
gestem vchwaczon w gorączey rzeczy OrtMac 
138, sim. OrtBrRp 101, 3; Rzecz goracza factum 
manifestum OrtRp 38; O goracze rzeczy pro 
criminalibus ib. 63; W goraczey rzeczy in facto 
manifesto ib. 71; Lyczowany albo goranczy 
vczynek manifestum factum OrtZab 529.

5. 'pilny, nie cierpiący zwłoki, qui statim vel 
proximo quoque tempore fieri debef: Goroncze 
potrzeby arduanegocia ca 1428 P F I 486; Ardua 
res agitur pylna, goracza, yyelka ca 1500 Er z 20; 
^  gorący sąd, gorące prawo 'sąd niezwłoczny, 
nagły, doraźny, iudicium necessarium, quod sta
tim ac proximo post facinus tempore fit w l fieri 
debef: Pyfhalyszczye nasz, mayaly goszczyom, 
podrosznym albo myesczanom sz goszczyny, 
albo gynnym ludzom, czo nye szą wynny ku 
poloszenyu prawa, goraczy szad oszadzycz albo 
bądź w *szapowyedzony czasz, albo w nyezapo- 
wyedzany OrtMac 22, sim. OrtBrRp 27, 2; 
Gyestlhy powynyen przyszyąsznyk... przydz 
kv sządu na poloszony dzyen albo kv gynnemu 
gorączemu szadowy, gdy mv przykażą OrtMac 
62—3, sim. OrtBrRp 50, 4; Tha pany przeczy w 
themu tedy nycz nye rzekła any w them pyrw- 
szym, szlowye goraczem szadzye, any dru- 
gem, szlowye polozenym szadzye OrtMac 83, 
sim. OrtBrRp 63, 4; Gdyby w szawyeszany czasz 
głowa zabytha albo czokolwyek gynnego nye- 
rzadnego vczynyono, ocz by myal bycz sząd 
gorączy..., czo o to za prawo OrtMac 85, sim. ‘ 
OrtBrRp 64, 1; Sztha[l]nyely szye kthora nye- 
rzadna rzecz, o kthorą by czynycz gorączy szad 
{OrtBrRp 64,2: goracze prawo, to gesth sand)..., 
thedy mogą thego zlomczą myerv obzalowacz 
nazayutrz OrtMac 85; Mozely woyth besz 
gaynego sządu rok odlozycz do yutra, gdy szye 
stanye beszprawna rzecz przed polnoczą, szlo
wye ysz kogo zabyya albo czyaszko uranyą, 
albo czo thakyego, ocz by myano goraczy 
szad gaycz OrtMac 130, sim. OrtBrRp 94, 3; 
Sąnd goranczy iudicium necessarium Ort
Rp 16.

6. w mylnym rozumieniu łac. callidus 'chytry 
jako calidus 'gorący : Ale ze wosz bil *goroczszy 
w swem {'wszem’) stworzenyu..., gez to bil 
vczynyl pan bog (sed et serpens erat callidior j 
cunctis animantibus terrae, quae fecerat domi- | 
nus deus) BZ Gen 3, 1.

Gorbuda dubium: 'zakąska mięsna lub jarzy

nowe dodatki do chleba, obsonium : Gorbvdy 
obsonia ca 1500 Er z 20.

Gorczyca bot. 1. 'gorczyca jasna, Sinapis 
albaLf: Gorcyca eruca alba 1475 Rost nr 2984; 
Gorczicza eruce ca 1500 Rost nr 2041; ~  biała 
gorczyca: *Balyv gorczicza eruca 1419 Rost 
nr 2902; Byala gorczycza eruca, sinapis albus 
ib. nr 5191; Byala gorczicza eruca 1437 Rost 
nr 2597, sim. ca 1460 Rost nr 3292, 1460 Rost 
nr 3524, ca 1465 Rost nr 4330, 1472 Rost nr 433, 
1475 Rost nr 3170, etc., etc.; Byala gorcycza 1475 
Rost nr 2950, sim. ib. nr 3063; Byalą gorczycza 
euruca XV p. post. R LIII 66; Eruca est modi- 
cus vermis frondium vel ąuedam herba vasche- 
nycza a<lbo> byala gorczy<ca> ca 1500 Erz 20; 
Erugo rdzą vel byala gorczyczą ib.

2. 'gorczyca czarna, Brassica nigra KocK: 
Gorczycza synape 1419 Rost nr 2901; Gor
czycza sinapa ca 1465 Rost nr 4067; Gorczycza 
sinape 1475 Rost nr 3111, sim. ib. nr 3248, 1478 
Rost nr 1926; Gorczicza sinapis 1484 Rost 
nr 6288, sim. ib. 6289, 1486 Rost nr 6289; Gor
czyczą sinapis ca 1500 Erz 20; Gorczyca sinapis 
ca 1500 Rost nr 7291; ~  czyrwiona gorczyca: 
Czyrwyona gorczycza sinapis, mustardus 1419 
Rost nr 5190; ~  *Gorczicz sinapis 1461—7 
Serm 113v; *Gorczicz arbor sinapis ib. 197v.

3. psia gorczyca 'Sisymbrium officinałe Scop. 
et S. Sophia L f : Psza gorczycza sinapistrum 1460 
Rost nr 3728; Psya gorczycza sinapistrum 
ca 1465 Rost nr 4586; Pszya gorczycza sina
pistrum ca 1500 Rost nr 5583.

4. wodna biała gorczyca 'Sium angustifo- 
lium L f : Wodna byala gorczicza 1437 Rost 
nr 2759.

Gorczyco waty (o maści końskiej) 'pokryty 
ciemnymi plamkami {na jasnym tle), maculis 
aeneis vel atris conspersus {dicitur de equo co- 
loris albiy: Equs valachus albus gorczyczowaty 
1499 AKH  VIII 312.

Gorczyczasty {o maści końskiej) 'pokryty 
ciemnymi plamkami {na jasnym tle), maculis 
aeneis vel atris conspersus {dicitur de equo colo- 
ris albiy: Kon byaly gorczyczasthy 1499 Górs- 
JazRp 274.

Gorczyczka bot. 'goryczka kropkowana, Gen- 
tiana punctata L f : Gorcziczkam encianam 1434 
PF V 32; Gorczyczka genoncia ca 1465 Rost 
nr 3921.

Gorczycznik bot. 'gorczyca jasna, Sinapis 
alba L f : Gorczycznyk pardonum album 1460 
Rost nr 3685.

Gorczyczny 'pochodzący od gorczycy, qui sina
pis {gen.) e s f : O przykladzye gorczycznego na- 
szyenya thamosz szyyąty Maczyey pysse Rozm
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340; Podobno krolewstwo nyebyeskye zyarnv 
gorczycznemv (simile est regnum caelorum 
grano sinapis Mat 13, 31) ib., sim. Rozm 377; 
Czczyenye albo przykład o gorczycznym zarnv 
Rozm 377; Bądzyeczyely myecz vyarą yako gor- 
czyczne zyarno (si habueritis fidem sicut gra- 
num sinapis Luc 17, 6), rzeklylybysczye temv 
drzew (leg. drzewu): Naglye vyvrocz szye..., 
a ono by vam było posluschno Rozm 398.

Gorczyc 'czynić gorzkim, arna rum facere, j 
amaritudine inficere5: Gorczycz (war. lub.:
gorszscocz) amaricare (accipe librum et devora 
illum, et faciet amaricari ventrem tuum, sed 
in ore tuo erit dulce tamquam mel Ap 10, 9) 
1471 MPKJ V 138.

Goreć cf. 1. Gorzeć
Gorki cf. Gorzki
Gorkość c f  Gorzkość
Gorlicki, Gorlicski 'określe/iie gatunku sukna 

wyrabianego w Gorlicach (czy Zgorzelcu ?), pan- 
nus, qui in oppido Gorlice incertum an in Zgo
rzelec quoque conficiebatuF: lohannes... debet 
ei dare... tunnicam gorliczkego panni 1452 Mon- 
Iur III 218; Palium panni al. gorliczske 1456 
AGZ XI 414.

Gorlicski cf. Gorlicki
Gorlic się 1. 'złościć się, unosić się, irasci, ira 

accendi9: Tedi prziszedl Achab do domv gnye- 
waiocz syo a gorlyoc syo s tego słowa (venit 
ergo Achab... indignans et frendens super 
verbo), gesz mowyl k nyemv Nabot Gezrahe- 
lytski BZ III Reg 21, 4.

2. 'wykazywać gorliwość, gorliwie działać, stu- 
diosissime ac summa cum industria agere’ : Po- 
dalesz zoni gich w plyon, a dzewki gich w iocz- 
stwo, a wszitek gich plyon w rozdzal slugam 
twim, gisz gorlyly syo prze zakon twoy (qui ze- 
laverunt zelum tuum) BZ Judith 9, 3.

Gorować rgarbować, wyprawiać skórę, pelles 
subigere, perficere*: Corrigiatores... tenebuntur 
sellatoribus, dumtaxat ad eorum laborem seu 
artificium corrigia laborare et expunguere ne- 
cessaria al. gorowacz 1466 AcPosn I 403.

Górski cf. Gorzki
Gorsko cf. Gorzko
Gorskość cf. Gorzkość
Gorszenie 'zgorszenie, zły przykład, deprava- 

tio, corruptio, ojfensio, scandalum : Ve mundo 
ab scandalis prze gor<szenia> (Mat 18, 7) XV 
med. GIWroe 8 lr.

Gorszy cf. Zły
Gorszyć się 'być w gorszym położeniu, wpadać 

w gorsze położenie, graviora pati, fortuna minus 
prospera uti : Gorschą schą pessimabor (ne 
dicas: Sufficiens mihi sum, et quid ex hoc pes-
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simabor? Ecclus 11, 26) 1471 MPKJ V 80. — Cf. 
Pogorszyć, Pogorszać, Pogarszać.

Gorycz bot. 'sporysz zbożowy, Claviceps pur- 
purea Tul!: Goricz frugistrum 1472 Rost nr 1722.

Goryczel, Gorzyczel bot. 1. 'gatunek łubinu, 
Lupinus albus L ! : Goryczel lupinus ca 1465 
Rost nr 4428; Gorziczyel lupini, marsilium 1472 
Rost nr 846.

2. 'sporysz zbożowy, Claviceps purpureci Tul!: 
Goriczel frugistrum 1472 Rost nr 1723.

Goryczka, Gorzyczka bot. 1. 'goryczka kropko
wana, Gentiana punctata L ! : Goriczka basilica 
1419 Rost nr 5118; Gorziczka genciana 1437 
Rost nr 2628, sim. 1460 Rost nr 3573, ca 1465 
Rost nr 3926; Goriczka genciana ca 1460 Rost 
nr 3300, sim. 1464 Rost nr 4815, ca 1465 Rost 
nr 4372, 1475 Rost nr 3033, 1481 Rost nr 4990, 
1484 Rost nr 6098. 6378, 1491 Rost nr 11017. 
11063, 1493 Rost nr 10935, ca 1500 Rost nr 5462. 
7142; Goryczka 1475 Rost nr 3000, sim. ib. nr 
3184; Gorzyczky genciane 1478 Rost nr 2112; 
Gorzyczka genciana (var. goriczka) XV p. post. 
R LIII 66; Goriczka eleborum ca 1500 Rost 
nr 5425.

2. 'gorczyca czarna, Brassica nigra Koch9 : 
Goryczka sinape 1464 Rost nr 4907.

3. goryczka biała 'gorczyca jasna, Sinapis 
alba L ! : Goryczka biała ca 1465 Rost nr 4642.

4. goryczka żytnia 'sporysz zbożowy, Cla\i- 
ceps purpurea Tul!: Goriczka zithna frugistrum 
1472 Rost nr 1725.

5. ogólnie 'roślina jadalna o ostrym zapachu, 
olus vel herba quaedam edulis odore teterrimo!: 
Zydovye... były barzo nyeczysczy..., yedly czo
snek y yne smyerdzącze goryczky Rozm 731.

(Gorycznik) Gorzycznik bot. ' Peucedanum 
Oreoselinum Moench!: Gorzycznyk peuceda
num nigrum 1493 Rost nr 10937.

Gorzałość 'gorąco, spiekota, susza, ardor, aes- 
tus5: Gorzaloscz uredo 1463 PF V 13.

1. Górze 'bieda, nieszczęście, inopia, egestas’: 
Gdy sthworzyl bog czlowyeka..., podał yemv 
ryby sz morza, chczacz go szbavycz wszego 
gorza, poleczył mv rayszkye szady, chczacz gy 
szbavycz wszey byady De mor te w. 124; Henri- 
cus, dux ingemiscens, lamentari coepit dicens: 
Górze szą nam stało, id est magna afflicto ac- 
cidit nobis Dl His t II 275.

2. Górze 'biada, vae5: Górze mne (heu mihi), 
ysz przebit moy przedlvszyl so gest FI 119, 5, 
sim. Pul; Górze temu na dvorze, komu szą le- 
czicz, górze XV ex. PF V 372; Górze nam, czo 
szye ma stacz a przydz przez to yyelykye zna- 
mye (vae nobis, quid futurum est per signum 
tam stupendum) Rozm 92; Górze wam, Żydom
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(vae vobis Pharisaeis Luc 11, 42), yze... prze- ; 
stąpaczye ssąd a myloscz bożą... Górze vam, 
Żydom (vae vobis Pharisaeis Luc 11, 43), yze 
myl[y]vyeczye pyrwsche a vysche stolcze v syna
gogach ... Byada vam, yzesczye yako groby... 
Y vam górze, yze zakon yydzycze (et vobis le- 
gisperitis vae Luc 11, 46), yze vdrączaczye lyvd 
brzemyenny... Górze vam (vae vobis Luc 11,47), 
yze b[y]vduyeczye a podnoszyczye groby pro- 
<ro)czskye Rozm 305—6; Górze thobye, goro- 
zyeyskye myasto, górze tobye, bethzeyskyemv 
myastv (vae tibi, Corozain, vae tibi, Bethsaida 
Mat 11, 21) Rozm 317; Górze temv, przez kto- 
regosz pogorszenye przydzye (vae autem illi, 
per quem veniunt, sc. scandala Luc 17, 1) 
Rozm 397; Górze vam, madrczy y moczarze ly- 
czemyernyczy (vae... vobis, Scribae et Pharisaei 
hypocritae Mat 23, 14), yzesczye vyzarly domy 
ybogych wdów Rozm 418; Górze vam, madrczy 
y lycemyernyczy ipokryczy (yae yobis, Scribae 
et Pharisaei hypocritae Mat 23, 25), którzy 
oczysczzyczye, czo yest znątrz kyelycha, a ynątrz- 
nosczy pełny kradzyeystva Rozm 461; Ssą to 
dny pomsty... Alye górze bądzye zonam v ony 
dny plod nosączym (yae autem praegnantibus... 
in illis diebus Mat 24, 19) Rozm 482; Górze 
temv (yae... homini illi Marc 14, 21), lye duschy 
y czyalv ktorego, y tern zyyoczye y y przycho- 
dzączym, yen nye (Pmie5) zdradzyl Rozm 546; 
Dzyeyycza Marya począla... narzekacz a rze- 
kączy: Byeda mnye, byeda mnye nadzney... 
Vmorzon, a górze mnye nądzney Rozm 696; 
~  Carmen speyanye et ve górze, bąda (et 
scriptae erant in eo lamentationes et carmen, 
et vae Ezech 2, 9) XV med. R XXV 155.

3. Górze cf. Źle
Gorzeć cf Horzec
1. Gorzeć, Goreć fo r m y : part. praes. act. 

adi. n. sg. m. gorzący ca 1450 PF IV 580; 
n. pi. m. gorejący 1484 Reg 704; ^  inf. gorzeć 
SkargaWroc w. 46; ~  fut. 3. sg. m. będzie go
rzeć 1397 Leksz I nr 2489, Pul Deut 32; neutr. 
będzie gorzeć Rozm 478. 479; ~  praet. 3. sg. m. 
gorzał XV med. R XXV 221, Rozm 47; neutr. 
gorzało ca 1425 EwKReg 42; 3. pi. f . są gorzały 
ca 1500 SprTNW  V 12; — condit. 3. sg. f .  -by 
gorzała BZ Neh 10, 34; 2. pl. m. byście gorzeli 
XIV ex. Pocz 233.

Z n a czen ie : 'płonąć, palić się, ar der e*: Iacosz 
tho Moyszeszow kyerz gorzał, a przy them szwa 
przirodnoszcz zelonoszcy yymąl XV med. R 
XXV 221; Prze<to> gesmi lyosi rzucyly myedzi 
kapłani... na obyeto drewno..., abi gorzała na 
ołtarzy (ut arderent super altare) BZ Neh 10, 34; 
Ogyen podezzon yest w roszyerdzu moym

y będze gorzecz az do pkyelnych ostatków (arde- 
bit usque ad inferni noyissima Deut 32, 22) 
Pul Deut 32; Szle w pekle gorzecz SkargaWroc 
w. 46; Thamo szwyecze szą gorzały ca 1500 
SprTNW  V 12; Yakosz yydzyal kyerz Moyze- 
schow na pusczy, yenze ogyen gorzał, a nye zgo
rzał Rozm 47; Czvartego dnya bądzye gorzecz 
morze y yody (ardebit marę et aquae) Rozm 478; 
Czyartegopasczye dnya bądzye gorzecz nyebo 
y zyemya (ardebit caelum et terra) Rozm 479; 
~  przenośnie: Jacosmi przi tern bili, kedi Msczi- 
gnef rzeki pane Vbiscze, rzeknocz to słowo, isz 
cy bodze gorzecz wirch głowi 1397 Leksz I 
nr 2489; Przyszedł <jeśm puścić ogień na zie
mię, to) czusz, biscze gorzeli w miloserdzu 
w mem XIV ex. Pocz 233; *Wzeko sercze nase 
gorzało w nas (nonne cor nostrum ardens erat 
in nobis Luc 24, 32), kdys to mluwese a wy- 
prawowase pysmo? ca 1425 EwKReg 42; Kto- 
rąz tho yyarą pana Iesu Crysta apostoloyye... 
czysthym nabozenysthvem a palayączy y go- 
reyączy ognyem lasskayym (sincera deyotio 
igne caritatis exaestuans)... ludzy... nauczyły 
1484 Reg 704; ^  nie gorzący 'niegorący, letni, 
oziębły, tepiduś*: Osadli, ne gorzoczy tepidus 
ca 1450 PF IV 580. '—' Cf. Pogorzeć, Wygorzeć, 

Zagorzeć się, Zgorzeć, Gorać, Zgorać, 
Rozgorzyć, Przegorzać, Rozgarzyć, Prze- 
garzać, Rozgarzać.

2. Gorzeć 'stawać się gorszym, mniej wartym, 
deteriorem fieri, vilescere*: Omne boni precium 
nimio yilescit gorzege 1466 R XXII 14.

Gorzegroch bot. 'łubin biały, Lupinus albus L ć : 
Gorzegroch lupini, marsilium 1472 Rost nr 843.

Gorzekanie Pnarzekanie, biadanie, lamentatio, 
plangoF: Gorzekanya plangendi XV med. Zab 
523.

Gorzekwiat, Gorzykwiat, Horzekwiat bot. 
1. 'milek wiosenny, Adonis vernalis L 3 : Gorzye- 
kwyath eleborum nigrum 1460 Rost nr 3516; 
Gorzekwyath eleborus niger ca 1465 Rost 
nr 4320; Gorzekwyat elleborum nigrum 1472 
Rost nr 293; Gorzikwyath elleborus niger 1484 
Rost nr 6048; Horzequiath eleborus niger 1493 
Rost nr 2377; Gorszekwyat elleborus niger 
ca 1500 Rost nr 7120.

2. 'jaskółcze ziele, Chelidonium maius L.’: 
Gorzyequya<t> celidonia 1460 Rost nr 3448.

Gorzenie 1. 'żar, gorąco, ardor : Gorzenye 
ardorem (concipietis ardorem, parietis stipu- 
lam Is 33, 11) 1471 MPKJ V 92.

2. 'trapienie się, martwienie się, smucenie się, 
boleść, molestia, animi doloF: Na zaloscz
duschną a na gorzenyą (war. lub.\ gorzenye) 
et in scrupulum (non erit tibi hoc in singultum
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et in scrupulum cordis domino meo, quod 
effuderis sanguinem innoxium I Reg 25, 31) 
1471 MPKJ V 38.

Gorzenka zool. [ jakiś gatunek ryby, genus pis- 
cis5: Gorzenka *cronda 1472 Rost nr 1416.

Gorzki, Gorki, Górski fo r m y : n. sg.f. gorzka 
BZ Ruth 1, 20. I Reg 15, 32, 1471 MPKJ V 76, 
XV ex. SKJ III 67, Rozm 507; górka MPKJ 
V 77, Rozm 643; neutr. gorzkie XV med. R 
XXII 246. 248; górskie Rozm 122; ~  g. sg. f. 
gorzkiej Rozm 524; neutr. gorzkiego XV med. 
SKJ V 260; górskiego Rozm 100; ~  ac. sg. m. 
gorzki Rozm 736; f .  gorzką FI i Pul 63, 3, 
XV med. R XXV 153, M W  32a, Naw 149; 
górską Rozm 661; neutr. gorzkie BZ IV Reg 
14, 26; górskie Gn 172b; ~  z. / . gorzką 

1 Reg 22, 2; ~  /. sg. f. (na) górskiej XV 
7? XXXIII 187; — n. pl. f .  gorzkie BZ 

Ex 15, 23. Judith 5, 15; ^  ac. pl. f .  gorzkie 
Rozm 523; ~  z. pl.f. gorzkimi Rozm 523.

Comparat. n. sg. f .  gorzczejsza Rozm 823.
Z n a czen ia : 1. fgorzki, o piekącym smaku, 

amarus, acerbus : Gdis szo on (sc. wąż) che od- 
mlodzycz, tedycz vocz on ge gorske korzene... 
A takes my... geczmy tesze gorske korzene, 
tocz gest, isbichom na them to svecze nektoro 
moko prze miłego Xpa cirpely na naszem czele 
G?z 172b; Nye mogły pycz wod z Marath prze 
to, ysz biły welmy gorzkye (eo quod essent ama- 
rae) BZ Ex 15, 23; Tu gym gorzke studnyce 
(fontes amari) ku pycyv oslodzoni BZ Judith 
5, 15; Gorzkye lysczie collinquintidas (war. lub.: 
*korzske lysczye collicidas, id est herbas ama- 
rissimas, egressus est unus in agrum... et col- 
legit... colocynthidas agri..., et reversus eon- 
cidit in ollam pulmenti, nesciebat enim, quid 
esset IV Reg 4, 39) 1471 MPKJ W 46; Na pvsczi 
myeszkacz *bende, na zemy sloney y gorskiey 
XV ex. R XXXIII 187; Matky kląda nyeczo 
gorskyego (rem amaram aliquam ponunt) na 
svoye pyerszy, aby ony (sc. dziatki) vkvszywschy, 
potem nye pożądały Rozm 100; (Zyelye) vonyą 
dało przykra sylno y vydzyalo szye vyelmy 
przykre, to yest gorskye (factae sunt amarae) 
Rozm 122; ^  Gorzkye nye chcze, ny mosze
bicz slotkym XV med. R XXII 246; Nądza 
a błogo stoyą przecziw schobye yako gorzkye 
a slotkye ib. 248.

2. fbolesny, dojmujący, sprawiający ból, przy
krość, amarus, dolore afficiens, doloris plenus : 
Bo naostrzili so iako mecz ioziki swoie, naczo- 
gnoli so loczisco, rzecz gorzko (intenderunt 
arcum, rem amaram), bicho strzelały w taiem- 
nosci nepokalanego FI 63, 3, sim. Pul\ Azaly 
placzesch... gorzkyego vmaczenya ploras...

amare passionis XV med. SKJ V 260; Rzecze 
Agag: Tako prawye gorzka szmyercz rozlocza 
(separat amara mors)? BZ I Reg 15, 32; Seszly 
syo wszitci, gisz syo biły zan zamocyly, a ob- 
cyoszeny czudzim zboszim a gorzko miszlyo 
(oppressi aere alieno et amaro animo) ib. 22, 2; 
Pan wydzal vdroczenye israhelskego lyvda 
gorzke barzo (vidit... afflictionem... amaram 
nimis) BZ  IV Reg 14, 26; Bo iako przes gorzsko 
smiercz tego to sina twego miłego ti sszama 
(sr. Marię) od wszey zmazi... zachowacziesz 
raczil, tako y nas... raczi k tobie nam dacz 
przydz M W  32a; Panye Ihezu Criste,... day 
nam oplakacz *gorzszky rany thwoie MIT 104 a; 
Jesu Kriste..., raczy wzgladnacz na mya grze- 
schna przez thwoyą szmyercz gorzka Naw 149; 
Polyeczam vam... matką moyą, lyvbo my to, 
aby s vamy Vyelykonocz v Yerusalem, alyecz 
bądzye barzo gorzka a trudna vam Rozm 507; 
Myły synkv,... vczyeschy vzdy mye, gdy chczesch 
ydz kv smyerczy, abych nye yydzyala tvego 
okrutnego vdrącenya, tvey gorzkey smyerczy 
Rozm 524; Zovye kyelych mąką, yze kakolvy<e> 
mąką podług Teophyla sama v sobye barzo 
przykra a barzo górka Rozm 643; Vszytką szylą 
poru<s>zyl szye myły Iesus na tvardoscz zy- 
dovską barzo górską, yze y tako nyemylosczy- 
vye... mączyly Rozm 661; Ym czyalo naszego 
mylego lesucrista było roskoschnyeysze y yye- 
lebnyeysche, tern bolescz yego była gorzczeyscha 
y przykrscha Rozm 823.

3. 'żałosny, pełen goryczy, nieszczęśliwy, ama
rus, tristis5: S taynego sircha <strumienie 
gor)skich slez za grehi uilige Kśw cr 17; Za- 
loscz gorzką planctum amarum XV med. R 
XXV 153; Nye wziwayeye myo Noemy, to 
gest krasna, ale wziwayeye myo Amara, to 
gest gorzka (id est amaram) BZ Ruth 1, 20; 
Gorzka (war. lub.: górką), czirpka, kwaschna 
acerba (acerbo enim luctu dolens Sap 14, 15) 
1471 MPKJ V 76—7; Dzathky żałosno plączą, 
poky na oczcza w domu patrzą, zona spla- 
tayącz rancze gorzka crziczi, poky swoni zwo- 
nyacz slischi XV ex. SKJ III 67; Dzyevycza Ma- 
rya... s gorzkymy lzamy przystąpyla k nyemv 
Rozm 523; Dzyevycza Marya... rzekła...: Moy 
namyleyschy synkv, vezrzy na moye yranyone 
sercze y na me gorzkye Izy Rozm 5Ż3; Thy 
dzyevko luda mego, ... vczyn sobye plącz yedy- 
nego syna tvego, plącz żałobny a barzo gorzky 
(luctum unigeniti fac tibi, planctum amarum 
Jer 6, 26) Rozm 736.

Cf. Cebula, Groch, Kadzidło, Łupień, Migdał
Gorzko, Gorsko, 'żałośnie, boleśnie, amare, 

dolenteP: Dzyeyycza Marya... począla gorzko
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plakacz Rozm 523; Począł myły syn gorsko vzdy- 
chacz a zalosczyy bycz Rozm 524; A on szye 
tez ssam krzyw vkazal, kyedy tako gorzsko za 
svoye zgrzeschenye płakał Rozm 689; Płakał 
(sc. Piotr) barzo gorzko (flevit amare Luc 22, 62) 
Rozm 692; Pyotr... płakał barzo gorzko y przy
kro Rozm 694; Svyaty Pyotr... poszedł z domv 
barzo gorszko placzącz Rozm 698; Dzyevycza 
M arya... vstavschy ze łzamy począla gorzko 
plakacz Rozm 737; Nałyasla Pyotra gorzko 
placzącz na drodze Rozm 737; Pyotr yzrzącz 
matką lesucrista tako ydrączcno a tako gorzko 
placzącz, yyączey szye począł rzeynycz Rozm 
737; Dzyeyycza blogoslayyona... barzo gorzko 
płakała Rozm 739.

Gorzkoć 1. 'gorycz, gorzki smak, amaritudo5: 
Gorszscocz (sc. czynić, war. kal.: gorczycz) ama- 
ricare (accipe librum et devora illum, et faciet 
amaricari yentrem tuum, sed in ore tuo erit 
dulce tamąuam mel Ap 10, 9) MPKJ V 138.

2. 'żal, ból, cierpienie, maeror, dolor, animi 
aegritudo5: Czichi gest, gegosch misli zamye- 
schanye nye otmyeny albo gorzkocz prze | 
krziwdą kaką XV med. R XXII 236.

Gorzkość, Gorkość, Gorskość fo r m y : n. sg. 
gorzkość FI i Pul Ez 10; ~  g. sg. gorzkości 
FI 13, 6, FI i Pul 9, 28, BZ Ruth 1, 20, ca 1500 
SprTNW  V 10, Rozm 740. 747; gorskości Pw/ 
13, 6, XV c;c. P  XXV 243; — ac. sg. gorz
ko ść PZ Deut 29, 18, M W  78b, 126,
Rożni 824; ~  i. sg. gorzkością XV med. SKJ 
V 270, 1461—7 97r; ~  /. sg. (w) gorzko
ści P7 i Pul Ez 9; gorkości AflE 72a.

Znaczenia: 1. 'gorycz (yafco właściwość i
fizyczna), amaritudo, acerbitas’ : Napoy nasz j 
vodą gorzkosczy, bychom opłakały szlosczy j 
ca 1500 SprTNW  V 10.

2. 'rzecz gorzka, o piekącym smaku, amarum, i
acerbum: Gymyo myastu zdzyaly nazywayocz 
ge Mara, to gest gorzkoszczy (vocans illum 
Mara, id est amaritudinem) BZ Ex 15, 23; Bil- 
libi myedzi wami korzeń plodzoczi zolcz y gorz- 
koscz (germinans fel et amaritudinem) BZ Deut 
29, 18; ~  przenośnie: Iegosz poclocza vsta
pełna so y gorzcosci (cuius maledictione os ple
num est et amaritudine), y lscy FI 9, 28, sim. Pul; 
Gichsze usta zlorzeczena y gorzkoscy (Pul: gor- 
szkoszczy) pełna so (os... amaritudine plenum 
est) FI 13, 6.

3. 'cierpienie, przykrość, ból, amaritudo, mae- 
roF: Wspomeno tobe wszytka lata moya w gorz
kosczy dv<s)ze mogey (in amaritudine animae 
meae Is 38, 15) FI Ez 9, sim. Pul; Owa w pokogy 
gorzkoscz moya przegorzka (in pace amaritudo 
mea amarissima Is 38, 17) FI Ez 10, sim. Pul;

Quod debet queri cum Maria, id est cum amari
tudine, s gorzskosczyą, pro malis XV med. SKJ
V 270; Wziwaycye myo Amara, to gest gorzka, 
bo gorzkoscy myo napelnyl barzo wszechmo- 
goci (quia amaritudine yalde repleyit me omni- 
potens) BZ  Ruth 1, 20; Gorzkoscza a zadza 
amaritudine et appetitu 1461—7 Serm 97 r ; Panye 
leżu Criste,... kthorysz nocz mąky thwey w gor- 
kosczi wyelykyey czyrpyal M W 72a; Day nam..., 
byszmy... przesz gorzkoszcz mąky thwey chwały 
dostapyly nyebyeszkyey M W  78b; Przez gorz
koscz mąky thwey naszwyąthschey zbawysch 
y v nyebye ymyluyesch Naw 126; Dla oney gor- 
szkoscy, kthorasz dla mnye grzeschnego czyr
pyal..., szmylyy szya nad dussą moya XV ex. 
R XXV 243; Snadz yestem prze to Maryą ve- 
zvana ab amaritudine, od gorzkosczy, yestem 
gorzkosczy pełna, slyschącz trudne nasmye- 
vanye syna mego Rozm 740; Posczye yą ('puś- 
cie ją5), bocz yest (sc. Maria) pełna gorzkosczy, 
yze yey myły syn yąth Rozm 747; Tegodlya zmye- 
schay tyoyą gorzkoscz, tve czyrpyenye s krvya 
mylego lesucrista Rozm 824.

Gorzyczel cf. Goryczel
Gorzyczka cf. Goryczka
Gorzycznik cf. Gorycznik
Gorzykwiat cf. Gorzekwiat
Gospoda fo r m y : n. sg. gospoda 1401 Piek

VI 60, 1471 MPKJ V 34, ca 1500 Er z 20 ; ~ g .  sg. 
gospody Gn 3b, 1403 Piek VI 125, 1411 KsMaz 
I nr 1578, Sul 23. 71, etc.; ^  ac. sg. gospodę 
1398 HubeZb 73. 107, 1399 StPPP VIII nr 8758, 
Gn 3b. 5b, 1406 KsMaz I nr 772, 1416 Czrs 75, 
etc.; i. sg. gospodą XV in. R XXIV 60, 1477 
KochOdcz 135; ~  /. sg. (w) gospodzie 1402 
KsMaz I nr 147, 1432 ZapWarsz nr 385, 1437 
Z  ap Wars z nr 613, etc.

Znaczenie: 'dom zajezdny, pomieszczenie 
\ u kogoś na krótki pobyt wynajęte, diversorium, 

hospitium, caupona, domus in qua consistant hospi- 
tes : Mikoszprzydo gwałtem na Dzirszkowo go
spodo y dal mu naprzód rano 1398 HubeZb 73; 
Ciimont, prziydo na Lenarthowo gospodo, za
dawał curwe maczerze szini ib. 107; Micolay, 
przibyezaw na gozpoda, dal parobku Jaschowu 
rana 1399 StPPP VIII nr 8758; Penodza ne 
gestcy ona bila mała, chosbicz ona szobe go
spodo albo komoro szan bila nagola Gn 3b; 
Tedy vocz ony ne mogłycz szo mecz nigedne 
gospody thamo były ib; X t... szadnego pe- 
noszka... ne malcy gest on bil..., chosbicz on 
szobe gospodo szan nagol byl Gn 5b; Spitay, 
podsedku, kdze gest ta gospoda bila gego 1401 

| Piek VI 60; <Ja>com ia ne zastopal Cotlewa...
; <wjeg)o gospodze 1402 KsMaz I nr 147; Sziban
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vivabal Yana s yegogospodi 1403 Piek VI 125; 
Iacup przisedl na mo gospod0 i dobił na mo 
meczą, i kiyem mo bil 1406 KsMaz I nr 772; 
Yacom ya ne *wygnan Marka s gego gospodi 
1411 KsMaz I nr 1578; Yego bracza przibegly 
na mo gospodo y strzelały, y bili... na mo 
braczo 1416 Czrs 75, sim. 1416 RafPocz 19, 
1422 ZapWarsz nr 28, 1423 AKPr VIIIa 156; 
Jacom ya nye byegal na *Jacuszowo gospodo 
s ostro bronyo siło 1428 ZapWarsz nr 2789; 
O ctori gwalth na mo Mirosław zalowal, thegom 
mw ya ne wczinil na gospodze, w gego gospodze 
1432 ZapWarsz nr 385; Jacom ya ne zadał 
*Stanislaowy trzech ren w gego gospodze szylą 
1437 ZapWarsz nr 613; Gd i kthora pany..., 
pozwana bandąncz, przydze na rok gey zdani, 
sandza... vrząndnyka swego do gospodi oney 
paney (ad hospitium illius dominae)... ma po- 
sslacz Sul 23, sim. Dział 11; Mozę woszny na 
kazanye nasze... przes lystha poszwacz w go
spodze (Dział 49: na gospodze) alybo na thargy 
(in hospitio sive in foro) Sul 64; Gdy ktho obrą- 
czy za przyaczela... pevną pyenyedzy svmmą... 
do nyekthorego myesczanyna..., tego nye za- 
placzącz na rokv przyslem, rąkoymya tegodla 
nye ma do gospody w załogą wyechacz (propter 
hoc non debet ad hospitium in obstagium subin- 
trare, Dział 64: na gospodze na zawadzę stacz) 
Sul 71; Wwyodl gy do gospodi (introduxit eum 
in hospitium) BZ Gen 24, 32; Thak chczemi 
miecz, aby zadni ziemyanyn dnia rocznego 
w onem miesczie, kądi roki sządzą, nye smyal 
w zbroy chodzicz, alie gdi przidzie, ma dacz 
zbroyą schowacz, dokąth z gospodi nie wyni- 
dzie (anteąuam ex hospitio exierit) MacPraw VI 
273; Yakom ya nye sbil Mikolaya kmyeczya... 
na gospodzye gwałtem 1466 ZapWarsz nr 1186; 
Gospoda diversorium (agnoscentes vocem ado- 
lescentis Leyitae utentesąue illius diversorio, di- 
xerunt ad eum Jud 18, 3) 1471 M PK JY  34; Ja
kom ya..., przischethwschy do gospody, nye 
szbilem Stanyszlawa gwalthem 1472 ZapWarsz 
nr 3061, sim. ib. nr 3060; Jacom ya Pawiowi 
listha pozewnego..., spancz s nym w yeney go
spodze, nye ucradl 1473 Czrs s. LXXXV; Yakom 
ya nye przyszyethl na gospoda, na thw {leg. twą), 
anym czy zadał rany krwawyey gwałtem 1476 
AKPr VIIIa 57; lakom ya <nie przyszedł na 
gospodę) anym zwołał Karwowskych..., gdy 
my scha bronyl przeth gospodą 1477 KochOdcz 
135; Jakom ya gwałtem ostra bronya... Zyema- 
kowy w gospodzye yego rany krwawey nye za
dał 1489 PF VIII 20; Jakom go ya nye zbył 
samowthor, v Yana Hardego w gospodze War- 
scheyye (leg. w Warszewie) sthoyącz 1491 Zap

Warsz nr 1719; Gospodą hospitium ca 1500 
Er z 20; Czy, ysze vbodzy były, goszpody w mye- 
sczye nye myely De nativ w. 10; Przyely Iozeffa 
z yego matka, czyelyadzyą, a nalyezly yemv go
spodą czeszna (huic in hospitio honesto provi- 
derunt) Rozm 97; V gospodzye v noczy nygdy 
nye odpoczyvaly (nunąuam in hospitio per 
noctem repausabant) Rozm 118; Yako byl vye- 
czor..., tako vyelykyem {leg. w wielikiem) myes- 
czye gospody nye mogl nadz Rozm 451; ~  do
browolna gospoda 'publiczny zajazd, di\erso- 
rium : Jacom ja *Andrzevy hy Mykolayevy nye 
bil pomocznykyem, gdy Jacuba hy Pyotra by
ły w dobrovolney gospodze 1458 ZapWarsz 
nr 1076; ^  zostać gospodą rzamieszkać, de-
vertere ad aliąuem’: Tu, virgo,... concipies. Et 
crevit novem mensibus, został gospodo, do- 
minus XV in. R XXIV 60; ~  przyjąć w go
spodę, okazać komuś gospodę 'użyczyć schronie
nia, pozwolić tymczasowo zamieszkać, hospitium 
alicui praebere, hospitio excipere’ : Procop prze- 
puszcil mi przewescz forą pywa proschowską 
y okazał mi gospodą 1441 StPPP II nr 2978; 
Zboycze yąly Iozepha y z Marya, y tesch z 
dzyeczyatkyem, a slyvtovawschy szye nad nymy, 
przyąly ye v gospodą svoyą (familiae compatiens 
hospitio collegit) Rozm 85; Tamo nye byl nyye- 
den... tako dobry, aby yą w svą gospodą przyal 
(hospitio reciperet) Rozm 91; ~  Szyedzyely
tamo przez nocz, bo ym ono drzeuo dało go
spodą y pokarmyenye (victum et hospitium ar- 
bor eis dedit) Rozm 84.

Gospodarski 1. 'dotyczący lub przynależny do 
pana domu lub ziemi, ad rem domesticam perti- 
nens*: Ieslizeby... ziemianyn... rzeczy gospo
darskie... w domu pobrał (ąuodsi ąuispiam 
nobilis... ausus fuerit violenter et potentia 
domum alicuius invadere... resąue et bona 
ipsius capere)..., thakowi gwalthownik uthracza 
czescz 1498 MacPraw VI 272.

2. rrządowy, książęcy, qui ducis vel principis 
esf{?): Gdi manzoboycza varuye syąn moczi 
gospodarskye Sul 93; /—' dubium: Marczyn ne 
pobił Swersza przes szapowecz gospodarsko 
1423 ZapRpŁomż 1, 41.

3. dubium: 'gościnny, należny gościowi od
gospodarza, hospitalis : Gospodarsku [...]
noszączy (Rom 12, 13, SKJ I 58: gospo
darstw, leg. gospodarstwu, przygemnoscz ne- 
schączy hospitalitatem sectantes) 1449 R XXV 
164.

Gospodarstwo 1. 'władze, rząd, potestas : 
Przes gospodarstwo onego xanschtwa (per du- 
cem illius ducatus)... ku placzenyv tich tho vyn 
ma bicz przipandzon Sul 113.
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2. fgościnność, hospitalitas : Potrzebnosczam 
swyątych ludzy vczęstuyącz, gospodarstw (/cg. 
gospodarstwu, 1449 R XXV 164: gospodarsku) 
przygemnoscz neschączy częstho (necessitatibus 
sanctorum communicantes, hospitalitatem sec- 
tantes Rom 12, 13) XV med. SKJ I 58.

Gospodarz fo r m y : n. sg. gospodarz 1398 
StPPP VIII nr 6621, XV med. R XXIV 363, 
1466 R XXII 14, etc.; ~  g. sg. gospodarza BZ 
Ruth 2, 2, OrtMac 114, Rozm 339. 503; ~  d. sg. 
gospodarzowi XV in. R XXIV 75, OrtMac 92, 
XV p. post. 539, Rozm 520; gospodarzewi
ca 1450 PF IV 569; ^  ac. sg. gospodarza XV 
med. R XXV 160, Rozm 7; ~  i. sg. gospoda
rzem 1396 JP XXXVII 132, 1414 StPPP II nr 
1332, BZ Gen 17, 8, etc.; ^  n. pi. gospodarze 
XV med. R XXIV 363; ~  i. pl. gospodarzmi 
1399 HubeKr 9.

Z n a czen ia : 1. 'głowa rodziny, domu, właści
ciel, zarządca, paterfamilias, possessor, viłlicuś>: 
Dominus palatinus nigdi ne bel tey nyue w 
dzerzenu... any gospodarzem 1396 /P  XXXVII 
132; Dobco ne bil *gospodarzam any w trzi- 
manu dzedzini 1398 StPPP VIII nr 6388; Tey 
niwę Albertus ne bil nigdiy gospodarz 1398 
StPPP VIII nr 6621; Ani czy dzedziczi, ani Bo
rek byli gospodarzmi dzedzinye 1399 HubeKr 9; 
Per aliąuem dominum vlg. gospodarzem terre 
recepte fuerint 1414 StPPP II nr 1332; Gospo
darze domini XV med. R XXIV 363; Gospo
darza rectorem XV med. R XXV 160; Gospoda- 
rzewy patrifamilias ca 1450 PF IV 569; Poydo 
na pole, a bodo kłosi zbyracz..., gdzeszkoly 
naydo przyiaszn myloscywego gospodarza (ubi- 
cumąue clementis in me patrisfamilias reperero 
gratiam) BZ  Ruth 2, 2; Domestice id est hospi- 
tale gospodarza OrtCel 3; Mula rapit, czągne, 
currum, sed mulam mulio, gospodarz, cogit 
1466 R XXII 14; Ponitur pro yconomo gospo- 
dars 1420 JA XII 144; Hospes gospodarz 
vel goscz ca 1500 Er z 20; Paterfamilias gospo
darz ib.; Przydącz slugy tego ystnego gospo
darza (accedentes... servi patrisfamilias Mat 
13, 27) y rzekły yemv Rozm 339; Dzyszyą yest 
vschemv lyvdv czass smątku y zalosczy przez 
vszego gospodarza Rozm 503; Rzeczeczye go- 
spodarzovy domu (dicetis patrifamilias domus 
Luc 22, 11) Rozm 520; ~  'mąż, maritus':
Gegoz (sc. Zachariasza) Anna z yyelykym vesze- 
lym... przyyąla yako svego gospodarza Rozm 1; 
~  Kmethoni al. gospodars 1455 WołjfWarsz 
2, 1520; '—' 'pan, władca, dominus, dominator \ 
Ja przyszągam bogu y krolowi gospodarzowy, 
y takosz gego namystnikom... werzen bycz XV 
p. post. Zab 539; ~  'zarządzający żeńską czę-

I ścią domu (?): Gospodarz eunuchus XV med.
| R XXIV 363.

2. 'przyjmujący w gościnę, właściciel zajazdu, 
stabuli dominus, caupoż: Gospodarzovi stabu- 
lario (altera die protulit duos denarios et dedit 
stabulario Luc 10, 35) XV in. R XXIV 75; 
Gyedyby goscz gosczyowy zakład w wyszna- 
nym dludze zastawyl..., a then goscz nye chcze 
czekacz... y thakyesz sz gospodarzem gdyby 
szye thako przygodzylo, czo maya s thym zakła
dem czynycz? OrtMac 92; Nye trzeba gosczyowy 
albo goszpodarzowy od gosczya bracz zakladv 
za wysznany dług ib.; Zaluyą na thego zlo- 
dzyeya, ysz on przyszedł w moye czthyrzy kathy, 
ukradł my thy rzeczy, a ya yego naszladowal 
asz w yego goszpodarza dom ib. 114; Gospodarz 
z gospodynya yąly szye temv dzyvovacz (hospes 
hoc et hospita mirati sunt) Rozm 86; Gospo
darz (hospes) z gospodynya yąly szye smączycz 
Rozm 87.

Gospodarzyć 'przyjmować gościa czy być go
ściem, hospitio excipere veł uti : Gospodarzy 
hospitatur XV ex. R XXV 146.

Gospodka 'mała gospoda, hospitium mode- 
stum\ Gospothką hospitiolum ca 1500 Er z 20.

Gospodnow(y) fo r m y : n. sg. m. gospodnow 
FI 34, 7, FI i Puł 18, 8, BZ I Par 5, 22;/. gospod- 
nowa BZ Ex 12, 42; ~  g. sg. m. gospodnowa 
Puł 105, 25; neutr. gospodnowa FI96, 5; ^  d. sg. 
neutr. gospodnowemu FI i Pul 12, 6; ~  ac. sg. m. 
gospodnowego Puł 105, 17; neutr. gospodnowo 
Puł 136, 4. 5. 144, 22; ~  /. sg. m. (w) gospodno- 
wem FI 118, 1, Puł Ez 23; / .  gospodnowie 
FI 74, 7; neutr. gospodnowie FI 19, 8; gospodno- 
wem Fł Al, 1; ^  n. pl. f .  gospodnowy FI i Puł 
11,7; neutr. gospodnowy FI i Pul 67, 2 2 ; ^  d. pł. 
neutr. gospodnowym FI 76, 11; — v. pl. m. go- 
spodnowi Pul 133, 1.

Z n a czen ie : 'pozostający w związku z gospo- 
dzinem-bogiem, jemu przynależny, od niego 
zależny, boży, boski, ad deum pertinens, diyinus5: 
a. przy rzeczownikach konkretnych: Iaco iesmi 
sliszeli, tako iesmi widzeli w mescze gospodno- 
wem czcy, w mescze boga naszego (in civitate 
domini virtutum, in civitate dei nostri, Pul: 
w myeszcze boga moczy) FI Al, 1; Tego po- 
nysza, a onego powisza, bo kelich w roce go- 
spodnowe (in manu domini, Puł: w ręczę bozey) 
wina czistego pełni smesy Fł 1A, 1; Gori iaco 
wozk plinoly so od oblicza gospodnowa (a facie 
domini, Puł: od oblycza bożego), od oblicza 
gospodnowa (a facie domini) wszelka zema 
FI 96, 5; Rozgnyewaly albo rozdrasznyly Moy- 
szesza w stanyech, Aarona swotego gospod- 
now<a> (Aaron sanctum domini, Puł: gospod-
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nowego) FI 105, 17; Owa nynye blogoslawcze 
gospodnu, wszystczy słudzy gospodnowy (omnes 
servi domini, FI: panowy) Pul 133, 1; Psalmy 
nassze będzem pyacz w wszelyke dny żywota 
naszego w domu gospodnowem (in domo do
mini Is 38, 20, FI: panowem) Pul Ez 23.

b. przy rzeczownikach abstrakcyjnych: Molwi 
gospodnowi (eloąuia domini), molwi czsne FI 
11,7, sim. Pul; Pacz bodo ymenu gospodnowemu 
barzo wisokemu (psallam nomini domini altis- 
simi) FI 12, 6, sim. Pul; Zacon gospodnow przez 
zakała (lex domini immaculata) FI 18, 8, sim. 
Pul; Czy na wozoch, a czi na conoch, ale my 
w ymenu gospodnowe {Pul: gospodna) wzo- 
wemy (in nomine domini dei nostri invo- 
cabimus) FI 19, 8; Bodz droga gich czemnosczi 
y sliskoscz, a angol gospodnow (angelus do
mini, Pul: angyol boży) gonoczi ie FI 34, 7; 
Bog nasz, bog zbawoni yczinicz, a gospodnowy, 
gospodnowi wyszcza smerczi (deus noster, deus 
salvos faciendi et domini, domini exitus mor- 
tis) FI 67, 22, sim. Pul; Pamoczen iesm bil dza- 
lom gospodnowim (memor fui operum domini, 
Pul: pomnyal yesm dzala boża) FI 76, 11; Blo- 
goslaweny nepokaleny na drodze, gysz chodzo 
w zakone gospodnowem (in lege domini, Pul: 
w zakonye bożym) FI 118, 1; Nocz ta to go- 
spodnowa ma chowana bicz (nox ista est obser- 
yabilis domini), gdi wiwyodl ge z szemye egip- 
skyey BZ Ex 12, 42; Ranyonych wyele padło, 
bo bil boy gospodnow (fuit enim bellum do
mini) BZ 1 Par 5, 22; Nye yslyszely glossa go- 
spodnowa (non exaudierunt yocem domini, 
FI: glossa panowa) Pul 105, 25; Pyenye poycze 
gospodnowo Pul 136, 4; Kako spyewacz mamy 
pyenye gospodnowo (canticum domini, FI: pene 
panowo) w zyemy czudzey? Pul 136, 5; Chwa- 
lyenye gospodnowo (laudationem domini, 
FI: *chwalane panowo) molwycz będo ysta 
moya Pul 144, 22.

Gospodyni fo rm y: n. sg. gospodyni BZ Tob 
11, 3, 1471 MPKJ V 44; ^  g. sg. gospodyniej 
BZ Tob 7, 18. 12, 3; ~  d. sg. gospodyni BZ 
Tob 8, 21; ~  i. sg. gospodynią BZ Tob 9, 10, 
Rozm 86. 87.

Znaczenia: 1. 'żeńska głowa rodziny, żona, 
pani, uxor, domina": Tedi zavola Raguel Anni, 
gospodinyey swey (Annam uxorem suam) BZ 
Tob 7, 18; Swey gospodiny Annye (uxori... 
suae) przikazal (sc. Raguel), abi stroyla godi 
swadzebne ib. 8, 21; Pozegnay cyebye pan bog 
israhelski,... a stan syo pozegnanye nad two 
gospodinyo (dicatur benedictio super uxorem 
tuam) ib. 9, 10; Gospodiny twa s czelyadzo 
a z dobitkem... gydo po nas (praecedamus...

simul cum coniuge tua) ib. 11, 3; On myo oze- 
nyl, a ot mey gospodinyey dyabelstwo zapodzil 
(uxorem ipse me habere fecit et daemonium ab 
ea ipse compescuit) ib. 12, 3.

2. 'udzielająca gościny, żona właściciela go
spody., gospodyni, ho spita, cauponis uxor": Gospo- 
dyny materfamilias (aegrotayit filius mulieris 
matrisfamilias III Reg 17, 17) 1471 MPKJ V 44; 
Gospodarz z gospodynya yąly szye temv dzy- 
vovacz (hospes hoc et hospita mirati sunt) 
Rozm 86; Gospodarz z gospodynya (hospita) 
yąly szye srriączycz Rozm 87.

Gospodza (wyłącznie o Matce Boskiej, non 
dicitur nisi de Dei Matre) 'pani, domina": Zdrawa, 
gospodze milosty (salve, regina, mater miseri- 
cordiae, SaheReg 1. 2. 4—9. 12. 15—20: kró
lewno, 11: kroliowa) SaheReg 3; Gospodze 
moya myła Naw 47; Angyol gye odpowyedzyal: 
Nyechay thego, goszpodze XV p.post. R XIX 51; 
Domina mea gospodza ca 1500 JA X 380; Iu- 
dasch ye odpoyyedzyal: Dobrze, gospodze myła, 
Marya Rozm 517; O Mary a, nascha mylosczyva 
gospodze, povyedamy tobye zaloscz yyelyką 
Rozm 694, sim. ib. 699.

Gospodzie 'przyjmować gościa czy być gościem, 
hospitio excipere vel uti": Gospodzy hospitatur 
1462 R XXV 270.

Gospodzin fo rm y:  1. n. sg. gospodzin {ca 
1250) M P H II 468, FI 1, 7. 117, 6. FI i Pul 23, 8. 
33, 8, ca 1420 R XXIV' 79, BZ  Gen 11, 5, 
Pul 47 arg. Ath 18; ~  g. sg. gospodzina FI 104, 3, 
Spow 2, Bogur A—F, 1453 R XXV 210, BZ 
Gen 6, 8, 1466 R XXV 138; ~  rf. sg. gospo- 
dzinu BZ Gen 14, 22; gospodzinowi FI 134, 19; 
~  ac. sg. gospodzina BZ Gen 31, 24; ^  v. sg. 
gospodzinie BZ Gen 15, 8, 1455—60 R XIX 110, 
De morte w. 1; ~  i. sg. gospodzinem BZ Gen 
10, 9. 13, 13. 24, 3; ^  /. sg. (w) gospodzinu 
FI U l, 9.

2. g. sg. gospodna FI 33, 9, FI i Pul 17, 34. 
36, 41, Bogur CD, Pul 19, 8. 21, 24. Ath 27; 
gospodnia Rozm 71; ~  d. sg. gospodnu FI 15, 7. 
102, 20, FI i Pul 119, 1, Gloger, Pul 134, 19; 
~  ac. sg. gospodna FI 33, 3, BZ Tob 4, 20, 
Pul 15, 7. 135, 3, Rozm 414; ~  v. sg. gospodnie 
FI 69, 1, FI i Pul 21, 1. 50, 8. 16. 19, ca 1408 
KatOssol nr 376, Slota w. 1, Błaż 322, Kart- 
Świdz, XV med. Msza V s. 260, 1451 MacDod 
105, BZ Gen 3, 10, M W  121 a, Pul 103, 1. 138, 22, 
Naw 100. 111. 117, Rozm 6. 34. 36. 283. 358. 
599. 610. 687; gosponie FI 113, 26, XV med. R 
XIX 80; ~  i. sg. gospodnem Pul Ath 19; ^  /. sg. 
(w) gospodnie FI 3,2.33,2. 55, 11, FI i Pul 32, 1; 
~  n. pl. gospodnowie Pul Ath 18; ~ g .  pl. gospo
dnow Pul 135, 3; ~  ac.pl. gospodny Pul Ath 19.
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Z n a czen ie : 'pan, dominus : a. o bogu, de deo: 
Znaie gospodzin (dominus, Pul: bog) drogo pra- 
wich FI 1, 7; Wele gich molwi moiey duszy: 
Ne iest zbawene gey w *iego gospodne (in deo 
eius, Pul: w bodze) FI 3, 2; Blogoslawicz bodo 
gospodnu (dominum, Pul: blogoslawycz będę 
gospodna) FI 15, 7; Kto bogem przez gospodna 
(quis deus praeter dominum)? FI 17, 34, sim. 
Pul; Gospodzin moczni y mogoczy, gospodzin 
mogocy w boiu (dominus fortis et potens, do
minus potens in proelio) FI 23, 8, sim. Pul; 
Weselcze se prawi w gospodne (in domino) i 
FI 32, 1, sim. Pul; W gospodne (in domino, 
Pul: w bodze) bodze chwalona dusza moia 
FI 33, 2; Weliczaycze gospodna (dominum, Pul: 
boga) se mno y powiszaymi ymo iego FI 33, 3; 
Vkuscze y widzcze, isz slotky iest gospodzin 
(suavis est dominus) FI 33, 8, sim. Pul; Boycze 
se gospodna (dominum, Pul\ boga) wszitczi 
swoczi iego FI 33, 9; Zbawene prawich od go
spodna (a domino) FI 36, 41, sim. Pul; Ocro- 
pisz me, gospodne (domine, KartŚwidz: pane, 
gl. gospodne), yzopem y oczisczon bodo FI 50, 8, 
sim. Pul; Gospodne (domine, KartŚwidz, M W  
106 b: pane), wargi moie otworz FI 50, 16, sim. 
Pul; Dobrotliwe vczin, gospodne (domine), 
w dobrey woli twey Syon FI 50, 19, sim. Pul, 
KartŚwidz; W bodze chwalicz bodo słowo, 
w gospodne (in domino, Pul\ w bodze) chwa
licz molwo FI 55, 11; Gospodne (Pul: panye), 
na pomagane mne przyspey (domine, ad adiu- 
vandum me festina) FI 69, 1; Blogoslawcze 
gospodnv (domino, Pul: bogu) wszyczsy angeli 
yego FI 102, 20; Chwaleny bodcze w ymenv 
swyotem yego, wessel sze sercze szukayoczich 
gospodzyna (dominum, Pul: boga) FI 104, 3; Ne 
martwy bodo chwalycz czebe, gosponye (do
mine, Pul: boże) FI 113, 26; Gospodzyn (do
minus, Pul: bog) pomocznyk gest FI 117, 6; 
Dobrze gest... nadzeyo myecz w gospodzynv 
(in domino, Pul: w *bogo) FI 117, 9; Kv go- 
spodnv (ad dominum), kdy gesm moczczon, wo
lał gesm y wslyszal mo gest FI 119, 1, sim. Pul; 
Dom Aaronow, blogoslawcze gospodzynowy 
(domino, Pul: gospodnu) FI 134, 19; Kaio sse 
teze, izesm... mego miłego gozpodzina ot mego 
szercza ne miloual Spow 2; V twego syna gospo- 
dzina, matko swolena, Maria, sziszczi nam 
Bogur A—F; Swyanthy Stanislawye,... *przosz 
sza nasz gospodna (Bogur E: gospodzyna), | 
panny Mariey syna Bogur CD; Mili gospodne, | 
raczi pomocz ca 1408 KatOssol nr 376; <G>o- j 
spodne, da my tho wedzecz, bych mogl o them ! 
czszo powedzecz, o chlebowem stole Slota w. 1; | 
Oczecz, szyn, duch szwanthi, wsze yeden go- I

| spodzin ca 1420 R XXIV 79; Teen iest odloczon, 
kto sie gospodny offervie w iegoo wszeech vczyn- 
koch Gloger; Deum *gosgozyna XV p. pr. R 
XLV1I 359; Gospodnye wszemogocy,... prziymy 
dzisya nasze dusze Blaż 322; Pamathay, pane, 
gl. gospodne, slugy, sluszebnyczcky y tesz twoych 

: (memento, domine, famulorum famularumąue 
tuarum) XV med. Msza V s. 260; Wselka czescz 
bącz thobye, o krolyu, gosponye XV med. R 
XIX 80; Gospodne, gospodnye moy, czemusz 
mye opuszczyl (deus meus, deus meus, ut quid 
dereliquisti me)..., w thobyeszm, goszpodnye, 
ymal nadzeyo 1451 MacDod 105, sim. Rozm 599; 
Dzewko, przymy thakye omyszly gospodzyna 
1453 R XXV 210; Gospodnye, glos twoy sły
szał iesm w rayu BZ Gen 3, 10; Noe, ten gest 
nalazl myloszcz v gospodzyna (invenit gratiam 
coram domino) ib. 6, 8; Bil kruti lowyecz przed 
gospodzynem (coram domino), ottod gest przi- 
slo przislowye, yako Nemrot kruti lowyecz 
przed gospodzynem (coram domino) ib. 10, 9; 
Gospodzyn (dominus) gest *sstopyl, abi yszrzal 
myasto a wyeszo, gęsto dzalaly synowye Ada
mowy ib. 11, 5; Lyudze w tern myeszczye biły 
barzo grzeszny... przed gospodzynem (coram 
domino) ib. 13, 13; Odpowye Abram: Gospo- 
dzynye (domine deus), ktoro bich wydzal mye- 
czy, ysze bieli yo gymyal w swey moczi? ib. 15, 8; 
Polosz rok o swo pod me lyodzwye, abich czyo 
zaprzysszyogl gospodzynem (ut adiurem te per 
dominum) mogym, bogem nyeba y zemye 
ib. 24, 3; Wydzal gest Laban we ssnye gospo
dzyna (deum) ib. 31, 24; Po wszitki czasi 
chwały gospodna (benedic deum) BZ Tob 4, 20; 
Chwała thobye, gospodzyne 1455—60 R XIX 
110; V goszpodzyna apud dominum 1466 R 
XXV 138; Gospodzynye wszechmogączy, nade 
wszythko sthworzenye yyaczszy, pomoszy my 
tho dzalo szloszycz De morte w. 1; Spowiadacz 
sie bandą ymyenyu twemu, gospodnye M W  
121 a; Gysz szye boyczye gospodna (dominum, 
Fi. boga), chw<a)lcze gy Pul 21, 24; Tu prawy, 
yze Xc gospodzyn wyeliky iest Pul 47 arg.; 
Chwalcze gospodna gospodnow (domino domi- 
norum, Fi. pana *panw) Pul 135,3; Skusszy mye, 
gospodne (deus, F i  bosze), y wyedz szercze me 
Pul 138, 22; A wszakosz nye trzey gospodnowye 
(Fi. panowe), ale yeden yest gospodzyn (non 
tres domini, sed unus est dominus, Fi. pan) 
Pul Ath 18; Osobnye każdo parsonę bogem 
y gospodnem (deum et dominum, Fi. panem) 
poznawacz (M W  llOb: wszelka perszona boga 

i y pana wiznawacz) krzeszczyansko prawdo przy- 
| czysznyeny yesmy Pul Ath 19; Trzy bogy y go- 
i spodny (tres deos aut dominos, FI i M W  110b :
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pany) molwycz pospolyta wyara zakazuye ib.; i 
Potrzebyzno yest ku wyecznemu zbawyenyu, aby j 
narodzenye tesz gospodna (domini nostri, FI: 
pana) naszego Yezu Krysta wyernye wyerzyl 
Pul Ath 27; Duchem szwyathym, gospodnye, 
ducha mego odnow ve mnye Naw 100; Thy 
wschechmogaczy gospodnye, ya, Navoyka, pro- 
scha czyebye Naw 111, sim. ib. 117; Myloszyerny 
gospodnye, zlyvtownykv nądznych,... racz szye 
nade mną zmylovacz Rozm 6; Gospodnye 
wschechmogączy,... thysz stvorzyl pyrvego | 
czlovyeka Rozm 34; Moy namyleyschy gospod- j 
nye, przymączaya mye, abych ten slyvb... prze- j 
stąpyla Rozm 36; Vmączyenye gospodnya na- 
schego Iesv Crista Rozm 71; Nye wschelky, 
który mnye movy: Gospodnye, gospodnye (non 
omnis, qui dicit mihi: Domine, domine Mat 
7, 21), vnydzye v krolestvo nyebyeskye Rozm 283, 
sim. ib. 358; ~  Gospodne bosze moy, wezrzy 
na mo (deus, deus meus, respice in me) FI 21, 1, 
sim. Pul; Wdzwygno roko swo ku gospodzynu 
bogu nawisszemu (ad dominum deum excelsum) 
BZ Gen 14, 22; My w ymyenyu gospodna boga 
naszego (in nomine domini dei nostri) wzowyem 
Puł 19,8; Gospodnye (FI: pane) boże (domine 
deus) moy, powyelbyon yes szylno Pul 103, 1; 
Mylvy gospodna boga tvego (diliges dominum 
deum tuum Mat 22, 37) Rozm 414; Gospodnye 
oycze moy, vysluchay myą Rozm 610; Obły- I 
czam mego nye odvroczyl od karayączych y od 
plyyyączych na mye, gospodnye boże moy 
Rozm 687; ~  Yedenyest bog: Tako gospodzyn 
oczyecz (dominus pater, FI i M W  110 a: pan 
oczecz), gospodzyn syn (dominus filius, FI i M W  
110 a: pan syn), gospodzyn duch szwyęty
(dominus spiritus sanctus, FI i M W  110 a: pan 
duch swanty) Puł Ath 18.

b. o ziemskim władcy, de eo, gui terrae cuius- 
dam dominus atąue imperator est: Pannonia sit 
mater et origo omnium Slavonicarum nationum. 
Pan enim iuxta graecam et Slavorum interpre- 
tationem dicitur totum habens et iuxta hoc di- 
citur pan in Slavonico maior dominus: licet 
alio nomine, iuxta diversitatem linguarum Sla- 
vonicarum, dicatur gospodzin (ca 1250) MPH 
II 468.

Gospodzinow rnależący do gospodzina-boga, 
boski, domini, dmnus : Otworszycze mne wro
ta zprawedlnosczy,... ta wrota gopodzynowo 
(pro gospodzynowa, aperite mihi portas iusti- 
tiae,... haec porta domini, Puł: wrota boża) 
FI 117,19; Potem gdiszyo gest nalazl angyol go- 
spodzynow v studnycey (cumąue invenisset eam 
angelus domini iuxta fontem aąuae) BZ Gen 
16, 7.

Gościa 'obca, cudzoziemka, niestała mie
szkanka, peregrina, hospes5: Goscza peregrinam 
(scito praenoscens, quod peregrinum futurum 
sit semen tuum in terra non sua Gen 15, 13) 
1471 MPKJ V 9.

Gościć cf. Zagościć się
Gościna 'pobyt poza domem, poza ojczyzną, 

pobyt nie na prawach obywatela, wędrówka, pere- 
grinatio, commoratio extra patria/n : U Labana 
bil gesm (sc. Jakob) w goszczynye (apud Laban 
peregrinatus sum) aze do dzyszeyszego dnya 
BZ Gen 32, 4; Geden zakon bodzye tu rodzy- 
czowy, yako y przebiwayoczemu u wasz po 
goszczynye (colono, qui peregrinatur apud vos) 
BZ Ex 12, 49; Przichodnyovi, ienze po goscinye 
iest v czebye (advenae, qui peregrinantur apud 
te), dobitkv y scotv twemv, wszitko, czosz syo 
rodzi, da wam pokarm BZ Lev 25, 6; Przi- 
chodnye, ktorzis po gościnach v was so, albo 
s tich, ktorzisz so syo yrodzili w zemi wasey, 
ty bodzecze myecz slygami (de advenis, qui pere
grinantur apud yos yel qui ex his nati fuerint 
in terra yestra, hos habebitis famulos) ib. 25, 45; 
W goscziną, na pancz peregre (homo plantayit 
vineam et locayit eam colonis, et ipse peregre 
fuit multis temporibus Luc 20, 9) 1471 MPKJ 
V 124; Pyelgrymowal po goszczynye peregrina
tus (Abraham... peregrinatus est in Geraris 
Gen 20, 1) MPKJ V 10; Przebywacz a. przeby- 
wayącz w goszczynye accola (quia erit semen 
eius accola in terra aliena Act 7, 6) ib. 133; In 
peregrinacione vlg. w gosczynye XV p. post. 
R XXV 201; ^  corruptum: Pythalyszczye nasz, 
mayaly goszczyom podrosznym albo myescza- 
nom sz goszczyny (pro sz goszczmy, OrtBrRp 
27, 2: mayaly gosczom podrosznym albo mye- 
sczanom, albogynym gosczyem)... goraczyszad 
oszadzycz? Ort Mac 22.

Gościnę cf. Gościnne
Gościni cf. Gościnny
Gościniec form y: n. sg. gościniec 1437 Wisi 

nr 228, s. 88, 1447 LubPodk 23, XV med. R XXV 
160, etc.; ~  g. sg. gościńca 1448 LubPodk 30. 31, 
(1471) XVI ex. P F I 214, 1475 KodTyn 506. 507, 
1484 LubPodk 97, Rozm 332; ^  ac. sg. gościniec 
1446 TymProc 223, 1479 AGZ XVIII 185, 1495 
AGZ XVIII 360, Rozm 333; ~  i. sg. gościńcem 
BZ Deut 2, 27, 1493 AGZ XV 307; ~  l. sg. (na) 
gościńcu Sul 52, XV med. R XXV 268, 1471 
MPKJ V 13. 31. 122, 1489 ZapWarsz nr 1692.

Znaczenia: 1. 'droga publiczna, via strata, 
imprimis pubłica5: Per yiam magnam al. goszczi- 
necz 1420 AGZ IV 105; Ad yiam generałem al. 
gosciniecz 1420 MMAe XVII 185; Querela alia, 
quia exaras viam al. koleya ultra gosczinyecz
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1425 Czrs 308; Circa stratam al. po gosczynyecz 
1446 TymProc 223; Scopulum acialem primum 
sippaverunt... in medio antiąue vie al. goszczi- 
nyecz 1447 LubPodk 23; Uti condictaverunt od 
gosczincza a molendino.. a medio vlg. sipali 
uno stadio vlg. od gossczincza usque ad grani- 
cias 1448 LubPodk 30—31; O gwalczę na go- 
sczynczv vczynyonem. Marczyn skarży na My- 
colaya, ysze w dzyen targowy na yawney dro
dze, tho gest na gosczynczv (in via publica, 
Dział 43: na dobrowolney drodze), sz thoboly 
wsząl mv oszmy skoth gwalthem Sul 52; Magna 
strata al. gosczynecz XV med. R XXV 160; 
Goszczynec via publica ca 1450 PF IV 570; Ad 
viam gosczynyecz 1452 LubPodk 62; Przedzem 
przes two zemyo gosczinczem (transibimus per 
terram tuam, publica gradiemur via) BZ Deut 
2, 27; Regia strata, id est publica via regalis 
krolew<s>ky gosczi<(nie)>cz Ort Cel 10; Ad viam 
antiąuam vlg. stary goscynyecz 1465 ZapWarsz 
nr 1127; Penes viam stratam al. pole gosczincza 
(1471) XVI PF I 214; A via libera al. od 
gościńca (1475) KodTyn 506; Usąue ad viam 
liberam al. do gościńca ib. 507; A via strata 
al. po goszczynyecz 1479 AGZ XVIII 185; 
Penes viam et stratam publicam al. podle go- 
sczyncza 1484 LubPodk 97; Jakom ya kvpczow 
s Wylna nye powsczyągnal na dobrovolney dro
dze na gosczynczv 1489 ZapWarsz nr 1692; 
Petrus... proposuit super... Zyenko... pro eo, 
quia ipse cum suis mercibus... alia via equitavit 
quam via regali al. nye goscziniczem de Sokole 
in Leopolim iuxta consuetudinem antiquamet 
pertransivit theloneum Leopoliensem 1493 AGZ 
XV 307; Usque ad viam magnam {AGZ IV 206: 
viam magnam stratam) al. gossczynyecz sipayi- 
mus scopulos 1494 AGZ XIX 560; Per viam 
stratham al. po goszczynyecz 1495 AGZ XVIII 
360; Post viam magnam al. gosczynyecz 1495 
AGZ XIX 432; Inter viam magnam dictam gos
czynyecz ib.; Ad viam communem al. gosczy
nyecz (1499) XVI p. pr. Matr IV 3 Suppl nr 1205; 
~  corruptum: Na pustem gosczinczą {war. lub.: 
na pustem gostdzye) vaste solitudinis (invenit 
eum in terra deserta, in loco horroris et vastae 
solitudinis Deut 32, 10) 1471 MPKJ V 31.

2. fgospoda, zajazd, diversorium, hospitium': 
Gosczinecz pandochium 1437 Wisi nr 228, s. 88; 
W gosczinczu w potrzebnem pospolnem in di- 
versorio XV med. R XXV 268; W gosczynczą 
in diversorio (apertoque unus sacco, ut daret 
iumento pabulum in diversorio Gen 42, 27) 
1471 MPKJ V 13; W gosczinczą {war. lub.: 
w goszczynczv, w pospolitniczy) in diversorio id 
est in loco communi, ad quem multi diyerte-
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bant (non erat eis locus in diversorio Luc 2, 7) 
ib. 122; Diuersorium id est hospitium yel domus 
communis gosczynyecz ca 1500 Erz 20; Alye 
yeden Samarytan... wzyayschy y na sye kluszye 
y przynyosl y do gosczynczą (Samaritanus, 
... imponens illum in iumentum suum, duxit in 
stabulum Luc 10, 34) Rozm 332; Drugyego dnya 
yyyawschy dwa pyenyydza y dal {sc. Samary
tan) onemy czloyyeky, który ten ystny gosczy
nyecz oprayyal (altera die protulit duos dena- 
rios et dedit stabulario Luc 10, 35) Rozm 333.

Gościnnie cf. Gościnne
Gościnne, Gościnę, Gościnnie roplata uiszczana 

panu feudalnemu przez chłopa opuszczającego 
wieś, tributum, quod domino a colono praedium 
relinąuente sohebatuF: Sicut meus famulus non 
recepit goscinego meo mandato 1387 TPaw III 
nr 588; Petrassius Syedliczski cum Nicolao, 
kmethone de Turzin, quia sine tempore recessit 
et non ponens jus, quod dicitur gosczine 1394 
StPPP II nr 4; Jan kmetho... ducit testes... 
super eo, quod ab ipso ponens gosczine et de- 
bito tempore recessit 1398 StPPP VIII nr 7713; 
Iaco praue Miczek yzaw *cosczine, kazał mu 
* przecz i pobrał i 1402 HubeZb 117; Gyda precz 
polosil gosczine podług prawa yoytowy Scze- 
karzouicz {leg. z Szczekarzowic) 1418 AKPr 
VIII a 143; Si <hortulanus> non in tempore 
recedit, si vero in tempore, solvens censum et 
goszczyne, emendatis domibus et sepibus, rece- 
dere possunt 1418—19 IusPol 197; Recessit de 
Smarszow non dans gościnę 1419 AKPr VIIla 
146; Fecit secundum jurisdiccionem ponendo 
agrum et gosczynnye 1419 ZiemsKrak 1 11; 
Quia Catherina non fecit sicut de jurę habuit 
nec posuit cosczine, nec ego ipsam misi de agro 
liberam, et ipsa profugit 1420 StPPP II nr 1752; 
Nicolaus... habet jurare in hunc modum, quod 
duos kmethones misit a duodecim kmethoni- 
bus... et Jacobum... non habet de jurę dimit- 
tere nec ab ipso recepit gosczynnye 1421 StPPP 
IInr 1799; Jassek... contra Stanislaum... pro eo, 
quia hominem ipsius colonum homines ipsius 
commensales chleboyecze suo mandato circa 
posicionem gosczine, qui fecit sibi juridice, yio- 
lenter detinuerunt 1433 StPPP II nr 2509; Sta- 
nislaus Plebanus... habet terminum cum Lau- 
rencio kmethone... pro eo, quia profugit non 
faciens sibi juste, non ponens gosczinego 1436 
StPPP II nr 2666; Testamur, ize Maczek... any 
gosczinnego dal wlodarzowy, any go oth nego 
włodarz wsąl 1441 StPPP nr 2927; Kmetho sa- 
tisfecit sibi iuxta juris formam et terrestrem con
suetudinem in tempore posuit, et eciam posse- 
ssionatum al. gosczine 1476 StPPP II nr 4179;
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Gregorius... condempnauit in termino arestato 
Stanislaum... iuxta ministerialis citacionem pro 
Johanne..., quem post reposicionem hospitali- 
tatis al. gosczinego arestatum apud ipsum li- 
gauit et non permisit recedere 1480 StPPP II 
nr 4243; Demum tempore posicionis hospitali- | 
tatis al. gosczynnego adueniente idem Mathias j 
Borutha (kmetho) satisfacere volens sibi... cum... | 
ministeriali gosczynne dieto procuratori ville i 
ponebat 1487 StPPP II nr 4325; ~  dubium: 
Rex Nicolao... oppidum Thirawa... cum omni
bus redditibus, solutionibus, silvis vlg. dictis 
sosznye, słone, *gosczynna... obligare permittit 
1494 Matr II nr 373.

Gościnny, Gościni, Gościny fo r m y : n. sg. m. 
gościny 1447 Monlur III 149; neutr. gościnno 
BZ Gen 15, 13; ^  ac. sg. f .  gościną BZ Ruth 
2, 10; ~  i. sg. neutr. gościnnym 1419 AKIi III 
320; ~  /. sg. m. (w) gościnnem 1444 R XXIII 
301; ~  n. pl. m. gościnie 1395 Leksz I nr 2059; 
~  n. a. ac. pl. m. gościnne 1399 TPaw III nr 4450.

Z n a czen ia : 1 .fprzybyły, wędrowny, obcy, cu
dzoziemski, advena, peregrinus : Wyedz to, zecz 
twe syemyo ma bicz goszczynno w *trzy zemye 
(peregrinum futurum sit semen tuum in terra 
non sua) BZ  Gen 15, 13; Otkod mnye to gest, 
yszem nalyazla myloscz przed twima oczima, 
a raczisz myo znacz, goszcyno szono (nosse me 
dignareris peregrinam mulierem) ? BZ Ruth 
2, 10.

2. 'dotyczący przybysza, wędrowca, obcego, 
hospitalis, qui advenam vel peregrinum attinef: 
gościnny dom 'zajazd, gospoda, diversoriwn : 
W gosczinnem domu in diversorio 1444 R 
XXIII 301; ~  gościnny list 'pismo wystawiane 
obcemu, litterae peregrino datae commeatus tut i 
ac securi gratia : Darni gim rok do Kozemina, 
yako gosczinie listi movo 1395 Leksz I nr 2059; 
~  gościnne pieniądze 'opłata uiszczana panu 
feudalnemu przez chłopa opuszczającego wieś, 
tributum, ąuod domino a colono praedium rełin- 
ąuente sohebatuF: Sicut Laurencius dabat pe- 
cunias, quas sibi tenebatur in die sancti Johan- 
nis, goszczinne pyenyodze 1399 TPaw III 
nr 4450; ~  gościnne prawo ' dotyczące obcych, 
spoza terenu jurysdykcji, ius, quo de peregrinis 
iudicari solebaf: Cusmalcz deberet se de tali 
deprauacione et imputacione (contra suam nobi- 
litatem) expurgare iuxta iura hospitalia al. 
gosczinnym prawem 1419 AKH  III 320; ~  (sąd) 
gościnny 'sąd dla obcych, iudicium, in quo de 
peregrinis iudicabatuF: Item iudicium banitum 
est celebratum feria quinta antę Penthecosten 
hospitale, vlg. gosczyny, ad quod iudicium... ve- 
nientes (recognoverunt) 1447 Monlur III 149.

Gościnowanie 'wędrówka, pobyt poza ojczyzną, 
peregrinatw : Gosczynowanya peregrinacionis 
(pepigique foedus cum eis, ut darem eis terram 
Chanaan, terram peregrinationis eorum, in qua 
fuerunt advenae Ex 6, 4) 1471 MPKJ V 15.

Gościny cf. Gościnny
Gościństwo 'wędrówka, pobyt poza ojczyzną, 

peregrinatw : Zaszlyubylesm z nymy szlyub, 
abich gym dal szemyo kananeyskoo, szemyo 
goszczynstwa gich, w geyszeto so biły przy- 
chodnye (pepigique foedus cum eis, ut darem 
eis terram Chanaan, terram peregrinationis 
eorum, in qua fuerunt advenae) BZ Ex 6, 4.

Gościow(y) 'należący do przybysza, do obcego, 
qui hospitis est, qui ad peregrinum pertinef: 
Gdiszbi syo rosmnozila myedzi wami roka przi- 
chodnyową albo gosczowa (si invaluerit apud 
vos manus advenae atque peregrini) a zvbozalli 
brat twoy y przedal syo gemv..., po przedanyy 
może gy wiplaczicz, kto chce BZ Lev 25, 47.

Gość fo r m y : n. sg. gość 1440 R XXV 241, 
ca 1440 R XXV 220, XV p. pr. R XVI 323, etc. 
etc.; sg. gościa OrtBrRp 69, 3, OrtKal 143, 
Ort Mac 92, XV p. post. Kalużn 285; ~  d. sg. 
gościowi OrtBrRp 56, 3. 69, 3, OrtKal 205, 
OrtMac 71. 92, XV p. post. Zab 539; go
ście wi 1471 MPKJ V 39; ^  ac. sg. gościa 1395 
Leksz I nr 2059, XV med. PF IV 594, OrtBrRp 
47, 2. 69, 3. OrtMac 57. 92; ~  v. sg. gościu 
OrtBrRp 56, 3, OrtMac 71, XV ex. AKLit III 
106; ~  i. sg. gościem FI 104, 22, XV med. R 
XXIV 362, BZ Gen 20, 1. 28, 4, etc.; ~  n. pl. 
goście 1395 Leksz I nr 2059, 1440 R XXV 241, 
OrtBrRp 50, 1, etc.; ~  g. pl. gości XV med. 
SKJ I 83; ~  d. pl. gościem BZ  Num 15, 15. 
Tob 1,7, OrtBrRp 27, 2, 1471 MPKJ V 55, 
Rozm 101; gościom OrtBrRp 27, 2. 3. 50, 1, 
OrtMac 22. 23. 61; ~  ac. pl. goście 1471 Zap- 
Warsz nr 3036, De nativ w. 6, Rozm 102.

Znaczenia: 1. 'przybysz, obcy, cudzoziemiec, 
niestały mieszkaniec, nieobywatel, advena, pere
grinus, hospes3: Y wszedł Ysrahel w Egipt, 
a Yakub gosczem {Pul: przebywcza) bil w szemy 
Kam (Jacob accola fuitin terra Cham)/7/ 104, 22; 
Goscz, goscze alienus 1440 R XXV 241; Przy
chodne abo goscze, abo yygnanycze (carissimi, 
obseero vos, tamquam adyenas et peregrinos 
abstinere vos a carnalibus desideriis I Pet 2, 11) 
1449 R XXV 165; Hospes eram gosczem, id est 
potnykem (hospes eram et collegistis me Mat 
25, 35) XV med. R XXIV 362; Prze szwyęthą 
ręcz proschę yako przychodnyow, pyelgrzymow 
albo gosczy wstrzymacz szę od czelestnych 
ządzy (I Pet 2, 11) XV med. SKJ I 83; Potem 
gest szedł Abraham na poludnye y przebiwal
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gest myedzi Cades a myedzy Sur, y bil gest 
goszczyem (peregrinatus est) BZ Gen 20, 1; j 
Przy szedł gest Abraham... y narzekał, mowyocz ! 
ku synom Ath: Yacz yesm goszcz (advena sum ■ 
et peregrinus), a korzo syo wam ib. 23, 4, sim. ! 
1471 MPKJ V 10; Da-cz (sc. Jakubowi) pozę- i 
gnanye Abrahamowo..., abi wladnol w zemy, j 
w geyze to gesz goszczyem (ut possideas terram 
peregrinationis tuae) BZ Gen 28, 4; ledno przi- 
kazanye y sod bodze takyesz wam (sc. synom 
izraelskim), iako gosczem w zemi (advenis ter- 
rae) BZ Num 15, 15; Ale dvsze, ktoresz z pychy 
vcinyo *nyeczo sgrzeszo, lecz bodz myesczanin, 
lecz bodz goscz (sive civis sit ille, sive peregri
nus), ktoris przeciw panv szemrzoci byl iest, 
sgynye z lvdv swego ib. 15, 30; Ezdras... wszedł 
do pokoia Ionasoua..., tu bodocz goscyem 
(Esdras... abiit in pastophorium Jonathae... 
et hospitatus illic) nye ykuszal chleba any syo 
vodi napyl BZ II Esdr 9, 2; Trzecyego lyata 
rozmaytim vbogym y goscyem (proselytis et 
advenis)... wszitko dzesyocyno rozdawał BZ 
Tob 1, 7, sim. 1471 MPKJ V 55; Przeto iako 
goszcz bodoci gesz w szemy, iako podroszni 
vchilyasz syo kv bidlenyy (ąuare quasi colonus 
futurus es in terra et quasi viator declinans ad 
manendum)? BZ Jer 14, 8; Gosczewy peregrino 
(ut exhiberet conyivium peregrino illi, qui ve- 
nerat ad se, tulit ovem viri pauperis II Reg 12, 4) 
1471 MPKJ V 39; Gosczyą nye yszmaczay any 
gnaby, goszczye wy tesz były w eypszkyey zemy 
(advenam non contristabis neque affliges eum, 
advenae enim et ipsi fuistis in terra Aegypti 
Ex 22, 21) XV /?. post. Kalużn 285; Bethleem, 
myastho nyewyelgye, myalo gosczye thedy mno- 
gye De nativ w. 6; Gosczyem byl a yysczye myą 
przyąly (hospes eram et collegistis me Mat 
25, 35) Rozm 491, sim. ib. 492; Panye, kye- 
dysmy czye yydzyely... gosczyem (quando tc 
yidimus... hospitem Mat 25, 44)? Rozm 493.

2. "człowiek mieszkający w miejscowości znacz
nie od siedziby sądu odległej a. mieszkaniec mia
sta nie mający prawa miejskiego, qui a sede iu- 
dicii longius habitat vel qui in urbe habitat nec 
in urbis iure est9: Kedi szo tam o... przigeli do 
Kzosza, tedi goscze panu Elincze dauali wini 
1395 Leksz I nr 2059; Kedi u wogewodi bili, 
tedi go szo pitali: Moszeli goscza dafnosczo 
sbicz? Tedi wogewoda rzeki:... Mne sza tako 
vidzi, bi kto mogl goscza sbicz lati, kto 
ne ma dzedziczstwa v szemi ib. ; Goscz hospes j 
OrtCel 5; Rzeki tego gosczya rzecznyk: Panye 
woycze,... wyrzeknycze my prawo Ort Kał 143; i 
Przysągam bogu..., ysze chczą na mem yrząn- 
dze wyerzen bycz,... gosczowy yako sząszyą- j

dowy rowno szandzycz OrtKał 205, sim. XV 
p. post. Zab 539; Pythalyszczye nasz, mayaly 

i go^z;zyom podrosznym albo myesczanom 
! sz goszczyny (pro sz goszczmy, OrtBrRp 27, 2:
| albo gynym gosczyem)... goraczy szad osza- 

dzycz? OrtMac 22, sim. OrtBrRp 27, 2; Prawo 
podrosznym ludzyom, yako gosczom, czo szą 
thako dalyeko, ysz k themu poloszonyemu 
prawu albo sządu nye mogą przydz, albo mye
sczanom, kthorzy szyą nye (OrtBrRp 27, 3: na) 
dalyeką drogą gothowaly, thym maya goraczy 

I sząd osządzycz OrtMac 23, sim. OrtBrRp 27, 3; 
Gdyby myesczanyn albo goszcz kthory rolą 
albo stoyacze gymyenye szadem albo woythem 

j zapowyedzyal..., then ma tho usthy oprawycz 
! przed szadem OrtMac 23, sim. OrtBrRp 27, 3; 

Zaluyely goscz na gosczya s czudzey szyemye 
przed prawem, gdzye szye rzecz tha sthala za 
goracza, ma napyrwey w them gysthym prawye 
szye zalowacz OrtMac 57, sim. OrtBrRp 47, 2; 
Mayaly gosczye albo okolyczny sządownye, pod 
kymkolwyek ony szyedza,... v nasz prawa za- 
daya, mayaly thesz ony naszym myesczanom 
albo gosczyom gynnym nathychmyasth odpo- 
wyadacz? OrtMac 61, sim. OrtBrRp 50, 1; 
Gosczye albo okolyczny ludzye bądź szwyecz- 
kych albo duchownych, albo Zydzy, czo v wasz 
prawa ządaya..., mayą tham ysthe odpowya- 

1 dacz OrtMac 62, sim. OrtBrRp 50, 1; Thedy 
szye tha pany vląkla szylno y ... rzekła... na 
vczyechą gosczyowy: Prze bog, myły gosczyy, 
myey dobrą myszl! OrtMac 71, sim. Ort
BrRp 56, 3; Nye trzeba gosczyowy albo 
goszpodarzowy od gosczya bracz zakłady za 
wysznany dług OrtMac 92, sim. OrtBrRp 69, 3; 
Gyedy gosczya albo kthorego czlowyeka wyda
dzą gosczyowy za rąlcą albo gynnemu czlowye- 
kowy, czo thuta nye oszyadl w them prawye, 
czo albo yako maya s thym yczynycz, a yako 
daleko szyedzacz, szlowye bydlacz, od thego 
prawa ma bycz gosczyem szwan podług prawa ? 
OrtMac 92, sim. OrtBrRp 69, 3—4; Gosczyem 
yesth taky, czo daley *gedenyasczye myl mye- 
szka od tego szadv OrtMac 93, sim. OrtBrRp 
69, 4; Daley pytalysczye nasz o prawo: Gdyby 
myesczanyl (pro myesczanyn) albo goscz żało
wałby o *ranny albo o głową OrtYrtel 117, 
sim. OrtMac 23.

3. "odwiedzający kogo, przebywający w obcym 
domu w odwiedzinach, zaproszony w gościnę,

; gość, hospes, ad commum invitatus’ : Ihu Xpe,
' nasza radoscz, thy yesz przyszedł na then swath 

goscz ca 1440 R XXV 220; Cząsty goscz sedu- 
lus hospita XV p. pr. R XVI 323; Przymvyą 
goscza thego, syna boga żywego XV med. PF
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Słownik staropolski II
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JV 594; Jakom ya przischethwschi do goszpody j 
szamowt<o)r gwalthem, dobythym myeczeem 
nye bilem na goscze paną pothkomorzego 1471 
ZapWarsz nr 3036; Aby then tho myły szwyathy 
duch. . moy goscz, zawythawschy raczyłby 
szercze moye zapalycz Naw 138; O nalepszy 
uczesziczelu, slotky gosczu nasey dusse (dulcis 
hospes animae)! XV ex. AKLit III 106; Goscze 
hospites XV ex. ErzGlos 179; Gospodarz vel 
goscz hospes ca 1500 Erz 20; Kako Iozephovem 
gosczyem przyn[y]oszyl (sc. Jezus) chleb (quod 
Jesus multiplicavit panes hospitibus Joseph) Rozm 
101; Przygodzylo szye yednego dnya, Iozeph 
ydacz z robothy, vezval gosczye sobą {leg. z sobą) 
na yyeczerza (intravit Joseph ducens hospi
tes, ad coenam quos yocayit) Rozm 102; Jesus... 
ymye noszycz yne chleby craszne stayyąyączy 
na stolye przed gosczye (quos coram hospiti
bus in mensa reponebat) ib.

4. 'strona procesowa, powód a. pozwany, actor 
vel rem \ Dienculum goscza id est actor et reus 
OrtCel 3; Dientulus goszcz yel powod Ort- 
Zab 528.

Gotować fo r m y : praes. ind. 2. sg. gotujesz 
XV p. post. R XXV 180; 3. sg. gotuje El i Pul 
146, 8, 1466 R XXII 14, M W  130a; 3. pl. go
tują FI i Pul An 5, ca 1455 Dóbr 324; ~  imper.
2. pl. gotujcie EwZam 297, Rozm 177. 615. 
616; —' part. praes. act. adi. gotuję FI 64, 7; 
gotując Pul 64, 7, Rozm 595; n. sg. m. gotujący 
El 28, 8; g. sg. m. gotującego Pul 28, 8; ^  inf. 
gotować FI i Pul 77, 22, EwZam 290, Rozm 117. 
519. 561; ~  praet. 2. sg. m. gotował jeś FI i Pul 
64, 10; 3. sg. m. gotował Rozm 640; 3. pl. m. 
gotowali Ort Mac 23; ~  condit. 3. sg. neutr. 
-by gotowało Rozm 763—4.

Z n a czen ie : 'przygotowywać, przysposabiać, 
parare, praeparare5: Glos boszi gotuioczi ielene 
(vox domini praeparantis cervos, Pul: gotuyą- j 
czego gyelyenya) FI 28, 8; Wisluchay nas, 
bosze,... gotuio {Pul: gotuyocz) gori we czci 
swoiey (praeparans montes in yirtute tua), opa- j 
san moczo FI 64, 7; Gotował ies karmo gich 
(parasti cibum illorum) El 64, 10, sim. Pul; 
Asza mosze bog gotowacz stoi na puszczy (num- 
quid poterit deus parare mensam in deserto)? 
FI 77, 22, sim. Pul; Gensze pokrywa nebo 
obloky y gotuge szemy deszdz (parat terrae plu- 
viam) FI 146, 8, sim. Pul, M W  130a; Bog navk 
gospodzyn gest, gotyyo (Pul: a yemu gotuyo) 
mysly (quia deus scientiarum dominus est, et 
ipsi praeparantur cogitationes I Reg 2, 3) FI 
An 5; Mnye ciryyecz dzeya : ygori oracz, szyacz 
gothuya ca 1455 Dóbr 324; Irundo... ait: Hoc 
nos mała damna minatur, gl. machinatur, go-

tvye 1466 R XXII 14; Thy dzyeczyą... *vprzey- 
dzysz przed oblyczym pana gothovacz drogy 

| yego (parare yias eius Luc 1, 76) EwZam 290; 
Gothvyczye drogą boszą (parate viam domini 
Luc 3, 4)! EwZam 297, sim. Rozm 177; O tern, 
yako myły Iesus Vyelyky (leg. w Wieliki) Czvar- 
tek posiał svyątego Pyotra y Yana gotovacz 
yyeczerza Rozm 519; Ydą yam gotovacz myescze 
(yado parare yobis locum Jo 14, 2) Rozm 561; 
O myły Iesucrisczye, yydzyalesz oczyma tvego 
bóstwa y dyorze krolewskym yladyky vby- 
rayącz szyą v czyn..., gothuyącz bron, aby czye 
przysly łapacz Rozm 595; Gotyyczye szyycze,* 
gotyyczye latarnye, przyprayyayczye yyelye po
chodny, aby szye nygdzye skrycz nye mogl, go
tyyczye tez lączyska z ostremy strzalamy Rozm 
615—6; Moyy syyąthy Augustyn, aby myto 
krvye zbavyczyela naszego nye grzesnym dało 
potrzebyzną, alye pyelgrzymom odpoczynyenye 
gotovalo Rozm 763—4; ^ P y o tr  dayno slyschal, 
yze Zydoyye myely yącz mylego Iesusza, y gotoyal 
szye dayno, y sprayyl sobye myecz Rozm 640; ~  
gotować się (na drogę) 'gotować się do drogi, wy
bierać się w drogę, i ter parare, se ad i ter accinge- 
re5: Gosczom... albo myesczanom, kthorzy 
szyą nye (OrtBrRp 27, 3: na) dalyeką drogą go- 
thowaly (OrtBrRp 27, 3: szgothowaly), thym 
maya goraczy sząd osządzycz Ort Mac 23; 
Quo progrederis sine filio, pater? O sacerdos 
sancte, quo sine ministro properas gothuges sya ? 
XV p. post. R XXV 180; Anyol boży... rzeki 
yemv, aby szye yroczyl do zydovskye zyemya 
(pro zyemye)... Iozepf... nathychmyast byl po- 
sluschen y począł szye gotoyacz (se properans) 
Rozm 117. ■—' Cf. Nagotować, Przygotować, Ugo

tować, Zgotować, Gotowie się, Nagotowić, 
Przygotowić, Zgotowić, Przygotowiać się. 

Gotowanie 'przygotowywanie, praeparatw : 
Gotował ies karmo gich, bo taco iest gotowane 
iego (ita est praeparatio eius) FI 64, 10, sim. Pul.

Gotowie się 'wykazywać gotowość do podjęcia 
czegoś, przygotowywać się, paratum esse ad ali- 
quid, misceri : Gothowy schią misceritur (omnes 
autem stulti miscentur contumeliis Prov 20, 3) 
1471 MPKJ V 68.

Po gotowiu cf. Po gotowu 
Gotowizna 'gotowe pieniądze, gotówka, pecunia 

praesens5: Zona wszyąla czthyrzy y szyedmdzye- 
szyath grzywyen szwego wyana, a nye zostało 
wyączey gotowyszny gydaczego gymyenya, yed- 
no trzy y dwadeszczya grzywyen Ort Mac 139, 
sim. OrtBrRp 102, 3.

i Gotowny 'gotowy, przygotowany, przysposo- 
i biony, expeditus, celer, agilis5: Nam tumor ille 
j sui corporis benedicti ipsam non grayabat, sed
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magis eam reddebat leviorem et expediciorem | 
czynylo lekczeyschą a gothownyeyscha XV med. 
SKJ V 256.

Gotowo 'do pełnej gotowości, przydatności, 
opportune \ Jakom ia o tha crzywda od Stani
sława wstał, eze mi rolya wsyal gotowo oraną, 
a giney my za ną ne dał 1427 ZapWarsz nr 237.

Gotowość 'bycie gotowym, skłonność, przydat
ność, alacritas, animus promptus ad aliąuid, utiłi- 
tas': Gothouoscz XV cx. ErzGlos 179.

Po gotowu, Po gotowiu / j r a  samym, />rzcz /o, 
jak z tego wynika, co zo (yra /cfz/c, igitur, idcirco, 
ob eam rem : Joachymye y Anno..., bosczie wi 
szamy zasluzili miecz czorką matką bożą na- 
chwalebnieyszą, a po gotowu iesztesczie pana 
y boga naszego Jesu Crista ieden dziadem, druga 
babo M W  45a; Po gothow (/cg-, po gotowu) 
per conseąuens co 1500 £>z 72; A po gotovyv 
per conseąuens co 1500 JA X 386.

Gotowy formy: n. sg. m. goto w 1391 Hubę Zb 
16, 1399 Leksz I nr 2842, FI 92, 3, FI i Pul 37, 18. 
118, 60, 1401 Piek VI 44, 1401 5X7 III 193, 
c/c. etc.; gotowy Fl i Puł 16, 13, 1471 MPKJ 
V 26. 27, Fozm 622; /. gotowa 1423 Zab 209, 
1429 Czrs s. LXXXI, De morte w. 104, 1493 
PP IV 664, Rozm 412; ocw/r. gotowo Fl 107, 1, 
Fl i Po/ 56, 10. 111, 7; gotowe Pul 107, 1; 
~  g. sg. f .  gotowej 1499 ZapWarsz nr 1840; 
neutr. gotowego 1458 Czrs s. LXXXIV; ~  d. 
sg. m. gotowemu BZ Num 22, 17; neutr. 
gotowemu 1500 AGZ XIX 467; gotowu cf. Po 
gotowu; ~  ac. sg. m. gotowy Rozm 600; / .  go
tową De morte w. 107, Rozm 208; neutr. go
towo M W  65a; ~  i. sg.f. gotową BZ Ex 35, 21; 
~  n. pl. m. gotowi Gn 174b, 1420 JA XII 143, 
1424 Msza III s. 64, 1427 BiblWarsz 1861 III 40, 
XV med. R XXV 158, BZ Ex 19, 11. 15. Num : 
14, 40, etc.; gotowe Dział 64; / .  gotowy BZ \ 
Judith 9, 5; gotowe Rozm 488; ~  g. pl. m. go
towych 1412 KsMaz I nr 1834, 1442 ZapWarsz 
nr 555, OrtMac 75; ~  ac. pl. m. gotowe 1427 
ZapWarsz nr 37, Sul 46, Ort Br VI 364, OrtMac 
80, Dział 37. 42. 64. 65; ~  i. pl. m. gotowymi 
1413 JP XXXVII 169, 1428 ZapWarsz nr 326. 
2781, 1432 Przyb 24, etc.; ~  /. pl. m. (w) go
towych Sul 105.

Znaczenia: 1. rzdecydowany, skłonny, chętny, 
paratus, promptus, qui potesf: Iaco Gotard bil 
gotow wrzesicz Jaroslaua y do nego sial 1391 
HubeZb 16; Wszolesz mi newoth..., aczbi mi 
tego przal, gotowem to vkaszacz 1399 Leksz I 
nr 2842; Gotowo sercze gego pfacz w gospodna 
(paratum cor eius sperare in domino) Fl 111, 7, 
sim. Pul; Gotow yo bil yicupicz 1401 Piek VI 44; 
Miczko dzelyl y dodzelal dzedzino..., yedno esz

ss nechczenym Jaschcowim nye dodzelyl y tho 
gotow dodzelicz 1401 SKJ III 193; Jako prawye 
na ten dzen podług vmowy y targv był gotow 
Jaszek penadze dacz za dzedzino ib.; Si inve- 
nient domini, abi która vyna bila in meis ho- 
minibus, tedy gotowem yą czirpecz 1414 TymSąd 
165; Tisz nigdi nam gednaczem ne postał o to 
rzecz i tom gotow ucasacz XV in. Maik 119; 
Pop<r)ossimi Mariey, mathki yego, asz nam 
ghot<o)wa v ssina swego yprossicz daru du
cha swenthego 1423 Zab 209; Malo-li na tern 
wszitkem, thos gothow ucaszacz na tho switko 
szesczyą panyczow 1427 BiblWarsz 1861 III 40; 
My, dalibóg, gothowysmy szye oczisczycz 
thrzemy slachcziczi y dwyema kaplanoma ib. ; 
Gotowcyesm gydz nye telye w cyemnyczo, alle 
y we smyercz Blaż 320; Gotovismi gycz esz na 
to myasto (parati sumus ascendere ad locum),
0 nyemze iest pan movil BZ Num 14, 40; Bra-
czey twoey s pokolenya Levi i sceptrvm otcza 
twego *wyeszmi s sobo, acz gotoyi so (1471 
MPKJ V 26: gothoyy bandą presto sum) slyzicz 
tobye (praestoąue sint et ministrent tibi) ib. 18, 2; 
Nye myeskay przydz ky mnye, kv gotowemy 
poczczicz czebye (yenire ad me: Paratus sum 
honorare te) ib. 22, 17; Ten ozalowany stanye 
ku praw (leg. prawu) gothow odpowyadacz 
OrtMac 125, sim. OrtBrRp 91, 1; Ho kthory na 
mya Iacub gwalth szalował, themy gwalthy 
rog yvsz minął hy ho tho gothowem cza do- 
kasacz \462ZapWarsz nr 1131; Darma, mystrzy, 
thwoya mowa, thegom czy yczynycz nye go- 
thowa De morte w. 104; Moya pany gothoua 
podeprzecz szwyathky, geschlyby trzeba 1493 
PF IV 664; Jako mye Grzegorz nye doslyzyl 
do czasu, a yam mv gothow byl mytho zapla- 
czycz zaslyzone 1495 ZapWarsz nr 1769a, sim. 
1500 ZapWarsz nr 1843; Bom ya gotow kasny 
boga mego y zakona strzedz Rozm 131; O mylą 
matko, mozesch, czo chczesch, pytay, a ya to
bye gotow zyayycz (et ea tibi sum praesto re- 
yelare) Rozm 163; Gospodnye, gotoyyszmy 
yschyczy ymrzecz y czyrpyecz s tobą Rozm 580; 
Yescze myły Kristus byl gotow przyącz gy 
k syey przyazny, aczby szye chczyal nayro- 
czycz Rozm 618; Yam gotow ydz na mąką 
Rozm 683; On yam byl gotow dacz odpuscze- 
nye grzechov Rozm 741; ^  'chętny, ochotny,
promptus’ : Gothow ya ten listh yidzecz, gęstły 
on Micolaya wypuscyl... Tedi panowye ka- 
szaly ten list poloszicz 1418 TPaw VII nr 129;
1 wiszlo gest wszistko mnosztwo synów Israhel- 
skich w opatrzenyu Moyszesza, y offyerowaly 
miszlyo wyelmy gotowoo a nabosznoo pyrwe 
yrodi panu (obtulerunt mente promptissima
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atąue c!evota primitias domino) BZ Ex 35, 21; 
Nalyasl ye spyącz... Tedy rzeki...: Duch yest 
gotow, czvsch vass, yakoby rzeki: Gotovysczye 
a barzo rączy duch myely, obyeczyyącz tez 
vmrzecz za mye, a krevkye czyalo (spiritus qui- 
dem promptus est, caro vero infirma Marc 14, 38) 
Rozm 600; Duch yest gotov, alye czyalo mdlę 
(spiritus quidem promptus est, caro autem in
firma Mat 26, 41) Rozm 610.

2. 'przysposobiony, całkowicie przygotowany, 
w stanie zdatnym do użycia, zrobiony, paratus, 
expeditus, qui praesto est, aptus, confectus5: 
a. (o istotach żyjących): Alle bicz mo ony do 
trzeczego dna tamo czakaly y gothouy były 
Gn 174 b ; Bo ia w biczu gotow iesm (quoniam 
ego in łlagella paratus sum), a bolescz moia 
w obesrzenu moiem weszdi FI 37, 18, sim. Pul\ 
Gotow gesm, a ne gesm se zamoczył, bych strzegł 
kazny twoych (paratus sum et non sum turba- 
tus, ut custodiam mandata tua) FI 118, 60, sim. 
Pul, M W 27a; Gotovi expediti 1420 JA XII 143; 
Quo respondente: Presto sum gothow sszem 
(quo respondente: Praesto sum, ait ei: Vade 
Gen 37, 14) XV p. pr. SK J I 302; Ut simus expe- 
diti gothowy XV med. R XXV 158; Ut expedi- 
cior esset gothow ib. ; Acz umyyo rucha swa 
a bodoo gotowy do trzeczyego dnya (et sint 
parati in diem tertium), bocz *trzy dzen stopy 
pan... na goro Synay BZ Ex 19, 11; Bodzczye 
gotowy do trzeczyego dnya (estote parati in 
diem tertium) ib. 19, 15; Bodz gotow rano 
(esto paratus manę), abi wszedł tudzesz na 
*goro Synay ib. 34, 2; Gothowy expeditus 
(expediti pergite... ad pugnam Num 32, 20) 
1471 M P K jy  27; Gothowem gyest presto (qui 
respondens, ait: Praesto sum I Reg 3, 16) 
ib. 35; Tegodlya y vy czyyczye y zavzdy go- 
thovy bądzczye (ideo et vos estote parati 
Mat 24, 44), bo ktorey godzyny nye nadzyeva- 
czye szye, szyn czlovyecźy przydzye Rozm 486; 
Przyschedl oblyvbyenyecz, tedy ty, który były 
gotove (quae paratae erant Mat 25, 10), yeschly 
sz nym ky syaczbye Rozm 488; ~  czemuś:
Ymeycze twardoscz y gednoscz w pokoyy y la- 
sky, aby gotouiscze były (Msza VI: abyscze go- 
thoyy były) naszwyothszym tayemnyczam bo- 
szym 1424 Msza III s. 64; Przikazal lyvdu..., 
abi dawały dzali kapłanom a nauczonim, abi 
mogły gotowy bicz (1471 MPKJ V 51: aby 
były gothowy) zakonu bozemv (ut possent va- 
care legi domini) BZ II Par 31,4; ^  ku czemuś: 
Wsoli (leg. wzięli) so me, iaco lew gotowi ku 
lupowi (sicut leo paratus ad praedam) FI 16, 13, 
sim. Pul; Lyczba gich wyeku, gisz to gotowy so 
ku boiy (quae apta esset ad bellum), szeszcz-

j naczcye tisyoczow BZ I Par 7, 40; Sinowye 
Iuda nyosocz scit a kopie..., gotowy ku boiv 

! (expediti ad proelium) ib. 12, 24; Wszitci pa
nosze moy gotovy biły ku dzalu (omnes pueri 
mei congregati ad opus erant) BZ Neh 5, 16; 
Krystus... poschedl przeczyy ym, yakoby gotovy 
kv smyerczy Rozm 622.

b. o rzeczach: Gotowo sercze moye, bosze, 
gotowo sercze moie (paratum cor meum, deus, 
paratum cor meum), pacz bodo y psalm mol- 
wicz w slawe moiey FI 56, 10, sim. Pul; Gotow 
iest (Pul: nagotowan iest) stolecz twoy (parata 
sedes tua), bosze FI 92, 3; Gotowo (Pul: go
towe) sercze moye, bosze, gotowo (Pul: go
towe) sercze moye (paratum cor meum, deus, 
paratum cor meum), pyacz bodo y goscz bodo 
w slawe moyey FI 107, 1; Jaco mnye Jan nye 
dal oken wyrabycz any drzvi czynycz, alyszbi 
ischba bila gothowa 1429 Czrs s. LXXXI; 
Wszitki drogy twe gotowi so (omnes enim viae 
tuae paratae sunt) BZ Judith 9, 5; Obyad moy 
yest gotow (prandium meum paravi Mat 22, 4), 
czyelczy moy y ptaczy moy pobyczy y wschytky 
rzeczy vgotovany Rozm 412; Zapravdą svaczba 
yest gotova (nuptiae quidem paratae sunt Mat 
22, 8), alye czy, którzy ssą vezvany, nye były 
yey dostoyny Rozm 412; ~  Dzyrzsza kosza na 
reystrze..., szawszdy ya gothawa (pro gothowa) 
noszą De mor te w. 107; Zbawiczyelu, zlamy 
nyebo, yusz masz gynsze w zywoczye Anni 
szwyathey gothowo M W  65a; ~  Kthorikole 
kmecz orze czalim plugem..., powynyen dacz 
czthirzi kythi konopi gothovich (canapi parati, 
Dział 5: vprawyonych konopy) Sul 4; Jacom 
ya nye rzuczil syą w [i] *gymye dziedziczne 
Malgorzecze [an] anym gey lanc posyekl, anym 
syana drugiego gothowego zabrał gwałtem na 
gey lankach 1458 Czrs s. LXXXIV; Jakom ya 
nye przyscheth w dom Stanisławov amy (pro 
any) yemv wssal velny byaly gothovey 1499 
ZapWarsz nr 1840; Przetosz były ty sądy po- 
stavyony, aczby szye komv przygodzylo vmy- 
vacz, yschby myely gotova vodą Rozm 208; 
^  Iudei Buscenses... libere fideiusserunt pro 
Iudeo lozeph, prout est inculpatus pro grossi- 
culis falsis..., tali tamen condicione, quod pre- 
fati fideiussores fatum Iudeum lozeph debent 
statuere coram... palatino Belzensi... sub vadio 
sexaginta marcarum, prout ipsius caput pensat 
ad paratum faciale ał. kv gotowenw lyczv pre- 
dicte false monete grossiculorum 1500 AGZ 
XIX 467; gotowe (pieniądze) rgotówka,
pecunici praesens, quae illico sohitur vel solvi po- 

j test9: Dirsek dal dwaczescza grziven nat pin- 
czesont grziven penenczmi gotovimi y końmi

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



G O T O W Y G Ó R A 477

Mikolageui 1413 JP XXXVII 169; A poddali j 
so szo... zaplaczicz *gotow0mo peniczmi XV | 
in. Maik 117; Jan za Ianussa ranczil gotove | 
*penedze 1427 ZapWarsz nr 37; Jakom ya nye j 
*podyan szan Jachnę trzech cop placzicz go- | 
thowymi pyenandzmi, alebidlem 1428ZapWarsz 
nr 326, sim. ib. nr 2781, 1432 Przyb 24; Jacom 
ya obranczyl Jacubowi dacz wyanzanye w dze- 
szanczy kopach..., alem mu nye ranczyl goto
wych pyenandzy 1442 ZapWarsz nr 555; Danye 
possagy gothowimy pyenyąnczmy... mocz ymaa 
(assignatio dotis in parata pecunia... valet) 
Sul 17; Vstawyamy, abi nygeden... zemyenyn 
nasz... kostek nye gygral na pożyczki alybo na 
*brog, yano tylko za pyenyądze gothowe (sed 
tantummodo pecunia pro parata, Dział 37: za 
gotowe pyenyądze) Sul 46; Poszak alybo da- I 
nyna pyenyądzmy gothowimy oprawyony do- j 
szycz czyny, kdy przeth przyaczolmy bądze dan 
Sul 52, sim. Dział 43; Paklibi które gymyenye 
w pyenyandzach gotowich (in pecuniis paratis)... 
po smyrczy mąnza yey ostalobi, tegdi wschitko 
tho gymyenye... wdowa s przirodzonimy... na | 
poli ma rosdzyelycz Sul 105; Gothowe pye- 
nyadze albo gynne gydacze gymyenye szwe może 
czlowyek dobrze dacz na szwey szmyerthney 
posczyely OrtMac 80, sim. Ort Br VI 364; Vbo- 
stwo, vbawszy syą groź gych, pyenyądzmy go- 
towymy przepraszayą (de certa summa pecu- 
niae cum eisdem componunt) Dział 15; Ale 
to przyloszyl, ysze yą kvpyl v włodarza An- 
drzeya za gotowe pyenyądze y zaplaczyl Dział 
42; Gygranye kostek o pyenyądze gotowe (pro 
parata pecunia) ma bycz, a nye na dlvg. A zwykło 
tesz wyele lyvdzy... gygraya nad gymyenye albo 
nad pyenyądze gotowe, bo nye tak ge vcza- 
szayą gotowe pyenyądze (paratae pecuniae), ya- 
ko gymyenye, a przeto nye ma bycz gygrano, 
gedno o gotowe Dział 64—5; ~  Yaco moy 
oczecz ne winowath Ninocze cztirdzesanth 
grossy gotowich, ale bydłem 1412 KsMaz 1 
nr 1834; ^  Jacom bil posłem ot Maczka do 
Piotrasza, bi zaplaczene wszal, dwadzescze gri- 
wen gotouich 1397 Leksz I nr 2497; Jakom ya 
ne roczyl Dorothcze gothowych *thwu kopu 
hy *thwudzeszthwu groszow za poszak 1409 
Czrs 22; Jacom ya dal polponti kopy za kon 
gothowich 1411 Czrs 349; Jan zaplaczil pol- 
pantty kopy gothowich za scarbnika ib. 353; 
Jaco mye Vlodek obrunczil *polczwartinaczczi 
grziuen gotowich 1419 AKPr VIII a 43; Jan nye j 
obranczyl Jacubowy za Manczimira dzeszan- [ 
czy kop gotowych 1442 ZapWarsz nr 555; I 
Czso thą pany gothowych (OrtMac 75: gotho
wych pyenyądzy) y dobrą przynyoszlą k szwemv

mą szo wy, nye trzebą gey zaszye wroczycz, bo 
thy pyenadze yvsz były gego OrtBrRp 59, 1.

Gotów cf. Gotowy
Goworzyć rrozmawiać, rozprawiać, naradzać 

się, sermonibus tractare, disputare : Gadalisczie, 
movyli, govorzily tractabatis (interrogabat eos: 
Quid in via tractabatis? Marc 9, 32) 1471 MPKJ 
V 121.

Gózd 7as, siha, lucus, nemus : Robora et 
ligna in silua nostra goszdz {leg. gozd czy 
goźdź ?)... damus (1412) 1486 MMAe VIII 361; 
Sub densis nemoribus et oppacis siluis vlg. 
gosdi dictis (1415) MMAe VIII 406; Ad silvam 
gost *nuccupatam 1428 Monlur V 92; Abeuntes 
a gosdi, euntes iverunt per signeta al. po czyo- 
snyech 1447 TymSąd 61; A b... silva dicta gost 
ib.; Goszth indago ca 1455 JA XIV 491; Nalasl 
gy w zemi pvstey, na grosznyem myesczv, na 
pvstem gosdze (in terra deserta, in loco horroris 
et vastae solitudinis, MPKJ V 31: gostdzye, 
war. kał.: gosczinczą) BZ Deut 32, 10; Goszdy 
nemoribus 1460 PF V 38; Armat eam lucus 
gosth 1466 R XXII 16.

Goździec 'mały las, siha minor, lucus, saltus' : 
A d... siluam dictam mały gosdecz (1379) 
MMAe VIII 75.

1. Goździk, Gwoździk bot. 1 .egoździk, Eugenia 
caryophylłata ThunĆ: Goszdzik XV med. Puł- 
Kras 33; Goszdzik cariofolus 1464 Rost nr 4776, 
sim. 1475 Rost nr 3052, 1478 Rost nr 1952; 
Guozdzik gariofolus 1472 Rost nr 1131; ^  Gosz- 
dzyky cariofollus 1475 Rost nr 3152; Goszdzy- 
ky gariofolli ib. nr 3181, sim. ca 1500 Rost 
nr 5464; *Goszdyky gariofilus 1484 Rost nr 6377; 
Gwoszdzyky gariofilus ca 1500 Rost nr 7143.

2. płonę goździki 'kopytnik pospolity, Asarum 
europaeum L ! : Plone gozdzyky asarus 1419 
Rost nr 2870.

3. polne gwoździki fkuklik pospolity, Geum 
urbanum LĆ: Polne *gvoszdyky gariofillata, 
garioffilata 1484 Rost nr 6092.

4. wielki goździk 'zasuszony pączek kwiatowy 
drzewa azjatyckiego Eugenia caryophylłata Thun. 
(używany jako przyprawa kuchenna), fructus 
Eugeniae caryophyllatae Thunć: Wyelky goź
dzik gariofoli magni 1419 Rost nr 2865.

2. Goździk 'mały las, siha minor, lucus, sal- 
tus : Grzebicowye a. gozdziky saltus (aedificavit 
quoque domum saltus Libani centum cubito- 
rum longitudinis et quinquaginta cubitorum lati- 
tudinis III Reg 7, 2) 1471 MPKJ V 44.

3. Goździk cf. Gwoździk
Goźdź cf. Gozd
Góra fo rm y: n. sg. góra 1400 StPPP VIII 

nr 9693, Fł i Puł 67, 15. 16, BZ Jos 3, 16, etc.;
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~  g• sg. góry Gn 174 b, FI i Pul 3, 4. 41, 8, 
1419 JP XXXVII 173, etc. etc.; ~  d. sg. górze 
a* 1425 EwKReg 43, Deut 1, 7. 33, 19, 
Rozm 445. 452. 591; ~  ac. sg. gorę Gn 174b, 
FI i Pul 10, 1. 23, 3. 42, 3. 77, 59, 1406 SKJ III 
196, etc. etc.; ~  v. sg. góra Z7/ i Pul 47, 10; 
— i. sg. górą 1471 MPKJ V 124, XV ć>jc. 
MPKJ II 319, ca 1500 JA X 378, Rozm 591; 
~  /. sg. (na) górze Z7/ 2, 6. Z7/ i Pul 14, 1. 47, 1. 
98, 10. Moys 20, XV GIWroc 47 v, eh?.; 
~  n. pl. góry FI i Pul 35, 6. 45, 2. 64, 13. 89, 2. 
97, 9. 113, 4. Hab 9; — g. pl. gor FI i Pul 17, 9. 
71, 16.74,6. 75, 4. 94,5. 103, 11. 33, BZ  Gen 8, 5, 
M W  108a; ~  cl. pl. goram BZ Num 13, 18. 
Deut 1, 7. Judith 6, 8, Rozm 481; — ac. pl. 
góry FI i Pul 67, 16. 79, 11. 82, 13. 103, 14. 
120, 1. 132,,3. 143, 6, BZ Gen 7, 19, etc.; ~ v .p l .  
góry FI i Pul 71, 3. 113, 6. 148, 9; ~  /. pl. gó
rami ca 1428 Z>Z71 481, Z?Z Gen 7, 20; ^  /. pl. 
(na) górach Z7/ i Pul 49, 11. 86, 1. 103, 7. 146, 9, 
XV med. SKJ V 271, Z?Z IV Reg 12, 3. 21, 3, eh:.

Z n a czen ia : 1. 'znaczna wyniosłość ziemi, 
wzniesienie terenu, góra, w pl. także pasmo gór, 
kraj górzysty, terrae /uews editior, wo«s, iugum, 
/ewz montuosa’ : Ony szo były do te tho góry 
Synay prysły... A obłok barszo suatly gesthcy 
on byl tho to gysto goro prykril. A s te to gisthe 
góry... barszo veliky diim setl byl..., tegodla 
yszecz nasz Xc miły gestcy on byl f sznamenv 
ognewem na tho to gysto goro thamo prysetl 
byl k n<i>m (7« 174b; Ale ia postawon iesm 
crol od nego na Syon, górze swotey (super Sion, 
montem sanctum, Pul: na Syon, gorę szwyęto) 
iego FI 2, 6; Glossem mogim ku gospodnu wo
lał iesm y wisluszal me s gori swotey swoiey 
(de monte sancto suo) FI 3, 4, sim. Pul, MW  
118b ; Kaco molwicze moiey duszy: Przenesy se 
na goro (transmigra in montem) iaco wrobi? 
FI 10, 1, sim. Pul; Gospodne,... kto bodze 
stacz na górze *swotey twoiey (in monte sancto 
tuo)? FI 14, 1, sim. Pul; Poruszila se iest... 
zema, zaloszena gor zamoczona so (fundamenta 
montium conturbata sunt) FI 17, 9, sim. Pul; 
Kto wstopi na goro boszo (in montem domini), 
albo kto stanę na mescze swotem iego (XV med. 
R XXII 244: na gego swyątey górze) ? FI 23, 3, 
sim. Pul; Gospodne,... prawda twoia asz do 
oblocow, prawda twoia iaco góry bosze (sicut 
montes dei) FI 35, 6, sim. Pul; Pomnecz bodo 
czebe z zeme iordanskey y od He<r)mona ma- 
lutkey góry (et Hermoniim a monte modico) 
FI 41, 8, sim. Pul; Cze {leg. cie fte?) iesta me 
przewedle y dowedle na goro swoto twoio (in 
montem sanctum tuum) y w przebitky twoie 
FI 42, 3, sim. Pul; Ne bodzemy se bacz, gdi se

bodze moczicz zema y przenesoni bodo gori 
(transferentur montes) w sercze morske FI 45, 2, 
sim. Pul; Weliky gospodzin y chwalny barzo 
w mescze boga naszego, na górze swotey iego 
(in monte sancto eius) FI 47, 1, sim. Pul; Wesel 
se góra Syon (laetetur mons Sion) y raduycze 
se czori Iuda! FI 47, 10, sim. Pul; Moia so 
wszistka zwerzota lassow, kobili na górach (in 
montibus) FI 49, 11, sim. Pul; Rostyo crasy 
puszczey, a weselim gori opaszo se (exsulta- 
tione colles accingentur) FI 64, 13, sim. Pul; 
Góra bosza, góra tłusta, góra zsadla, góra 
tłusta, czemu podesrzani ymacze gori zsadle 
(mons dei, mons pinguis, mons coagulatus, mons 
pinguis, ut quid suspicamini montes coagula- 
tos)? FI 67, 15—6, sim. Pul; Prziymicze, gori, 
(suscipiant montes) pocoy ludu, a pagorcowe 
sprawedlnoscz FI 71, 3, sim. Pul; Bodze sczwer- 
dzene w zemy na wisocosci gor (in summis mon
tium) FI 71, 16, sim. Pul; Ani ode wzchoda, ani 
od zachoda, ani od pustich gor (a desertis mon
tibus) FI 74, 6, sim. Pul; Sweczocz ty dziwne od 
gor wekugich (a montibus aeternis) FI 75, 4, 
sim. Pul; Y wwodl ie na goro swotosci swoiey, 
goro, ieysze dobiła prawicza iego (in montem 
sanctificationis suae, montem, quem acquisivit 
dextera eius) FI 77, 59, sim. Pul; Pocrila iest 
gori (operuit montes) czma iey, a chrost iey 
cedri bosze FI 79, 11, sim. Pul: Yaco ogen, 
iensze szsze las, y iaco plomen szgoczi gori 
(comburens montes) FI 82, 13, sim. Pul; Za
loszena iego w górach swotich (in montibus 
sanctis), miluie bog wrota Syon nade wszistki 
stany *Iocob FI 86, 1, sim. Pul; Drzewey, nisz 
so gori były (priusquam montes fierent) albo 
stworzona zema y swat..., ti ies bog FI 89, 2, 
sim. Pul; Bo w rocze iego so wszistky craie zeme 
y wisokoscy gor {MW  108a: goor) iego so (et 
altitudines montium ipsius sunt) FI 94, 5, sim. 
Pul; Rzeky plosacz bodoo rokama, pospołu 
gori radowacz se bodoo (montes exsultabunt) 
od obesrzena boszego FI 97, 9, sim. Pul, sim. 
FI i Pul 113,4; Powiszaycze gospodna... y chwa- 
licze na górze swotey iego (in monte sancto 
eius) FI 98, 10, sim. Pul; Na górach stano wody 
(super montes stabunt aquae) FI 103, 7, sim. 
Pul; Medzy posrzodkem gor (inter medium 
montium) poydo wodi FI 103, 11, sim. Pul; 
Zmaczayoczy gori (rigans montes) z wysokosczy 
gich FI 103, 14, sim. Pul; Gensze zrzy na ze- 
myo..., gensze dotyka *guor {Pul: gor) y kurzo 
so (qui tangit montes et fumigant) FI 103, 33; 
Góry, weselylyscze so (montes, exsultastis) yako 
baranowe FI 113, 6, sim. Pul; Podzwygl gesm 
oczy moy na góry (in montes, M W  75b: na
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góry nyebyeszkye), otkod przydze pomocz mne ! 
FI 120, 1, sim. Puł; Yako rosa Hermon, yasz 
stopa w góry Syon (in montem Sion) FI 132, 3, 
sim. Puł; Pane,... dotkny góry (tange montes), 
a bodo se kvrzycz FI 143, 6, sim. Puł; Gensze 
wywodzy w górach (in montibus) syano FI 
146, 9, sim. Puł., M W  130 a; Chwalcze go- 
spodna..., góry (laudate dominum. . montes) 
y swytky pagorky FI 148, 9, sim. Puł; Wwedzesz 
ge (sc. lud) y wsczepysz na górze dzedzyczstwa 
twego (in monte hereditatis tuae Ex 15, 17) 
FI Moys 20, sim. Puł, BZ Ex 15, 17; Pozrzal 
(sc. bog) y rozproszył pogany, y starty so góry 
sweczke (contriti sunt montes saeculi Hab 3, 6) 
FI Hab 9, sim. Puł; A na doi mlinow ma gidz 
stara szamicza asz na conedz gori, wącz od gori 
xsząsa zema, a gego bioto 1419 JP XXXVII 173;
A *przgido <do> Betfagie cu górze Olywetske 
(ad montem 01iveti Mat 21, 1, Rozm 445: kv 
Olywney górze) ca 1425 EwKReg 43; Zasta- 
wyamy dzedzini nassze... ze wszytkimi górami, 
padoli, pagorky obligamus hereditates nostras... 
cum omnibus montibus, yallibus, collibus ca 
1428 P F I 481; Centum ligna cedrina in Lybano j 
na górze XV med. GIWroc 47v; Super omnia i 
montana, góry (XV med. SKJ V 271, EwZam 
290: po... górach, ca 1450 PF IV 579: po... 
gorzye), Iudee d<i)vulgabantur omnia verba hec 
(Luc 1, 65) ib. 52r; Y bil potop... A wodi... 
przikrili bili wszitky nad zemyo gori (omnes 
montes excelsi) pode wszym nyebem y bila 

x gest woda pyocznaszczye lokyet nade wszemy 
goramy (super montes) BZ Gen 7, 19—20; 
A tak wodi z zemye plynoly, a vbiwalo gich... 
Potem dzeszotego myesyocza... winykno wyrz- 
chowye gor (apparuerunt cacumina montium) 
ib. 8, 5; A gdisz bilo slunce za goro zaslo (occu- 
buisset sol) ib. 15, 17; A gdisz przidzecze kv 
goram (ad montes), opatrzicze zemye, kakye 
so BZ Num 13, 18; Pan bog nasz movil iest 
k nam na górze Oreb (in Horeb) rzekocz: Do- 
sicz macze, zescze na tey to górze (in hoc monte) 
przebiwali BZ Deut 1, 6, sim. ib. 27, 12; Poydz- 
cze kv górze Amoreyskey... y kv goram (ad 
montem Amorrhaeorum... atąue montana), 
y k nissim myesczom ib. 1, 7; Lvdzi kv górze 
(ad montem) przizowo, tamo bodo obyetowacz 
ib. 33, 19; Pogańskich módl na górach (sim. 
1471 MPKJ V 46) nye zatracyl, bo gescze lyvd 
obyatowal a palyl na górach zazszono obyato 
(excelsa non abstulit, adhuc enim populus... 
adolebat in excelsis incensum) BZ IV Reg 12, 3; 
Vdzalal modlebne koscyoli na górach wiso- 
koscy (aedificavit excelsa) ib. 21, 3; Ale gdisz 
syo prziblyzily ku goram (ad montana), wiszly j

I przecyw gym cy, gysz s proce luczaio BZ 
Judith 6, 8; Iacenti usque ad aciem montis al. 
do wyrsch góry 1461 AG Z  VI 68; Konyecz góry 
ad radicem montis (Ex 32, 19) 1471 MPKJW 19; 
Pod górą pro iugum (Semei autem per iugum 
montis ex latere contra illum gradiebatur... 
mittens lapides II Reg 16, 13) ib. 40; Lysha góra, 
gl. Calvaria (et baiulans sibi crucem exivit in 
eum, qui dicitur CaWariae, locum Jo 19, 17) 
ib. 125; <Na g>orze (supra montem), tho yesth 
na fundamenczie vyssokyem, yesth położona... 
<t)hwardosczy vyary krzesczyanyskyei 1484 
Reg 704; A isto scopulo equitavit recte per mari- 
cam al. na wyrszch góry et de monte equitavit 
antiqua orbita 1487 AGZ XV 568; Iohanni... 
bona... in gori et bori in Vnyezyrz... data 
sunt 1497 Matr II nr 879; Ten ps<alm> powyada, 
yze Xpus yest góra, na yeyze wyssokoszczy dusze 
wszech sprawyedlywych odpoczywayo Pul 14 
arg.; Maria... szła na góry (in montana Luc 
1, 39)..., do myastha luda EwZam 289; Wszelky 
padol bądzye napelnyon, a vszelka góra y pa
górek bądzye vnyszon (omnis mons et collis 
humiliabitur Luc 3, 5) EwZam 298, sim. Rozm 
177; Wszyąl go (sc. Jezusa) dyabel na górą vy- 
soką barso (in montem excelsum valde Mat 4, 8) 
EwZam 301, sim. Rozm 197; Cana... bila in 
monte, na wyszokem myeszczv, a Capharneum, 
tho myasto..., bilo pod górą, na nyszkem myesz- 
czv XV ex. MPKJ II 319; Iste stavek fuit *pol 
góra Sion, ubi de illo monte cyeklo zrzodlo 
ca 1500 JA X 378; Tocz yest to mylę *dzyą- 
czyatko svyąte..., tocz yest kamyen yydzony 
krolyem vyelykyein, z góry przez rogv (pro 
rąkv) yyczyosany (sine manibus de montibus 
excisus) Rozm 66; Tey noczy stary korab No- 
gyego, yen byl na górach Armanyskych (in 
montibus Armeniae), dal syyadecztwo syyate 
troycze Rozm 71; Czyrpyely sa yyelykye nye- 
dostatky: glod..., lyskanye, góry (montes), łaszy 
Rozm 82, sim. ib. 89; Tako szą yezly na yedną 
górą (ascenderunt locum eminentem) yyelmy 
przykra... Byezącz yedno dzyeczya nyeopacznye 
y szyalylo szye z oney góry, to yest skały, padnye 
na zyemye y zdechnye (minus caute puer unus... 
ambulabat et ab alto corruens ad terram exspi- 
rabat) Rozm 125; Kazał myły Cristus... na 
yyrzchy góry (in supercilio montis) apostołom, 
a tlusczam y apostołom na podgorky stoyącz 
Rozm 264; Nye może szye myasto skrycz na 
yyszokey górze poszadzone (supra montem po- 
sita Mat 5, 14) Rozm 265; Myeyczye yyarą..., 
bysczye rzekły górze (si monti huic dixeritis 
Mat 21, 21): Podnyeszy szye, rzvczy szya 
v morze, nathychmyast szye stanye Rozm 452;
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Myły Iesus schedl na górą Olyyetną (in mon
tera Oliyeti Jo 8, 1) Rozm 461; Tedy czy, którzy 
ssa v zydovskey zyemy, vczyeką kv goram (ad 
montes Mat 24, 16) Rozm 481; Kako myły 
Iesus yschedl v ogrod pod górą Olyyetną (sub 
monte Oliyeti). lako myły Iesus przyschedl ky 
górze Olyyethney (hinc montem subit Oliyeti) 
Rozm 591; ~  Valem, górą, przekopem vallo
(quia yenient dies in te et circumdabunt te ini- 
mici tui yallo, et circumdabunt te Luc 19, 43) 
1471 MPKJ V 124.

2. 'las na stoku góry, saltus5: Pro silua dicta 
góra in Dobronouice 1400 StPPP VIII nr 9693.
'—' Może już nomen proprium.

3. 'górna, wyższa, wcześniejsza część czegoś,
szczyt, początek, wierzch, pars superior vel 
summa, fastigium, quod supra est, ąuod prius e s f : 
Statuerunt eum super pynaculum, u gor[o]y, 
templi (Mat 4, 5) XV med. GIWroc 33v; Tedi 
wszow Ioyada byskup chowatedlnyczo pye- 
nyozno y otworzil *dzuro z gori (aperuitąue 
foramen desuper), y postawyl io podle ołtarza 
BZ IV Reg 12, 9; ~  'powyżej, wcześniej,
uprzednio, in superiore parte3 \ Lyatha i dnya, 
i myesczycza ('‘miejsca5), yako ws gorąn (qui- 
bus supra), ystawyami Sul 103, sim. ib. 104; 
O blogoslawyony, kthory obrał szobye mathka 
szwyatey {leg. z świętej) Anny, iako na górze 
pyszano M W  63a; ~  ' ?3: Gambarth ne po- 
daual frumenta Martini magistro Stanislao, ale 
mu ge skaszalo prawo sz gori 1423 TPaw VII 
nr 3447.

4. 'przewaga, wyższość, effectus, partes prio- 
res, successus : Ale ysze taczy zlosnyczy kv od- 
pyranyy swey zlosczy wząly sobye w obyczay 
myeszkacz w myesczech abo we wsyach, gdzesz 
to by syą nyemyeczskym prawem odpyraly, 
a tako cząstokrocz swą chytrosczą od smyerczy 
wychodzą, przeto chczem, aby zly gori nye myal, 
ale wszady potąpyon Dział 33.

5. wyrażenia przysłówkowe przy oznacza
niu kierunku ruchu: do góry 'in {ad) loca su
periora* : Dwye stayanie roley... ku rzecze na 
doi, kady do góry chodzą,... cum omni iure... 
obligauit 1476 SKJ III 333; ~  na gorę 'supra3: 
Młyn yego ne mai zagynocz y na goro, y na 
doi medzy yego brzegy 1406 SKJ III 196; 
—' w (wz) gorę 'sursum, superius3: Dominus dux 
dedit Iohanni... yiginti mansos... circa heredi- 
tatem Sczuky yersus ortum ylg. w góra Vissa 
fluuium 1426 Monlur V 48; Granicies... facta 
fuerit super fluuium Orzicz ylg. ws goran 1432 
Monlur VI 79; A granicie sua... superius, 
gl. ws górą, eodem fluuio... debet yti ib.; A roz
mnożywszy szo wodi, y *zwznyozly korab wz
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goro od zemye (in sublime a terra) BZ Gen 7, 17;
Y yszrzal proch gydocz ws goro yako dym (vi- 
ditque ascendentem fayillam de terra quasi 
fornacis fumum) ib. 19, 28; Y stały wody, ssedw- 
szy syo na gednem myesczy, iako góra wz goro 
syo dmocze (ad instar montis intumescentes) 
BZ Jos 3, 16; A czso zostanye z domu Iuda, 
puscy k[r]orzen na doi, a vcziny yszitek wz 
goro (faciet fructum sursum) BZ IV Reg 19, 
30; Chcesz, acz wzidze cyen wz goro dze- 
syocz rzotkow (ut ascendat umbra decem 
lineis), albo acz syo nawrocy tylesz slopyenyow 
za syo? ib. 20, 9; Wz goro ku bronye konskey 
dzalaly kaplany (sursum... a porta equorum 
aedificayerunt sacerdotes) BZ Neh 3, 28; A pod- 
nyosszi wz goro roce (et eleyatis sursum mani- 
bus), padły na zemyo BZ II Ezdr 9, 47; Poklo- 
nyla syo gemv padszi na *zemy y wzwyedly 
io wz goro sludzi (elevaverunt eam servi) BZ 
Judith 10, 20; Po drogo, qua... ad molen- 
dinum... equitare solent super silvam al. wz górą 
lassa tendendo usque ad fluvium 1475 AGZ 
XVIII 94; ~  z góry 'desuper, deorsum : Spiri
tus sanctus superyeniet, z góry, in te et yirtus al- 
tissimi obumbrabit tibi XV med.'SKJ V 279; 
Wody, któreś to na doi so, splino y sgyno, ale 
któreś s gori przichadzayo (quae autem desuper 
yeniunt), w *gednyey globokosci zostano BZ 
Jos 3, 13; A przistopyw Abimelech blysco ku 
wyeszi, dobiwal sylnye... Tedi gena nyewyasta 
zlomkem szarnowowim z gori rzucy (desuper 
iaciens) BZ  Jud 9, 53.

Górka 1. 'mała góra, co His3: Monticulum al. 
górka 1434 ArchTerCrac CCCXII 500, 4; Ad 
montem al. na górką, dictum Myczkowa Góra 
1496 LubPodk 115; — 'kopiec, tumulus {limitis seu 
ter mini)3: Thą yyną ypadnye, ktokole... trzy 
kopcze alybo gorky granyczcze {pro granyczne) 
rosypye (tres scopulos seu monticulos limitum 
dissipaverit) Sul 70; Villa Grambolow confinat 
cum yillis..., inter quas non sunt monticuli al. 
górki seu kopcze, sed sunt magni et rotundi 
sulci DILB I 162.

2. 'wypukłość, nabrzmiałość {na ciele), tumor3: 
Krczycza tha szą poczyna myedzy copitem a sta
wem, a na them myesczy, gdze tho robak bądze 
*tuncz, bandze gyedna górka yako wloszky 
orzech ca 1500 JA IV 91.

Górny fo r m y : n. sg. m. górny BZ III Reg 
20, 28, 1495 AGZ XVII 311; — g. sg. m. gór
nego 1500 AGZ XV 408; ~  ac. sg. m. górny 
BZ IV Reg 23, 15; ~  l. sg. f .  (w) górnej 1397 
TPaw IV nr 370; — n. pi. f . górne 1471 MPKJ
V 50; ~  g. pl. f .  górnych BZ III Reg 13, 33. 
22, 44. IV Reg 14, 4. 15, 4. 35; — d. pl. neutr.
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górnym B Z  Deut 2, 3 7 ; a c . p l .  f .  górne B Z  
IV Reg 23, 8. 13; ~  /. p l .  m . (w) górnych B Z  
IV Reg 17, 32.

Z n a c z e n i a : 1. 'p o z o s ta ją c y  w  zw ią z k u  z  g ó 
ra m i, g ó r s k i , w yn io sły ,, w y s o k i , m o n ta n u s, a ltu s , 
ex ce lsu s , su b lim is  : Wszitki poddał iest nam 
pan bog nasz przes zemye amoniczkich synów, 
kv nyeyzessmi nye przistopili y kv wszemv, 
czosz przilezi... k myastom gornim (quae adia- 
cent... urbibus montanis) Deut 2, 37; Ge- 
roboam... yczinyl z naposzlednyeyszego lyyda 
kapłani módl gornich (fecit... sacerdotes excel- 
sorum). Ktokoly chcyal, napelnyl roko gego 
y bil kapłanem módl gornich (fiebat sacerdos 
excelsorum) B Z  III Reg 13, 33; Bog górni gest 
(deus montium est) gich, a nye bog dolow 
ib . 20,28; Iozaphat... czinyl to, czsosz pra
wego przed bogem, ale wszdi gornich módl nye 
zatracyl (excelsa non abstulit), bo gescze lyvd 
obyatowal a palyl obyati na wisokoscyach ib . 
2 2 , 44, s im . ib . IV Reg 14, 4. 15, 4. 35; Y na- 
czinyly sobye kaplany wisokoscy z naposled- 
nyeyszich lyvdzi a posądzały ge w koscyelech 
gornich (ponebant eos in fanis sublimibus) B Z  
IV Reg 17, 32; A sebraw wszitki kapłani z myast 
Iudowich y poganbyl górne modli (contamina- 
vit excelsa), gdze obyatowaly kaplany ib . 23, 8, 
s im . ib . 23, 13; Ołtarz... a górni koscyol mo- 
dlebni, gen bil ydzalal Ieroboam..., y ołtarz 
ten górni wzruszil (excelsum, quod fecerat Je- 
roboam..., et altare illud, et excelsum destruxit) 
ib . 23, 15; Modły górne excelsa (II Par 20,19) 
1471 M P K J  V 50.

2. ' le ż ą c y  p o w y ż e j ,  su p er io r3 : Czso iest zaiol 
Micolay Miczkowi bidlo, to iest zaiol w górnej 
loczcze 1397 T P a w  IV nr 370; Super bonis..., 
nec non molendino górny młyn extra oppi- 
dum... reformat (1471) XVI p .  p r .  M a tr  IV 3 
nr 1031; A curia incipiendo continue usque 
ad kmethonem Ochrym..., simul et medie- 
tatem piscine superioris al. górny 1480 A G Z  
XVIII 198; Cum duabus piscinis, una, que vo- 
catur górny, et alia nadolny 1495 A G Z  XVII 311; 
Aliam piscinam al. górny staw debet piscare... 
Aliamque pecuniam summę prefate Albertus 
dare debet, cum medietatem piscine al. gór
nego staw (leg . stawu) episcayerat 1500 A G Z  
XV 408.

Górowaty 'p a g ó rk o w a ty , n ieró w n y , ch ro p o 
w a ty , m on tu o su s, a sp er , con fra g o su s : Gorovate, 
scrobaye aspera (omnis yallis implebitur et 
omnis mons et collis humiliabitur, et erunt 
prava in directa, et aspera in vias planas Luc 3, 5) 
1471 M P K J  V 122.

Górski 'o k re ś le n ie  g a tu n k u  su k n a  ( w y ra b ia -

Słownik staropolski II

G Ó R N Y

n eg o  w  je d n y m  z  m ia s t ś lą sk ic h  o n a zw ie  G ó ra ), 
p a n n u s, q u i in G ó ra , S ile s ia e  o p p id o , co n fic ieb a - 
tu r3: Quinque stamina panni, duo cznyykowska 
(p ro  czwykowska) flayei coloris et duo stamina 
gorszkye, unum albi et aliud nigri coloris, 
et unum stamen coltrisu rubei coloris 1498 
A G Z  XV 350, s im . ib . 352.

Gówno 1. ' ex c re m en tu m , s te rc u s  : Czsom uczi- 
nil * Andrzej owi, tom uczinil za yego poczant- 
kem, kędy my rzeki: Nyechay pyge psya gówna 
1428 R a f P o c z  12; Gowno stercus XV p .  p o s t .  
R  LIII 69; Gowno, ląyno stercus ca  1500 E r  z  20.

2. b o t. biesowo gowno, diable gowno 'p r o 
s z e k  o n ie m iłe j w o n i u zy sk iw a n y  z  ro ś lin y  F eru ła  
a llia ce a  B o is s .,  p u lv is  m a łe  o len s  e  F eru ła  a llia c e a  
B o iss . co n fec tu s  \ Diablye gowno asa fedida 
1472 R o s t  nr 79; Byeszovo govno asa fetida 
ca  1500 R o s t  nr 2024.

Góźdź cf. Gwóźdź
Gra cf. Igra
Grab b o t. 'C a rp in u s  B e tu lu s  L !  \ Usque ad 

yerticem..., ubi stat arbor, dicta grab 1431 
K o d T y n  258; Item super eisdem trabibus XXXII 
passus al. sonszen lignorum plantatorunr al. 
*szczepw faginorum et *grabw 1436 S tP P P  II 
nr 2691; Arbores dictas brzost et yyrzba..., ar- 
borem dictam ossicza, pomorium, arborem 
dictam graba et penes fluuium... tillias tres, 
alnos duos... yiolenter exsecasti..., destruens 
illas granicias 1460 S tP P P  II nr 3652; Grab 
carpentus 1472 R o s t  nr 1786; Grab carpentus 
ca  1500 E r z  20; Grab ib .; Grab hiles ib .; Grab 
ornus ib ., s im . ca  1500 R  XLVII 354; ~  Sexa- 
gena buków, * grabi, brostow 1415 K o z ie r R p T e r - 
C o s t 39 v.

Grabarz 'fo s so r , q u i f o s s a s  se p u lc r i f o d i f : 
*Sczo mi Jan roczil za grabarza, tho mam 
*dczesocz grziwen scodi 1396 L e k s z  II nr 1851; 
Ager iacet inter Ućhubynszka agro et inter 
Mathiam grabarz 1483 S tP P P  XII 206; Ko
pacz vel grabarz fossor ca  1500 E r z  20.

Grabce b o t /G e r a n iu m  R o b e r tia n u m  L / :  Grab- 
czye, grabky muscata minor 1472 R o s t  nr 422.

Grabia cf. Hrabia
Grabić, Grabić się 1. (o  s ia n ie , d ic itu r  d e  f e n ó )  

'z g a r n ia ć  g ra b ia m i, ra s te llo  co g ere , co llig e re  : 
Congregauit al. grabił 1429 A r c h C a s tr C r a c l  703; 
Congregante vlg. grabyancz i b . ; Qui fenum fur- 
cayerunt al. kopyli super prato prefato, ubi 
fenum grabyly yiolenter 1456 A G Z  XIV 493.

2. 'z a b ie r a ć  c o ś  p r z e m o c ą , łu p ić , v i sp o lia re  \ 
Item eciam sub pena iudicii nullum hominem 
reclinatum recipere habent *necz al. grabycz 
usque ad rosprauy eciam actoris 1445 A G Z  
XII 138.
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3. grabić się w coś 'p c h a ć  s ię  k u  czem u ś, z a 
g a rn ia ją c  d la  s ie b ie , a v id e  a p p e te re *: Ne ma ta
lerza karmenu swemu, eszby gy ycrogyl dru- 
gemu, a graby szo w myszo przód, ysz mu 
medzwno yako mód, bogday mu zaległ vsta 
wrzoth S lo ta  w. 24.

C f. Zgrabić
Grabie 'p e c te n , ra s tru m , d e n ta lia *: Grabye 

rastris 1437 W is i nr 228, s. 88; Grabye dentale 
XV m ed . R  XXIII 269; Recognovit, quod dedit 
terminum facialem sibi 01exa... cum suis ćoadiu- 
toribus..., qui fenum furcaverunt al. kopyli 
super prato prefato, ubi fenum grabyly yiolen- 
ter, ut starent cum eadem facie et statuerent 
eam yidelicet grabyami et yydlamy ita bonum 
fenum yaloris sex marcarum 1456 A G Z  XIV 
493; Grabye sarculum XV p .  p o s t . P F  V 10; 
Rastrum grabye vel broną ca  1500 E r z  2^G ra- 
bye traha ib .; ~  Quia probayit militiam contra 
Wrothslaum de Radczice per Stephanum de 
Grabków, Mstisconem de Metel, qui rastra 
al. grabie deferunt et proclamatio Grabye 1428 
R T H  III nr 99.

1. Grabina 1. 'g r a b y  w  lesie , o rn i s ih is  im m ix ta e ,  
s iły  a  ornea*: Silvam ipsius sterilem a l.... nye- 
rodny de generibus grabyna, ossina, lipina, 
brzeszyna, yaworzyna 1446 A G Z  XIII 197.

2. 'd rew n o  g ra b o w e , lign u m  orn i : Adam... 
debet dare Petrasio, civi Warszoviensi, vlg. 
proth lignorum ylg. grabyny circa Warszewiam 
1409 C z rs  24.

2. Grabina cf. Hrabina
Grabki b o t . ‘ G eran iu m  R o b e r tia n u m  L *: Grab- 

czye, grabky muscata minor 1472 R o s t  nr 423.
Grabołuch zo o L  'g ru b o d z ió b , C o c c o th ra u s te s  

yu lg a ris  B r iss .* : Grzeboluszka al. grabołuch vel 
graboluszk ascalaphus 1457 P F  V 14.

Grabołusk zo o L  'g ru b o d z ió b , C o c c o th ra u s te s  
yu lg a ris  B r is s! : Grabołusk ascalaphus, avis 1450 
R p K a p K r ; Grzeboluszka al. grabołuch vel gra
boluszk ascalaphus 1457 P F  V 14; Grabołusk 
ascalaphus X V p .p o s t .P F V  8; Graboluszk ib . 13.

Grabołuszcz zo o L  'g ru b o d z ió b 3 C o c c o th ra u s te s  
yu lg a ris  B r is s .*: Graboluscz ascalaphus XV 
p .  p o s t .  P F Y  13. ~  M o ż e  n a le ż y  c z y ta ć  grabo
łusk ?

Grabowy grabowe (drzewo) 'g ra b , C a rp in u s  
B e tu lu s  L ? : Cornus głogowe drzewo, secundum 
alios grabowe ca  1500 E r z  21. ~  C f  Mech.

Grabówka 'n ie w ie lk i la s  g ra b o w y , lu cu s o r- 
n eu s\:̂  Nobihs vir Nicolaus, heres de Sircza, ex 
una et..,, omnes cives de Vehczka... pro gayo, 
dieto grabówka,... concordiam talem inter se 
fecisse perpetuam cognoyerunt, ita tamen, quod 
dictus Nicolaus partem dicti gay grabówka...

482 GRABIĆ

debet habere... et omnes cives de Veliczka par
tem aliam eiusdem gay, dicti grabówka,... de- 
bent obtinere cum effectu 1427 A G Z  V 52—3; 
Nicolaus, heres de Syrcza,... a prato, iacente 
retro silvam grabówka, cum omni iure... pro 
uno campo... ciyibus de Weliczka... recessit 
1429 A G Z  V 60; Vadunt stupuli usque ad gra
bówka, ibique in grabówka iuxta antiqua signa... 
stupuli sunt renoyati 1437 A G Z  V 90. ~  M o ż e  
n o m en  p r o p r iu m ?

Grabstwo c f  Hrabstwo
Graca ' r o d z a j  m o ty k i ,  sa rc u li y ę l  r a s tr i  g en u s : 

Gracza sarculus vel sarculum ca  1500 E r z  21; 
Gracza, mothyka occa ca  1500 R  XLVII 354.

Gracz 'lu so r , q u i a lią u a  re  l u d i f : Pililudius est 
ille, qui cum pila ludit gracz pyły ca  1500 
E r z  21. ~  C f  Igracz.

Grać 1. 'b a w ić  s ię , g r a ć  w  j a k ą  g rę , lu d ere  \ 
*Syą dzyeczy czysthe, małe, malem sythe, graya, 
zgodni szą, richlo daya, czyrzpya XV m e d .  
R  XXII 320.

2. 'u p ra w ia ć  g r ę  h a za rd o w ą , re m  d a re  in a le a m , 
se  in ca su m  dare*: Dwą kostarze... szobą {leg . 
z sobą) gygraly, w boże gymyą yeden gygral..., 
drugy w gymyą dyablą yesth grał XV e x .  
M a c D o d  137.

C f  Nagrać  ̂ Nagrawać, Igrać
Grad f o r m y :  n. sg . grad F I i P u l  17, 14. 15. 

148, 8, 1406 P ie k  VI 298, B Z  Ex 9, 19. 22. 24. 
25. 26. 34, P a r k  409, ca  1500 E r z  21, R o z m  71. 
800; ~  g . sg . gradu B Z  Ex 9, 29; ~  d . sg . gra
dowi F I 77, 53; ~  a c . sg . grad FI i  P u l 104, 31, 
B Z  Ex 9, 18. 23; ~  i. sg . gradem P u l  77, 52; 
~  /. sg . (w) gradzie F I 1 1 , 52, B Z  Ex 10, 5. 
12; ~  n. p l .  gradowie B Z  Ex 9, 28. 33. 10, 15; 
^  d . p l .  gradom P u l 1 1 , 53 ; ~  a c . p l .  grady 
R o z m  81. 89.

Z n a c z e n i e : 'g ra n d o ’: Przed blazkem w obez- 
rzenu iego obloczy so szły, grad y wogle ognowe 
(grando et carbones ignis) F I 17, 14, s im . P u l;  
Wszech naywiszszi dal iest glos swoy: grad 
y wogle ognowe (grando et carbones ignis) 
F I 17,15, s im . P u l; Y pobił (sc. bóg) w gradze 
{P u l: gradem) winnicze gich (occidit in gran- 
dine yineas eorum) F i l i ,  52; Y dal iest {sc . bóg) 
gradowi {P u l: gradom) skot gich (tradidit gran- 
dini iumenta eorum) FI 1 1 , 53; Poloszyl (sc. 
gospodzin) dszdze gich grad, oghen szgoczy 
w szemy gych (posuit pluyias eorum grandinem, 
ignem comburentem in terra ipsorum) FI 104, 31, 
s im . P u l; Oghen, grad, sneg..., gesz czyno słowo 
gego (ignis, grando, nix..., quae faciunt ver- 
bum eius) FI 148, 8, s im . P u l;  Iaco to dobrze 
wem, iaco w Sandziuoiewem trzimani to zito 
grad pobił 1406 P ie k  VI 298; Tocz puszczyo
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w t00sz godzyn0 za yutraa przeszylni a wyelyky 
grad (en pluam cras hac ipsa hora grandinem 
multam nimis), yakysz nygdi nye byl w Egipczye 
B Z  Ex 9,18; . Wszitko, czsosz bodzye... n}'e 
zgromadzono s polya, spadnye na nye graad 
y krupy (cecideritąue super ea grando) ib . 9, 19; 
Wzczyogny rokoo swo w nyebyosza, acz bo- 
dzye grad po wszey szemy egipskyey (ut fiat 
grando in uniyersa terra Aegypti) ib . 9 ,2 2 ;  
Y wzczyognol gest Moyzesz w nyebo proot, 
a pan dal grom a graad (dominus dedit tonitrua 
et grandinem), a blyzkanye byeszocze na szemyo 
ib . 9, 23; Y spuszczyl gest pan graad na Egipt.. 
a grad y ogeyn smyeszywszy sze pospołu, no- 
szyly sze S 0 0  (pluitąue. dominus grandinem 
super terram Aegypti et grando et ignis mista 
pariter ferebantur) ib . 9 , 2 3—4; Y zbył gest 
grad we wszey szemy egipskyey wszitko, czsosz 
bilo na polyech... y wsziczky szyola polna zbił 
grad (et percussit grando in omni terra Aegypti 
cuncta, quae fuerunt in agris... cunctamąue 
herbam agri percussit grando) ib . 9, 25; A wsza- 
kosz w szemy Gessen... grad nye padał (grando 
non cecidit) ib . 9,26; Poproszczye pana, abi 
przestały gromowye boszy a gradowye (toni
trua dei et grando) ib . 9, 28; Nye bodzye 
gradu wyoczey (grando non erit) ib . 9,29; Prze
stały gromowye y gradowye (cessayerunt toni
trua et grando) ib. 9, 33; Wydzocz opyocz ffarao, 
ysze przestały dszdzye a grad (quod cessasset 
pluyia et grando)..., przyczyny grzechu ib . 9, 34; 
Otocz ya... *przywyodo kobilky..., abi sznye- 
dzono bilo, czsosz gest biło po gradzye ostało 
(sed comedatur, quod residuum fuerit grandini) 
ib . 10, 5; Wzwyedz rok00 sw0 0 ... ku kobil- 
kam,... acz sznyedzoo wszitkoo szelyno..., 
ktorasz ostała po gradzye (quae residua fuerit 
grandini) ib . 10, 12; Y poszarta gest wszitka 
szelyna szemskaa..., czsosz gradowye nye do
były (quae grando dimiserat) ib . 10,15; Graad 
P a r k  409; Grad grando ca  1500 E r z  21; Tey 
noczy v bavorskey zyemy v myesczye Tuszem 
spadł grad sylny (hac hora facta grandine in*. 
barbara Ryzia) R o z m  71; Tamo ydącz po dro
dze czyrpyely sa yyelykye nyedostatky..., grady 
(grandines), vyatry R o z m  81; Vy vyczye, ka- 
kosmy yyelye złego czyrpyely..., descze, grady 
(phraas et grandines) R o z m  89; Povyedz my, 
skądesz {leg . skąd deszcz) albo grad yychodzy? 
R o z m  800.

Gradobitka 'g a tu n e k  soli. z ia rn is te j,  sa lis  g ra n a  
v e l sa l' g ra n a tu m  : Salis al. gradobythky 1470 
Z a p R p Ł o m ż  3, 47.

Gradowy 'b u rz liw y , g r o ż ą c y  g ra d e m , p r o c e llo - 
su s, g ra n d in e  im m in en s \ Czestokrocz sle po-
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yyetrze gradoye ystayalo, alye bog wschechmo- 
gączy... rozdzyel<ił) thy yste bvrze (horrens in- 
temperies saepius surrexit grandinis et pluviae, 
sed eos protexit deus) R o z m  87.

(Graf) Grof 'm o ż n y  p a n  fe u d a ln y , co m es, d o -  
m in u s \  Groff comes ca  1455 J A  XIV 490.

Grafka 'r y le c  d o  p isa n ia  n a  ta b lic zc e , s t i lu s ’ : 
Zgladzo Ierusalem, iako obiczay cski zagladzicz, 
a zagladziw, obroczo a powyodo yczoscyaio 
grawko na twarz gego (delebo Jerusalem sicut 
deleri solent tabulae et delens yertam et ducam 
crebrius stylum super faciem eius) B Z  IV Reg
21,13.

Gramatyka, Grumatka 'g ę s ta  p o le w k a  z  w o d y ,  
p iw a  lub w in a  i ta r te g o  ch leb a , iu s s iv e  lią u a m en  
e x  a q u a  ve l cerey is ia , v e l vino e t  p a n e  tr i to  eon- 
f e c tu m  : Gramatica yescz s wynem 1413—4 
J A  XIV 503; Blasnowi doctori na grumathka 
pro ceryisia et pro butiro dedi VI denarios Un- 
garicales 1500 Z s ig B u d  28.

Granatek 'k a m ie ń  p ó łs z la c h e tn y  k o lo ru  c iem n o -  
c ze rw o n e g o , g ra n a t, la p is  p r e t io s u s  co lo r is  v io - 
la c e i, carbun cu lus : Item reliquie cum lapide 
granathek 1494 S p r K H S  VIII s. CLXI; Item 
tres annuli aurei cum VII lapidibus granathki, 
octavo thureus, nono robyn et decimo balasz ib .

Granatowy cf. Jabłko
Grania cf. Grań
Granica, Grańca, Grenica f o r m y : n. sg . gra

nica 1238 P P o m  55, 1362 K o d W P  III 199, 1399 
H u b e Z b  75, 1399 S tP P P  VIII nr 8756, (1413) 
1478 K o d W P  V 207, 1419 J P  XXXVII 173, e tc .;  
grenica 1205 L P o m  76; ^  g . sg . granice 1405 
K s M a z  I nr 547, 1431 Z a p W a r s z  nr 318, 1436 
R  XXIII 277, 1440 Z a p W a r s z  nr 538, e tc .;  gra
nicy XV in. R  XXIV 71. 74, 1495 Z a p W a r s z  
nr 1662; ~  a c . sg . granicę FI 103, 10, 1428 Z a p 
W a rs z  nr 2881, 1440 Z a p W a r s z  nr 538, e tc .;  
graócę 1406 K s M a z  I nr 735; grenicę XIII e x .  
P P o m  12; ~  z. sg . granicą 1394Z,efcyz II nr 1706, 
1400 H u b e Z b  78, 1408 P ie k  VI 368, 1421 T P a w  
VII nr 2370; ~  /. sg . (na) granicy 1408 P ie k  
VI 368, 1426 A K P r  VIIIa 167; granice 1394 
L e k s z  II nr 1706 ; ~  g . du . granicu 1448 Z a p 
W a rs z  nr 806; ~  a c . du . granicy 1417 A K P r  
VIIIa 140; ~  n. p i .  granice (1254) 1547 K o d - 
P o l  I 74, (1276) M M A e  IX 139, 1398 H u b e Z b  
71, e tc .;  ~ g . p l .  granic 1406 H u b e Z b  113, 1411 
H u b e Z b  54, 1413 K s M a z  I nr 1940 a, 1425 
K o z ie r R p T e r C o s t 279, e tc . e tc .;  ~  d . :p l .  gra- 
nicam 1487 L u b P o d k  111; ~  a c . p l .  granice 
1393 H u b e Z b  67, 1397 H u b e Z b  28, 1409 K s M a z  
I nr 1381, 1411 H u b e Z b  91, 1418 A K P r  VIIIa 
144, e tc . e tc .;  grafice 1402 K s M a z  I nr 224, 1403 
K s M a z  I nr 306; ~  i. p l .  granicami 1388 T P a w
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III nr 946, c a  1428 P F  I 481, XV m e d . S K J  
I 104, D z ia ł  18. 52, e tc . ; graócami 1402 K s M a z  
I nr 236; ~  I. p l . (w) granicach S u l 1 . 77, B Z  
Gen 49, 14, D z ia ł  18. 61, D łL B  II 481, 1498 
S K J  III 335, E w Z a m  296, R o z m  798; grańcach 
1418 T P a w  VII nr 282.

Z n a c z e n i a : 1. 'g ra n ic a , lin ia , p a s  r o z d z ie la 
j ą c y  d w a  o b s za ry , lim es , f in is ,  l i m i t a t i d : Gre- 
niza 1205 L P o m  76; Promissimus etiam, ut si 
inter ipsos et nos deceptatio fuerit super metis 
terrarum eorum ac nostre, que vlg. graniza 
dicuntur 1238 P P o m  55; Ipsam yillam... cir- 
cuivimus et terminos, qui vulgo granycze appel- 
lantur, per ambitum fieri praecepimus (1254) 
1547 K o d P o l I 74; Ut inter villam... Radesov... 
et *Curozsank... limites granice vlg. nuncupa- 
tos... faceret (1258) 1287 K o d T y n  43; Mettas 
eciam dietę ville, que granice vlg. nuncupantur, 
publicari fecimus ad cautelam (1276) M M A e  
IX 139; Grenize 1292L P o m 1 6 ; Greniza assigna- 
mus a marę *ascendento secus Wipperam cum 
totą silva XIII e x . P P o m  12; Habet idem sculte- 
tus... ortos..., que habent latitudinem usque 
ad metas, que vlg. dicitur graniczą, que tangit 
ad viam 1362 K o d W P  III ,199; Czom jal gra- 
niczo medzi Kurowem et Gorsznem, et Loszo- 
wem, et Ribnikem, tom ial po prawe granice, 
a me na prawe, a gego na lewe 1394 L e k s z  II < 
nr 1706; Swaczo, iako Wawrzinecz ne mai 
nouego dzalu s łanem mymo stare graniczę 
1397 H u b e Z b  28; lako ti graniczę... S0 prawe 
graniczę 1398 H u b e Z b  71; Swatczo, eze eso 
oth Michała przeorana graniczą, yest prawa 

1 graniczą 1399 H u b e Z b  75; Potrasz za graniczo 
zayol *crodo na prawim szilo moczo 1400 H u b e 
Z b  78 ; Mezo albo granyczo (P u l: kray) poloszyl 
yes gym, geysze ne prześtopyo (terminum po- 
suisti, quem non transgredientur) any sye *obro- 
cz0 pokricz szyemyo FI 103, 10; O chtore gran- 
cze... Szodek zalowal na nasz, d<o> tich ne 
maio niezsz 1402 K s M a z  I nr 224; Iaco mne 
Su0ch<na) pasze swim bidlem za granczami 
prze zapowecz 1402 K s M a z  I nr 236; O chtoro 
medzo zalowal na mo Bogusz, tom ia ne prze
orał medzi grancze 1403 K s M a z  I nr 306; Iacom 
ia ne vziwal Simanowi liki (p ro  łąki) swim bidlem 
przes granczą prze zapowecz 1406 K s M a z  I 
nr 735; Iaco prawo graniczo iado, na prawey 
graniczi prziszangayo, Gonanbiczske na prawo, 
a Clonoueczske na lewo 1408 P ie k  VI 368; 
O które na mo Troyan <żało)wal granice, tich 
yem ya <nie> pokazil 1409 K s M a z  I nr 1381; 
Dobek wodził Woyczecha przes trzi graniczę 
siło y moczo y bil, y wansal 1411 H u b e Z b  91; 
Jako praue pani ne poziwala ho thi graniczę

*dwoyey 1418 A K P r  VIII a 144; Dominus 
Mesczantha cum. . . .  Vasskone... habent ter
minum... in metis na granczach 1418 T P a w  VII 
nr 282; Jakosmi graniczily medzy Thomiczami 
et Lyszouiczami... a capitulą dzedzinami y wszi- 
palismi dwa copcza, ieden s gedne stroni sza- 
micze, a drugy s druge, a daley ot tu dw copczu 
ma gidz graniczą tą szamiczą 1419 J P  XXXVII 
173; Dete[te]ncio al. wstluknyene granic 
1425 K o z ie r R p T e r C o s t 279; Micolay wtargv 
s Lasczem nye gmal, abi gemv dal strawo na 
graniczę 1428 Z a p W a r s z  nr 2825; Nyneysimy 
listy zastawyamy dzedzini nassze... ze wszyt- 
kimi górami..., medzami y granyczamy, y kop- 
czy cum... metis et granicys, scopulis ca  1428 
P F  I 481; Graniczą gades ib . 489; Piscina per 
granicies al. po graniczę erit Iohannis 1430 
M o n lu r  VI 109; Jakom ya nye skaszil Gothar- 
towy myedze y graniczę gwalthem 1431 Z a p 
W a rs z  nr 318; Sz graniczę extra metam 1436 
R  XXIII 277; Graniczę gades 1437 W is i nr 228, 
s. 87; Kandim sethl, tandim vgednan po Biey- 
cowskyego granice 1439 .C z r s  s. LXXXII; Vos 
et matrem vestram concitat,uti patrem yestrum... 
concitauerat, vlg. ku dokazanyu granycze inter 
yillam... lwia... et... Herowa 1441 S tP P P  II 
nr 2909; Jacom ya Maczeyewy granicz ne po
kazil 1446 Z a p W a r s z  nr 765; Vstawyenye o gra- 
niczach a myedzach rzecznich alybo yodnych 
( D z ia ł  1 : rosąnd o graniczę). Dzedzyni szą 
k sobye zbyegayąncz nyektorey rzeki dzelyenym, 
acz... rzeka opysczywszy pyrzwe szcyee swoye 
obroczi przes gyne myesczcze plinyenyee swoye, 
thedi pyrzwe lozisko za graniczę ma bycz ymano 
(primus alveus... pro veris limitibus est repu- 

'tandus, D z ia ł  7: brzegy, ktorimi pyrwey woda 
rzeky czekla, dzedzynam badą za granycze) 
S u l 7; Vstawyamy tesz, kthorikole s drygim 
granycze mayącz przestąpuyecz ye ( D z ia ł  58: 
mayącz graniczę rozgechane, przegechawszy gra
niczę), drwa alybo kthorekole sczebrzychi wy- 
rąby (quod quicumque habens cum ahquo li
mites ipsos transgrediendo ligna vel quaehbet 
utensilia ińciderit), ten, gego łasz bądze, rą- 
byączego pyrwey szekyrą począdza S u l 59; Vo- 
gewoda tego tho sbyega na granycze ( D z ia ł  61: 
asz na granycze zemye) przespyecznye na swem 
gleycze ma dowyescz (ad metas secure... dedu- 
cere teneatur) S u l 60; Vstawyamy, ysz ryczerze 
a slachta zyemye... polskey... w zyemy a w kro- 
lewstwye polskem slyzycz mayą w harnaszy..., 
alye sz granycz krolewstwa (sed extra metas 
regni) nye poyynny slyzzycz nam ( D z ia ł  52: ale, 
za granyczamy nye są powynny), alysz gym... 
doszyczyczynyenye przes nasz bądze yczynyono
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S u l 66; O granyczach (de limitibus) naszych 
zemyanow tako vmyslilysmy obeszrzecz, ysz 
gdyby szą przygodzilo ktoremy o granycze (pro 
limitibus) klopoczączemy doszwyathczycz a vka- 
zacz dwa albo trzy kopcze albo take snamye- 
nythe sznaky, yako na polv yyaszdy, ale w le- 
szech czosny albo snamyona na krzysz... yirą- 
byona, tedy pothkomorze nasz tego, gen lepsze 
snamyona... albo kopcze vkaze,... ma przy- 
pysczycz kv szwyathczenyy. Ale gdze oboya 
strona snamyon *szmyanythsich myedzy dze- 
dzynamy nye ma, thedy powod kv doswyath- 
czenyy granycz (ad probationem limitum) sze 
szwyathky... ma bycz przypysczon S u l 77; Ja
ko smy thako zyednaly Stanislaya z Ondrzeyem 
z yeney strony, a Paszka z Jacubem... s dru- 
gyey strony od graniczę do graniczę, tądy lcandy 
sobye stribovaly i znaki położyły przez yrzand- 
niki 1452 Z a p W a r s z  nr 952; Kandy Andrzey... 
szedł ku ląncze se sphathki od Michałowskich 
granicz, tandy yest yego na prawo 1453 Z a p 
W a rsz  nr 958; Izachar, obraczayocz albo wzpo- 
legayocz na granyczach (Issachar asinus fortis 
accubans inter terminos), wydzal gest pokoy, 
ysz gest dobri B Z  Gen 49,14; Ustawysz ludu 
granycze przez okrook (constituesąue terminos 
populo per circuitum) y rzeknyesz k nym: Wa- 
ruyczye, abiszczye nye wstopowaly na goro any 
sze dotykały gey krayow B Z  Ex 19,12; Sstoop 
a zaprzyszyosz lud, aby znacz nye chczyely 
przestopycz granycz, abi wydzely pana (ne forte 
velit transcendere terminos ad yidendum do- 
minum) ib . 19, 21*; Polosz granycze podle gori 
(pone terminos circa montem) a poszwyocz ge 
ib . 19,23; Gdy slyszebnyk przy dzeczkowanyy 
nyektorego zemyanyna... gwałtem we wsy abo 
przede wsyą, abo w granyczach, abo za grany- 
czamy (in villa vel antę villam), albo gego kmye- 
czow byłby odbyth, tedi taky zemyanyn nam... 
przepadnye wyną pyathnadzescza D z ia ł  18; 
Zbyeg w rocze od swego wyssczą s królestwa 
abo z zemye na graniczach badącz królestw 
any zemyanom schkody ma nye cziniczD z ia ł  61; 
Dominus Swynka obligatus est *aducere gra- 
nicies al. wyyyescz albo yyechacz granycze ad 
dictam villam spectantes 1461 A G Z  VI 68; 
O ctore kopanye y oranye przesz graniczą Jan 
... y Raczybor... pospolitą rąką na mya żało
wali, thom ya nye orał v[o] gich, ale w swym 
1462 P F  VIII19; Yakom ya nye śzayal za sznaky 
granycz oppaczkych szamowthor gwalthem by
dła 1468 Z a p W a r s z  n r  1296; Okolney granycze 
finitime metis (sicut Sodoma et Gomorrha, et 
finitimae civitates simili modo exfornicatae... 
factae sunt exemplum ignis aeterni poenam susti-
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nentes Juda 1,7) 1471 M P K J  I 137; Jakom 
przesz zapowyecz za ograniczamy w łąkach 
y w trawąch bidlem moym ny<e> yczinyla 
schkody 1471 Z a p W a r s z  nr 3029; Qui fluvius 
Rokithnicza diyidit opidum Radympna... a villa 
tua Ostrów perpetua hmitatione al. wyeczna 
graniczą 1474 A G Z  XIX 16; Crusowsky... 
dwoge stayanie podle kosczeiowskiey graniczę... 
obligauit 1475 S K J  III 333; Clemens... dwye 
stayanie roley sweyg na rzecze na Schawcze od 
graniczę boyenieczskyey... obhgauit 1476 S K J  
III* 333; Receperunt eis ad limitacionem grani- 
cierum al. na yygechanye granycz et recognicio- 
nem antiąuorum scopulorum 1477 A G Z  XV 
485; Jako my łasz Lypye weswani trzimamy 
wyschey trzech ląth w pokoyy za granicząmy 
wyecznymy 1477 Z a p W a r s z  nr 3092; Est etiam 
arvus agri ecclesiae..., qui iacet... in graniciebus 
al. na graniczach inter haereditatem villae 
Myercz... et... Tychów D łL B  II 481; Renova- 
tione... aggeris et sublevatione aque post scopulos 
et granicies al. za suczyczarny y za kopczmy, 
y za granyczamy bona ipsius Nicolai... sub- 
diluviaverunt 1481 A G Z  XVIII 217; Ut ei 
satisfaceret predictus dominus Andreas pro gra
niciebus al. o doszyczvczynyenye granycz, prout 
ipsum concitayerat... ad satisfaciendum pro 
graniciebus al. kv doszyczyczynyenią granyczam 
1487 L u b P o d k  111; Jakom ya nye przyoral 
dzedzyczthwa... anym kamyenya namyothal 
w gay yego za granyczamy 1493 Z a p W a r s z  
nr 1656; Kady Chrczon poydzye od Radzykow- 
skyey granycze albo w czolnye poyedzye po 
Nrovye rzecze asz do Laznyewskyego granyczy, 
thady Chrczonovo na pravo a Lasnyewskych 
na levo 1495 Z a p W a r s z  n r  1662; Przedal..., czo 
było Mychalouo..., *nyszcz szobye nye osta- 
yyayacz any pryacyelom szwoym thym *pan- 
stwyem prayym ystkych ( łeg . w wszytkich) mye- 
dzach, granyczach 1498 S K J  U l  335; Do *kgra- 
nycz ad fines XV p .  p o s t .  K a łu żn  273; Granycza 
fundi metas XV R  XXIII 284; Grąnyczą gades 
ca  1500 E r  z  21; Grąnyczą limes ib .;  Grąnyczą 
meta i b .; Grąnyczą terminus ib .;  ^  Et in hiis 
omnibus inter nos et vos chaos, magnum chaos 
welke rossdzele<nie>, chaos proprie graniczę, 
firmatum est wtwerdzone gest (inter nos et vos 
chaos magnum firmatum est, ut hi, qui volunt 
hinc transire ad vos, non possint neque inde 
huc transmeare Luc 16, 26) XV m e d . G łW ró c  
48 v; ~  Linguam balbucientem chnat, s grą- 
nicz yywodzy, destruit et clausa sub pectore 
manifestat 1466 R  XXII 11; Gdi sza przemeni 
dusza greszno w swem nawroczeny przesz po- 
cuto, ima yeszcze yynicz sz granicz mutata anima
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peccatrice in conuersione per penitenciam egre- 
diatur de pristina conuersione dimittenda pec- 
cata et peccatorum circumstanciam uel angu- 
stiam ca  1461—7 S e rm  91 v; ^  'g ra n ic a  w ra z  
z  o b sza re m  do  n ie j p r z y le g a ją c y m  a. p r z e z  n ią  
o b ję ty m , lim es  v e l f in is  una cu m  te r ra  a d ia c en te  
ve l ip s is  lim itib u s  c ir c u m d a td 5: Od granicy mast 
onich a finibus illis (Jesus secessit in partes Tyri 
et Sidonis et ecce mulier Chananaea a finibus 
illis egressa clamayit Mat 15, 22) XV in. R  
XXIV 71; Exiens Ihesus de finibus Tyri, z gra
nicz, s granycz *tirschik ( R  XXIV 74: wisedw 
s granicy), venit per Sydonem ad marę Galylee 
inter medios fines zrod (leg . śród) granicz 
(R  XXIV 74: na graniczę, J A  XII 144: myedzy 
granycze) decapolyos (Marc 7, 31, R  XXV 142: 
poszrotkyem granycz dzeszączy myast) XV m ed . 
G IW ro c  73 r; Wisluchay nas, boże, zbawiczelu 
nas, nadzeio wszithkich granicz żernie y w morzu 
daleko (spes omnium finium terrae et in mari 
loiige Psal 64,6) M W  lOa; Herod... pobył vszysky 
dzyathky, *chthorże były w Bethlegem y po 
wszythkych granyczach yego (in omnibus fini
bus eius Mat 2, 16) E w Z a m  296; Tez yesth ten, 
ktorego tvoy oczyecz chczyal zabycz, y prze 
tego pobył yyelye lyvdzy v Betleem y vschystkych 
granyczach bethleemskych R o z m  798; granic 
anioł w  m y ln y m  p r z e k ła d z ie  ła c . exterminator, 
w ła śc iw ie  'n is z c z ą c y , m o rd u ją c y  , tu  's tr z e g ą c y  
g ra n ic  : Od granycz angyola (R  XXV 166: od 
granicznika angola), yen ge pobył przed gra- 
nyczamy zyemye obyeczaney ab exterminatore, 
id est ab angelo, qui eos percussit extra termi- 
nos terre promissionis (I Cor 10, 10) XV m ed . 
6X7 1 104.

2. ' z n a k  g ra n ic z n y  w  f o r m ie  k o p c a  (lub  b ru z 
d y ? ) ,  zn a k o w a n e g o  d r ze w a  ( c z y  s to su  d r ze w a ? ) ,  
te rm in u s, tu m u lu s v e l su lcu s, v e l  s ig n u m  a rb o - 
r i  in cisu m  f in iu m  n o ta n d o ru m  causa*: Here- 
des de Zelenowo debent rui in penas contra do- 
minum custodem..*, eo quod arauerunt in gra- 
niciis medzi graniczami 1388 T P a w  III nr 946; 
Iacom przi tern bil, kedi Potrasz s Czesantha 
mai ymowo, po. czosnom meli sipacz graniczę 
1393 H u b e Z b  67; Pani Lagewniczska y gey ludze 
rozorali szescz granicz 1406 H u b e Z b  113; Swat- 
czo, jaco Vbislaw Janoui. .. ne rosoral trzsi cop- 
czow y granicz ani colo w tikal na gich 1411 
H u b e Z b  54; Limites... sic distinximus, fecimus 
et per certos cumulos, dictos vlg. kopcze, desi- 
gnauimus, immo ponentes tres cumulos, dictos 
wangyelniky..., item alii tres cumuli continuo 
se sequentes inter predictas siluas et vnum 
signum vlg. graniczą circa antiquam siluam 
(1413) 1478 K o d W P  V 207; Yacom ya ne mai

sz Tomassem smowi medzi Puchałami granicz 
othsipacz 1413 K s M a z  I nr 1940a; <Petrus>... 
est lucratus limitis vlg. graniczę..., quam gra- 
niciem super ipsius hereditate yiolenter sipayerat 
1416 K s M a z  I nr 2611; Yako Mikolay dwe 
graniczy zosoral (p ro  rosoral), a dwe okrisil 1417 
A K P r  VIIIa 140; Eedem... granicie yadunt... 
per lutum, vsque ubi stetit... finalis monticulus 
al. graniczą (1421) M M A e  XVII 188; Stanisław 
zayanl Micolageui kone gwałtem za schuto 
graniczo y wegnał ge w swoy dom 1421 T P a w  
VII nr 2370; Pani była w dzersenu they dze- 
dzyni... pirwey, nisli graniczę rosuthy medzi 
Zambrcza a Dolowathky 1424 A K P r  VIIIa 164; 
Po rosuthey graniczy rosili wodo gualtem sta
rego (leg . z starego) rzeczyska 1426 A K P r  VIII a 
167; Inter Pirzchow et inter Xangnice heredi- 
tates graniczą vera non sipata al., szipana 1426 
S tP P P  II nr 2069; Kądy dzelcze Sczepana 
sz Falkem roszdzelili, tandy Sczepan graniczę 
sypał, wząw woźnego y potkomorzego sządu 
1445 Z a p W a r s z  nr 756; Rossipah są grani- 
czam[o] incipiendo a limita vlg. od granice 
Sczepanowky vlg. od gossczincza 1448 L u b -  
P o d k  30; Jacub ne roszoral dwu granyczu, czso 
Pyotra dzelyly sz Micolayem y sz Scepanem, 
o które gy Pyotr zaschedl 1448 Z a p W a r s z  
nr 806; Kadi Pakosch sedl abo na lewo, abo 
na prawo, thadi ma granycze sipacz 1468 Z a p 
W a rs z  nr 1292; ~  Jaco ta graniczą narożna 
obrambyona ne tika sya opathouich y conuencz- 
skich dzedzin, ale yest myedzi wsyami Borco- 
wymi 1399 S tP P P  VIII nr 8756; Yacom ya 
Sandkowy graniczę ne porambil anim ye prze- 
dal na dwa voszy 1405 K s M a z  I nr 547; O cthoro 
graniczo Michał na *nyo szalował, teyem ya 
gemv nye poszekl siło 1428 Z a p W a r s z  nr 2881; 
Jacom ya nye porambyl' granycze Pawiowy 
szylą. Jaco ya to wem, o którą granycza Paweł 
na Jacuba szalował, they on nye porambyl 
szylą 1440 Z a p W a r s z  nr 538; O którą granycza 
Jan sz Mycolayem na mya szalował, they ya 
nye porambyl szamoczwarth szylą 1441 Z a p 
W a rsz  nr 541; O które *granycza dana my wyna, 
tychem ya ne rambyl medzy Grochowem a me- 
dzy Goszslawem .1444 Z a p W a r s z  nr 735; 
O którą graniczą Mirosław na mya zalowal, 
tey mu ya ne wyzegl gwałtem 1448 Z a p W a r s z  
nr 825; Thesz w przythczach nyszey popysa- 
nych thą vyną ypadnye, ktokole porąby trzy 
granycze narąbyone (quicumque exciderit tres 
gades sectas), tho gest czoszny rzeczone S u l 70; 
Jakom ja nye porambil trzech starich granicz 
samoczfarth gwałtem 1451 Z a p W a r s z  nr 917; 
Jakom ja nye porambil graniczę sculskyey Ja-
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nowi Vwyelihskemv gwałtem any drugyey besz 
vrząndu vdzalal ib . nr 918; Jacom ya nie scazil 
dwanaczcze granicz, genichem nye vizekl (leg . 
wyżegł c z y  wysiekł), a drugych nye yirobil 1452 
C zrs s. LXXXIII; Michael Pyasseczky cittaye- 
rat... Andream... pro falcastracione mete al. 
graniczę 1500 A G Z  XIX 465.

Graniczenie 'w y ty c z a n ie  g ra n ic , te rm in o ru m  d e - 
s ig n a tio :  Si sibi aliąuid istorum mansuum ote- 
szlo ygaszdem albo graniczenim, hoc nullius 
dampnum sit nisi Laurencii 1425 K s M a z  II 
nr 1072; Kędy o granycz<e>ne dzedzyn, gęstły 
yenego dnya szą dokonało granycz<e)nye (sed 
de limitatione hereditatum, pro una die, si eam 
una die consummayerit, D z ia ł  48: gdy gednego 
dnya rozgranyczy dzedzyny myedzy dwiema 
zemyanynoma), tedi svknyą alybo poi grzywny 
wszącz (sc . woźni) mayą. Bądzely wyączey dny 
granycz<e>ne, trzy grzywny węszmy S u l 63; 
Nicolaus... et... Stanislaus... inter se mutuo 
habent diem assignatum et prefixum granicie- 
rum al. granyczenyy 1460 L u b P o d k  91; Quia tu 
intrasti mecum in contrarium..., propterea yolo 
granyczenya i osady wywyedzenya ib . 92.

Graniczne 'o p ła ta  o d  w y ty c z a n ia  g ra n ic , tr ib u -  
tu m , ą u o d  p r o  te rm in o ru m  d es ig n a tio n e  so foeba-  
t u f :  Nobilis de Osszamborowo tenetur solyere 
nobili Petro de Grzibowo graniczne, quod pro 
eis exsolvit 1423 C z rs  287; Nos..., camerarius 
granicierum, recognoscimus, quia dominus Jo
hannes... et... Vylam... nobis satisfecerunt za 
*graniycznye, que sunt facte inter Chroslina, 
Boyska et inter Meszow et Mazanów, quas ipsis 
decreyimus finire pro predicta solucione *gra- 
nicznygo 1449 L u b P o d k  41; Jacobus... non sol- 
vit pecunias a greniciebus solvi debitas al. gra
nicznego, prout eandem penam iudicio lugit 
1452 L u b P o d k  68; Warschius... fideiussit tres 
marcas peccunie granycznego domino Johanni... 
pro... Petro... solyere 1453 L u b P o d k  1 3 .

Graniczni cf. Graniczny
Granicznik 1 . 'g ra n ic z ą c y  p o s ia d ło ś c ią , s ą s ia d , 

affin is, ń c in u s , a c c o la :  Heredes... inhibuerunt 
per preconem in iudicio et in circulo fecerunt, 
et proclamayerunt omnibus et singulis affinibus 
et finibus ylg. granicznikom omnia bona sua 
hereditaria, uti se extendunt in latum et lon- 
gum, uti eciam preco perequitavit et circumivit 
1421—47 B ib łW a r s z  1861 III 29.

2. (w  m y ln y m  p r z e k ła d z ie  ła c . terminator, 
w ła śc iw ie  'n is z c z ą c y , m o rd u ją c y  ) 's tr z e g ą c y  g r a 
n ic , ex te rm in a n s , f in ib u s  e x p e lle n s  a lią u em , a  f in i 
b u s p r o h i b e n s Gd granicznika angola (neque 
murmurayeritis sicut quidam eorum murmura- 
yerunt et perierunt ab exterminatore I Cor 10,10,

S K J  I 104: od granycz angyola, yen ge pobył 
przed granyczamy zyemye obyeczaney ab exter- 
minatore, id est ab angelo, qui eos percussit 
extra terminos terre promissionis) 1449 R  XXV 
166.

Graniczny, Graniczni f o r m y : n. sg . f .  gra
niczna 1433 K o d W P  V 531, D łL B  I 107; 
~  g. Sg. m . granicznego 1401 P ie k  VI 62; 
/ .  granicznej 1400 T P a w  III nr 5006; ~  a c . s g . f .  
graniczną 1401 H u b e Z b  9 9 ; ~  g . p l .  m . granicz
nych 1481 A G Z  XVIII 224; n eu tr . granicznych 
1410 P ie k  VI 404; ~  a c . p l .  m . graniczne 
D z ia ł  60; granicznie 1491 A G Z  XVIII 297.

Z n a c z e n i a :  1, 'd o ty c z ą c y  g r a n ic y , a d  te rm i
n o s  v e l f in e s  p e r t in e m  : Recognoyit, quia omnes 
literas graniciales et limitacionum al. gra- 
nyczne... mortificat 1461 A G Z  XV 423.

2. 's ta n o w ią c y  g ra n ic ę , g ra n ic ą  b ie g n ą c y , q u i  
f in e s  e f f ic i t, p e r  f in e s  m e d iu s  in te r  d u a s p a r te s  
c u r r i f : Troyanus... astitit termino peremptorio 
super Zzuk pro przeoranye drogy graniczney 
1400 T P a w  III-nr 5006; Swatczimi, eze Lenarth 
granyczno vodo wsswod[o]l przes prawa trzemy 
rowy w swogo dzedzino szilo moczo 1401 
H u b e Z b  99; Prefatis dominis... sit licitum... 
fodere fossatum et transitum aque, que grani- 
cias facit et currit... a loco, in quo pali duo 
sunt infixi, ex utraque parte eiusdem fluuii gra- 
nicias ylg. graniczna rzeka 1433 K o d W P  V 531; 
Villam Kozmyrzowo et yillam Doyasdow di- 
stinguit et hmitat via, quae in vulgari nuncu- 
pątur graniczna droga D łL B  I 107; ~  o z n a 
k a c h  w y ty c z a ją c y c h  g ra n ic ę : Ianusz ne wszol 
kamena Crziszowa tego granicznego szwymy 
( leg . z  swymi) pomoczniiky medzi Iurkowem 
a medzy Oszekem 1401 P ie k  V I62; Syman casal 
swym ludzem snamonacz rysą snamon granicz- 
nich 1410 P ie k  VI 404; Thą vyną ypadnye, kto- 
kole porąby trzy granycze narąbyone..., thesz 
kthokole trzy kopcze alybo gorky granyczcze 
( p ro  granyczne, D z ia ł  60: kto trzy kopcze gra- 
nyczne) rosypye (qui tres exciderit vel crema- 
verit gades sectas vel tres monticulos gadum 
dissipaverit) S u l 70; Cum sexaginta nobilibus... 
super hereditatem ipsius Ostrów dissipastis... 
triginta scopulos graniciales al. copczow gra
nicznych 1481 XVIII 224; Tui coadiuto- 
res... fecerunt signa metallia al. czyoszny gra- 
nycznye yiolenter centum quinquaginta et tria 
in silvis ipsius hereditariis 1491 A G Z  XVIII 297; 
Ipsum citasset pro ińsigniis metalibus al. 
o czoszny granycz<n)e ita bonis quohbet seor- 
sum sicut tres marce 1492 A G Z  XVIII 336.

Graniczyć f o r m y :  inf. graniczyć 1435 C z r s  
s. LXXXI, S u l 56, (1454) XVI e*. P F  I 213,
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c a  1455 J A  XIV 495, ca  1500 E r z  21; ~  p r a e t .
1. p i .  m . -smy graniczyli 1419 J P  XXXVII 173; 
~  c o n d it. 3. ra. by graniczył S u l 63.

Z n a c z e n i e : f wy życzyć g ra n ic e , te rm in o s  d e - 
s ig n a re , l im ita r e 5: Jakosmi graniczily medzy 
Thomiczami et Lyszouiczami Thomiczskego 
a capitulą dzedzinami y wszipalismi dwa cop- 
cza, ieden s gedne stroni szamicze, a drugy 
s druge 1419 /P  XXXVII 173; Jacom ya 
ss Wlothkyem nye szmawyal graniczicz Gro- 
thowa 1435 Czns s LXXXI; Opyekadlnyk 
dzeczy dzedzyny gych przedacz alybo grany- 
czicz, alybo thesz straczycz nye może (tutor 
ipsorum non potest haereditatem ipsorum ven- 
dere nec gades limitare, nec ipsam aliąuo modo 
deperdere) S u l 56; Bądzely wyączey dny gra- 
nycz<e)ne, trzy grzywny węszmy, pothkomorze 
dwye szekyrze..., a nye wyączey, by tesz dwye 
alybo trzy dzedzyny myedzy dwyema grany czyi 
(etiamsi duas aut tres haereditates inter duos 
limitaret) S u l 63; Idem Dominicus solus sibi 

'eandem medietatem *villa limitare debet al. gra- 
nyczicz (1454) XVI e x . P F  I 213; Granyczycz 
ygyasth limitacio ca  1455 J A  XIV 495; Wyasd 
czynycz vel granyczycz cometare, limitare ca  
1500 E r z  21; Granyczycz, rosmyerzacz limitare, 
id est limites assignare ib .; Granyczycz termi- 
nare ib . ~  C f. Odgraniczyć, Ograniczyć, Roz
graniczyć, Ugraniczyć, Wygraniczać.

Granie cf. Igranie
Grań, Grania 1. 'lin ia  p r z e c ię c ia  s ię  p ła s z c z y z n , 

k r a w ę d ź , lin ea , qu a e p e r  an gu lu m  du o ru m  p r is m a -  
t is  la te ru m  su m m a  c u r r i tu r \  m o ż e  te ż  'śc ia n a  
g ra n ia s to s łu p a , f o r ta s s e  p r is m a tis  la tu s* : na czty- 
rzy granie (grani) - w  c z w o r o b o k , w  czw o ro g ra n ,  
in  ą u a d ru m  : Sczosaly na cztirzi granye dolave- 
runt ąuadram (praecepitąue rex, ut tollerent la- 
pides grandes, lapides pretiosos in fundamen- 
tum templi, et ąuadrarent eos. Quos dolaye- 
runt caementarii Salomonis III Reg 5, 18) 1471 
M P K J  V 42; Na cztirzi grany ąuadrato opere 
(sculpsit cherubini et palmas, et caelaturas valde 
emińentes operuitąue omnia laminis aureis opere 
ąuadro ad regulam III Reg 6, 35) ib . 43; Na 
cztirzy grany in ąuadrum (omnes primitiae, vi- 
ginti ąuinąue milium, per yiginti ąuinąue milia 
in ąuadrum, separabuntur in primitias sanctuarii 
et in possessionem civitatis Ezech 48, 20)  ib . 107.

2. 'g ra n ic a , lim es , f in is  : Cum... molendino in 
riuo... infra suas granias, ubicunąue yoluerit, 
construendo 1287 K o d W a r m  I 128; Mansos..., 
ąuorum latitudo incipit a grania Petri ib .; Par
tem camporum..., ąuorum granie sunt de Se
ria... ad fluuium Drywantze ib . 131; ~  'z n a k  
g ra n ic zn y , term inus^: Dimidiam partem cam-
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porum... signis, que granie dicuntur, fecimus 
consignari 1287 K o d W a r m  I 131.

Grańca cf. Granica
Grat 'n iew ie śc ia  w y p ra w a  ślu bn a  (o d z ie ż , p o 

śc ie l, n a c zy n ia  d o m o w eg o  g o sp o d a rs tw a  k o b ie 
ceg o ), res , ąu a e  n ovae n u p ta e  a d  usum  d o m e s ti-  
cu m  d a b a n tu r  (ye s titu s , le c ti  s tra m in a , s u p e l l e x y : 
Nicolaus... tenutam hereditatis Pyrathyn... 
cum omnibus parafernalibus al. s graty... 
Iohanni et Annę... dat, donat et legat 1469 
A G Z  XIX 339; Res et suppellectilia ac uten- 
silia domus al. domowy grad olim Barbarę Ra- 
czyborszke conscripte 1499 R o c z n K r a k  XVI 67. 
~  C f. Gierada.

Grawda 'sa d , g a j, p o m a r iu m , n e m u s \? ) :  Quia 
habet prefatus Thomco... laneum iacentem ad 
pomorium, dictum grawda 1397 A K P r  VIII a 72; 
Włodek... recognouit... in laneo pole grawdi, 
in duabus pratis nouem marcas in obligacione 
1398 A K P r  VIII a 80.

Grąd 'm ie js c e  w ś ró d  b a g ien  w y ż s z e  i  su ch e , 
p o ro śn ię te  la sem , lo cu s s ic c u s  v e l in su la  e  s ta g n is  
v e l p a lu d ib u s  em in en s, a rb o r ib u s  co n s ita  : Vsque 
ad ąuendam locum vlg. dictum sosnowy grąd 
1426 A r c h S la w  II 142; Incipiendo a granicie 
angulari vlg. wangelnicza, iacente super vlg. 
grandze exeundo a paludinibus ibidem directe 
eundo vsque ad pratum 1426 M o n lu r  V 47; 
O które sbicie Paweł na myą zaloval, tegom 
ya szbil, eze my szya lupicz nye dal w mem 
grudzye, nyslym gy wgayl 1439 C z r s  s. LXXXII; 
Usąue ad monticulum longum, dictum wlo- 
czenny grąd, et a predicto monticulo al. od 
wloczennego grąndu per fossam 1462 L u b P o d k  
128; ~  Item damus eidem Mathie... ligna sil- 
yestra al. grąndi ad yendendum (1489) K o d P o l  
II 955.

Grążać 'za n u rza ć , m e rg e re3: Ivdas... Zidom 
czię w ręczę podał, ktori czie związały, w vo- 
dzie zymney gr ązaly ca  1500 S IO  cc  XII 161. 
~  C f. Pogrążać, Pogrążyć, Pogrędzić, Pogrzęzać.

Grecki 'G r a e c m :  Greczky yyklad paczyerza 
ma epysyon (Graecus habet epiusion) R o z m  278; 
Alye greczky yykladacz evanyely syyategó Ma- 
czyeya yzrawschy, yze rzeki zogolla, które szye 
myny ńavyelebnyeysche, y napyssal epyson 
(Graecus vero interpres Matthaei, quia vidit 
eum dixisse sogolla, quod sonat egregium, dixit 
epiusion) ib . ; Czlpyyek yeden... vezvavschy 
dzyeszyącz sług svoych y dal ym sve pyenyądze, 
kazdemy mna, ktorez yest greczkye slovo, 
a czyny... dyyessczye pyenyedzy ffuntov srebra 
(mna secundum Graecos ąuadraginta centum 
drachmis appenditur) R o z m  407; błąd grecki 
'h e re z ja  g r e c k a , sc h izm a , e r ro r  G raecu s, id  e s t
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GRECKI GROBLA 489

schizma, Graecorum secta\ S blądu greczkego 
de secta Grącorum 1413—4 JA XIV 503. ~  Cf. 
Po grecku, Człowiek, Kadzidło, Siano.

Po grecku /w  języku greckim, Graece’ : 
A to myeszczye, gdzye stolyecz byl postawy on, 
nazwano yest po greczku lycostratus, a po ży
dowsku golgota XV p.post. RozmPam 474; Yze 
po greczkv agnus *rzekon yest od tego slova 
agnon (quia agnus Graece dicitur ab agnon) 
Rozm 200; Trzeczye słowo Bethffanya po greczkv 
od tego, czo szye stało na svaczbye, yakoby 
o domv yczynyone, bo bet po greczkv myeny 
szye dom po laczynye Rozm 204—5.

Greka cf. Gryka
Grenica cf. Granica
Grędzi pi. tantum 'kość mostkowa wraz 

z okrywą mięsną, mostek, os pectorale una cum 
carne, ąua contegitur : Ale grodzy bodo Aąro- 
nowy y synom gego (pectusculum autem erit 
Aaron et filiorum eius) BZ  Lev 7, 31; Albo 
grodzy podnyesyone a piece oddzyelone wsyol 
sem od synów israhelskych z obyetfi] gich po- 
koynich (pectusculum enim eleyationis et armum 
separationis tuli a filiis Israel de hostiis eorum 
pacificis) ib. 1, 34; Wszol (sc. Aaron) y grodzy 
y podnyosl ge przed bogem (tulitąue pectuscu
lum eleyans illud coram domino) ib. 8, 29; Ale 
myosso wszitko syo tobye (sc. Aaronowi) do- 
stanye kv yzitkv, iako grodzi poswyaczone... 
y *placze prawe twe bodze (carnes vero in 
usum tuum cedent, sicut pectusculum consecra- 
tum et armus dexter tua erunt) BZ  Niim 18, 18; 
Mostek^a. grandzy pectusculum (sanctificabisąue 
et pectusculum consecratum Ex 29, 27) MPKJ 
V 19; ~  Dzyprszecz bodoo w rocze tuk obyeti 
srzodzy (pro y grodzy, tenebit manibus adipem 
hostiae et pectusculum) BZ  Lev 7,. 30. ~  Cf. 
Hrudzina.

Grobek "grób, mogiła, sepulcrum : Johannes... 
septem arwa..., duo retro mogiłki..., Petro... 
obligauit..., duo arwa retro grobki 1410 StPPP 
II nr 1249.
. Grobelne rmyto, do od używania grobli, opłata 

za przejazd względnie za przewóz towarów groblą, 
vectigal vel portorium, ąuod ab eis, qui aggere 
ąuodam vel via mer ces vehebant, sohebatur : Rex 
Ioanni... civi Lublinensi... daciam aggeris al. 
grobelne... arrendat 1471 Matr I nr 733; Ad 
radonem aggeralis al. grobelne 1487 TPaw II 
186; Johannes... ąuadragintamarcas et ąuadra- 
ginta sine uno florenos ad racionem aggeralis 
al. grobelne Lublini anni presentis hic nobis dedit 
ib. 187; Rex Iohanni... 650 marcas... solvere 
seu in teloneo aggerali al. grobelne Lublinensi 
inscribere se obligat 1497 Matr II nr 1118.
Słownik staropolski II

Grobia cf. Grobla
Grobla, Grobia fo r m y : n. sg. grobla 1325 

MMAe I 171, (1348) 1538 KodPol- H-^704, 
•1358—62 ArchSław II 29, (1403) KodWP Y 37, 
etc. etc.; grobia 1388 TPawlll nr 1075; ~ g -sg . 
groble 1390 HubeZb 9; grobie 1425 Przyb 18; 
groblej 1402 JA VI 205, 1426 KsMaz II nr 1942, 
1471 ZapWarsz nr 1105, 1472 AGZ XVIII 41,
1474 AGZ XV 171; grobiej 1404 Piek VI 215, 
1487 AGZ XV 569; ~  d. sg. grobh 1423 AKPr 
VIIIa 163; ac. sg. groblą 1418 TPaw VII 
nr 430, 1424 StPPP II 286, 1427 BiblWarsz 
1861 III 40, 1428 AKPr VIIIa 172, MPKJ V 93,
1475 AGZ XIX 535, 1476 AGZ XVIII 136, 1483
AGZ XIX 358; grobią 1410 Czrs 29, 1419 
TPaw IV nr 3393, 1428 ZapWarsz nr 2783, 1471 
M PKJ V 93; sg. groblą 1457—75 ArchTerCrac
XV 190, 14, 1497 AGZ XV 338; ~  /. sg. (na) 
grobh 1495 AGZ XVIII 362; grobi 1455 Tym- 
Wol 74; ~ a c .p l .  groble 1483 AGZ XVIII 254.

Z n a c ze n ie : 'nasyp wzdłuż, lub w poprzek 
rzeki, stawu, wał, tama, jaz, agger secundum fiu- 
vium vel circum stagnum ductus, vel in transver- 
sum positus \ Clausura, que gare yel groble nun- 
cupatur 1202 CodSil VII 1,71; Eleuacione qua- 
licumque obstaculi, que grobla vlg. appellatur 
1325 MMAe I 171; Callem molendini, quod in 
yulgari grobha dicitur (1348) 1538 KodPol II 
704; Pro obstaculo, quod dicitur grobla in yul
gari 1358—62 ArchSław II 29; Aggeres seu 
groba in graniciis constituta 1388 TPaw III 
nr 1075; Iaco Jaszek ne przekopał swymy (leg. 
z swymi) syny ceselske groble 1390 HubeZb 9; 
Johannes...-wirzbynam acquisitam ibidem de 
przecopa et de grobla... excidat 1401 StPPP 
II nr 804; Eze Potrek po rosdzelenu potnosl 
wiszey grobley 1402 JA VI 205; Jaschco... rippe 
sue ibidem ex opposito piscine molendini, 
a grobla... yendidit 1402 StPPP II nr 868; Ag
ger <em> vlg. grobla (1403) KodWP V 37, sim. 
ib. 48; Iacosm ya to dzedzina... trzimal... od 
rzeki oney asz do grobey konarskey 1404 Piek 
VI 215; Przekopałeś *mon grobo na mem 
stauisku 1410 Czrs 29; Tenemur reformare ag- 
gerem in yulgari grobla 1418 MMAe XVI 
nr 120; Tako maya groblą mecz, iako dawno 
dzirszano 1418 TPaw VII nr 430; Vidi aggerem 
perfossatum ylg. przecopano grobyo 1419 TPaw 
IV nr 3393; Yze pansky rambyl chrosth ku 
yazowy y ku grobly 1̂ 423 AKPr VIII a 163; Per- 
fodit al. przekopał groblo 1424 StPPP II 286; 
Jacom ya grobye przecopacz nye kazał xandzu 
Opatowy 1425 Przyb 18; Eze yemu grobley 
w czasz ne oprawaly 1426 KsMaz II nr 1942; 
*Gydocz saszyą groblą rosmy<o)tah 1427 Bibl-
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490 GROBLA GROCH

W a rsz  1861 III 40; Yze ne dadz0 dawnosczy 
wynidz, posual ksandz custossa o przekopo... 
y na gego stauil groblo 1428 A K P r  YHIa 172; 
Jaco mnye Arnolth obranczil oprawicz mlin- 
nicz0 i sen, i grobyo 1428 Z a p  W a rs z  nr 2783; 
Ad aggerem vlg. grobla predictam, et dicta 
grobla debet uersus rippam Mnyschek circum- 
fodi altis palis 1429 K o d W P  Y 475; Oppidani 
agros colentes tenentur reformare <aggerem> 
vlg. *grobye circa molendinum aquaticum... 
recipientes in nostris virgultis rubetnm, circa 
quod molendinum non plus debent laborare in 
predicto aggere vlg. grobla, nisi quinquaginta 
cubitos (1436) 1546 K o d P o l II 865; Grobla 
agger 1437 W is ł nr 228, s. 85; Aggerem capi- 
tu li... vlg. capitulna grobla 1444 K o d W P  V 686; 
Stassek nye zastapal Wlothkowey czeladzy na 
groby ani yey gonyl schamowtor sylą 1455 
T y m W o l  74; Usque ad aggerem, dictum pod- 
lubska grobla 1456 A G Z  II 151; Iohannes et 
sui successores... debent habere aggerem, dictum 
vlg. grobla, in fłumine Yartha 1459 M M A e  X I I I  
nr 1900; Antiquus ager al. grobla 1470 A G Z  
XY 105; Grobyą (w a r. lu b .: groblą a. walv) ag- 
gerum (ego fodi et bibi aquam et exsiccavi vesti- 
gio pedis mei omnes rivos aggerum Is 37, 25)
1471 M P K J  V 93; Yakom ya nowey grobley 
nye przysthawil ku brzegu wschi kzadza bysku- 
pey 1471 Z a p W a r s z  nr 1105; Omnem reforma- 
cionem molendini et aggeris al. grobley piscine
1472 A G Z  XVIII 41;* Stanislaus obstaculum 
al. yazv inferius aggeris al. ponysch grobley 
stabilire non debebit 1474 A G Z  XV 171; Per 
aggerem antiquam al. przesz stharą groblą 1475 
A G Z  XIX 535; Cum antiquo aggere al. s groblą 
1457—75 A r c h T e rC r a c  X V  190,14; Obstaculum 
seu aggerem al. yasz albo groblą... molendini... 
reformare tenebuntur 1476 A G Z  XVIII 136; 
Nicolaus... contra... Petrum... et Fedor, et 
Iwan..., quia ipsi renovassent al. ponovili gro- 
blye... et eadem renovatione, a thym ponovye- 
nym, dicti aggeris... duo obstacula piscinaria... 
subdiluviassent 1483 A G Z  XVIII 254; Si... 
Sbroschek... aggerem al. groblą super pisci- 
na ... elevaverit 1483 A G Z  XIX 358; Sipavit 
.duos scopulos declivius penes aggerem al. nyzey 
grobyey 1487 A G Z  X V  5 6 9 ; Syenko... homines 
inyadiatos ad laborandum circa stagnum al. na 
grobly mlynszkyey admittere debet 1495 A G Z  
XVIII 362; (Tobias) debet piscari inferius ag
geris al. pod grobla 1497 A G Z  XV 338; Grobla 
agger ca  1500 E r z  21,

Groblica cg r o b la , a g g e r  : Donat agrum iacen- 
tem inter aggerem al. grobliczam et inter mały 
mostek (1459) XVI p .  p r .  M a tr  IV 3 nr 928.

Groblowe 'm y to ,  clo  o d  u żyw a n ia  g ro b li, o p la ta  
z a  p r z e ja z d  w zg lęd n ie  z a  p r z e w ó z  to w a ró w  g r o b lą ,  
y e c tig a l v e l p o r to r iu m , q u o d  ab  e is , qu i a g g e re  
q u o d a m  v e l v ia  m e rce s  yeheban t, s o h e b a tu P : Rex 
Iohanni... teloneum aggerale al. groblowe ra- 
tione reformationis viae et transitus per fluvium 
Swyandrew... concedit 1498 M a tr  II nr 1300.

Grobnik 'g ra b a r z , sep u lcro ru m  f o s s o r : Ni
colaus grobnik et Petrus braseator 1367 M M A e  
VII nr 265.

Grobowy 'n a le ż ą c y  do  g ro b u , sep u lc ra lis , q u i 
a d  sep u lc ru m  p e r t i n e f : Maria Magdalena et 
Maria Iacobi, et Salome... yeniunt ad monu- 
mentum, groby,... et dicebant...: Quis revoluet, 
odvali, nobis lapidem ab hostio monumenti, 
groboyich (Marc 16, 3)? XV in. R  XXIV 72.

Groch f o r m y :  n . sg . groch 1419 R o s t  nr 
5229,1437 -R ost nr 2463,1460 R o s t  nr 3698,1464 
R o s t nr 4835. 4888, e tc . e t c . ;  ~  g . sg . grochu 
1401 K s M a z  I nr 96a, 1427 Z a p W a r s z  n r2756, 
1468 Z a p W a r s z  nr 1270, 1473 T y m S ą d  28, 1474 - 
Z a p  W a rs z  nr 1374, XV ex: P F  V 372, XV ex. 
R  XXV 145; a c. s g . groch 1414 K s M a z  I  
nr 2291; ~  l- sg . (w) grochu 1432 P r z y b  23.

Z n a c z e n i a :  b o t. 1. 'g ro ch , P isu m  sa tivu m  
L . — ro ślin a  lub j e j  o w o c  : Iacom ia ne spasł 
Mscz<i>skowa grochu mim bidl<em> 1401 K s 
M a z  I nr 96a; Woycechowi szwine syadli mo.y 
groch 1414 K s M a z  I nr 2291; Jacom ya nye po
pasł Janowa grochu siło 1427 Z a p W a r s z  nr 2756; 
Iszem ya yal kmotowieża w grochu w mem 
1432 P r z y b  23; Mlodi groch ascania 1437 R o s t  
nr 2463; Groch pisa 1464 R o s t nr 4888; Yakom 
ya nye pomloczyla szytha, pszenycze, owssa, 
grochu y ginszych rzeczy domowych 1468 Z a p 
W a rs z  nr 1270; Groch pisum 1472 R o s t  nr 166; 
Miody groch aparilla 1472 R o s t  nr 1774;* Yako 
ya chleba y grochu... nye zapral gualtem 1473 
T y m S ą d  28; Yako Stanisław Borzim, oczyecz 
moyh, nye wzyal mąky, pszenicze, grochu, myą- 
sza, słonin... *Malgrzaczye, *zyenye Micolayo- 
weyh 1474 Z a p W a r s z  nr 1374; Groch pisa 1475 
R o s t  nr 3238; *Grog w straczu (leg . strączu) 
estauia XV p .  p o s t .  P F  V 6; Groch pisum XV 
p .  p o s t .  R  LIII 68; Poradzay szye yvnochv, bysz 
na lyatho nye został bez grochy XV e x . R  XXV 
145; Groch pisa ca  1500 R o s t  nr 7260; ~  'g ro ch  

ja k o  p o tr a w a , c ice r  co c tu s, c ice r is  c i b u ś : Pra
żony groch seropheia XV p .  p o s t .  P F  V 30; 
Mam ya manza puchnacza: ya mv davam gro
chu, a on chcze kołacza XV e x . P F  V 372.

2. górki, wilczy, włoski groch: * łubin , L u - 
p in u s  a lb u s  L ż :  górki groch: Gorki groch lu- 
pini, marsihum 1472 R o s t  nr 847; ~  wilczy 
groch: Wilczi groch lupinus 1464 R o st" n r  4835;
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Vylczy groch lupinus ca  1465 R o s t  nr 3952, 
sim . nr 3965; Vylczy groch lupinaria ib . nr 4429; 
Vilczy groch lupinus 1475 R o s t  nr 3094, s im . 
ib. nr 3206; Wylczy groch lupinus 1478 R o s t  
nr 2170, s im . 1484 R o s t  nr 6385; Wylczy. grocz 
Cpro  groch) lupinus XV p .  p o s t .  P F Y  1 ;  Vylczy 
groch lupinus ca  1500 E r  z  21; Wilczy groch lu
pinus ca 1500 R o s t nr 5490, s im . ib . nr 2076; ~  
włoski groch: Vloski groch lupini, marsilium 
1472 R o s t nr 848.

3. zajęczy groch 'M a r c h a n d a  p o ly m o rp h a  L ? : 
Szayoczy groch *pulmoria 1460 R o s t  nr 3698; 
Zayaczy groch pulmonaria ca  1465 R o s t nr 4537; 
Zaioczi groch pulmonaria 1472 R o s t  nr 1645; 
Zayenczy groch pulmonaria ca  1500 R o s t  
nr 7252.

4. wroni groch 'O ro b u s  v e m u s  L 3 :  Wrony 
groch nigellaria ca  1465 R o s t nr 4471; Vrony 
groch melagrum 1472 R o s t  nr 1773; Vrony 
groch nigellaria ca  1500 R o s t  nr 5513.

5. świerzepi groch 'w y k a  p ta s ia , V ic ia  
C ra cca  L ! \  Swyerzepi groch herba hircina, 
orobus silvestris 1419 R o s t  nr 5229.

6. wilczy groch 'c ie c io rk a  p s tr a ,  C o ro n illa  
varia  L ! : Vilczi groch baliramus 1472 R o s t  
nr 1644.

Grochowiny 'su ch e ło d y g i i s t r ą k i  g ro c h o w e ,  
s tra m en tu m  p is in w n  : Grochovyny XV m e d .  
W iszu  IV 194.

Grochowy cf. Kita
Groda cf. Gierada
Grodnianin, Hrodnianin 'n a le żą c y  do  b l iż e j  

n iezn a n e j g ru p y  d w o rza n  ru sk ich  W ła d y s ła w a  
J a g ie łły , a u lic i ą u id a m  v e l s t ip a to r e s  R u th en i  
L a d is la i J a g e llo n is ’ : Eodem die VI Rutheni vene- 
runt a domino rege, dicti chrodnane 1408 M M A e  
XV 376; Falconistis..., citharistis et chrodnanom 
Ruthenis pro diariis ipsorum 1412 ib . 414; 
Venatoribus, citaristis, hrodnanom, pistoribus, 
ceterisąue Ruthenis pro diariis ipsorum 1413 
ib . 421, s im . 1414 ib . 455; Aliis falconistis 
Mosąuitis, chrodnanom, cancellario Ruthenico, 
Smolanom, yenatoribus, ceterisąue Scismaticis, 
quia. ieiunabant 1414 /6. 447; Ffranczuszom, 
magistro Jacobo,... grodnanom, Smolanom,... 
canistis, tympanistis ib . 456; Rex recessit in 
Przymancow ad prandium et ibi dabantur omnia 
dyaria, sed omnes thezaurarii remanserunt cum 
thezauris, omnibus yenatoribus, chrodnany et 
alii falconiste 1417 ib . 516.

Grodniczy cf. Horodniczy
(Grododzierża) Grododzirża ck a s z te la n , o p p id i  

m a io ris  ad ia cen tisą u e  te rra e  p r a e fe c tm  : My, Jan, 
grododzyrza albo czesthnik (castellanus)... za- 
stawyamy dzedzini nassze ca  1428 P F  I 481;

GROCH

Grododzirsza castellanus 1437 W is i nr 228, 
s. 85; Mi, łan ,... pospołu s ... grododzyrzamy 
(castellanis)... ystawyami Sul 95; Mi, łan,... przi 
yyernich naschich panyech... <z> Voczyechem 
grododzirząn (castellano)... Vstawyamy Sul 98; 
Castellanowi albo grododzirzi (castellano)... za-' 
placzycz bandzye yynyen Sul 109.

Grododzirża cf. Grododzierża
Grodzą cf. Grodź 8
Grodzenie 's ta w ia n ie  o g ro d ze n ia , sa e p tio  :

0  dawnoscz grodzenya. Czirpyącz sząszyada 
ploth czinycz przes dwye lyecze..., a nye po- 
zowąncz kv prawu, dawnoscz gemv dwv lyathv 
zawadzy S u l 12.
' Grodzią cf. Grodź

Grodzić f o r m y :  p r a e s .  ind. 3 . sg . grodzi 1411 
H u b e Z b  125; ~  inf. grodzić 1418 T P a w  VII 
nr 615, 1424 C z r s  300, 1467 S tP P P  II nr 3864, 
.1471 C y z K ło b  444, 1493 A G Z  XIX 98, 1494 
Z a p W a r s z  nr 1659; ~  p r a e t .  1. sg . m . -m gro
dził 1437 Z a p W a r s z  nr 611, 1472 Z a p W a r s z  
nr 2962; 3 . sg . m . grodził 1405 T P a w  IV nr 1008, 
1407 H u b e Z b  121, 1420 A K P r  VIIIa 154, 1437 
Z a p W a r s z  nr 611, 1444 S K J  III 333, 1472 Z a p 
W a rs z  nr 2968; / .  grodziła 1415 A rc h T e rB ie c
1 47, 11; ~  co n d it. 3 . sg . m. -by grodził 1444 
S K J  III 333; ~  p a r t .  p r a e t .  p a s s .  n . sg . n eu tr . 
grodzono 1399 S tP P P  VIII nr 9355; a c . sg .  
n eu tr . grodzone P u l 107, 11; ~  p r a e t .  p a s s .
3 . sg . n eu tr . było grodzono B Z  Jos 6, 1.

Z n a c z e n i a :  1. eo g ra d za ć , s ta w ia ć  p l o t y , 
s a e p ir e 5: Swadczimi, esze grodzono po pana Ja- 
nowye 1399 S tP P P  VIII nr 9355; Nicolaus... 
exaravit cum yoluntate Johannis, quod ipsi sepes 
grodził 1405 T P a w  IV nr 1008; Iaco vedzo 
y swatczo, eze czso grodził, to grodził na mem 
mernym, czso *so mne dzalem dostało 1407 
H u b e Z b  121; Vlg. grodzyla 1415 A r c h T e rB ie c  
147, 11; Visszek ne chczal grodzicz, gdze mai 
sprawne 1424 C z rs  300; Czom grodzyl, tom gro- 
dzyl po szwem. Jaco ya to wem, eszo Stanisław 
grodził, to grodził po swem 1437 Z a p W a r s z  
nr 611; Nyewrzad nye powinyl tego płatu na 
Cr<c)z<o)nowye, any tam grodził, o tho, isz gy 
Crczon poswal, ale na swem, tsos myenil Crczon, 
esby gy grodził 1444 S K J  III 333; ~  grodzić 
ściegny, pastewnik, trawę, ogródek, przecznicę 
'za g r a d za ć , o ta c z a ć  p lo ta m i , sa e p ib u s  c ir-  
cu m d a re , c la u d ere , d is iu n g ere  : Scepan pospol- 
nych sdzegen ne zayol, nisz yako ye zaztal ot 
pyanczy lath, tako ge grodzy 1411 H u b e Z b  125; 
Debet sepire al. grodzicz pastewnik 1418 T P a w  
VII nr 615; Grodzycz trawą kasze Woyczyech 
1471 * C y z K ło b  444; Jakom ya sszamótrzecz 
gwalthem sz *dospyamym sszamostrzalem nye
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492 GRODZIĆ GRODZTWO

szegnalem Sczepana sz robothi gego, gegdy ogró
dek grodzyl dla yzithky sszwoyego 1472 Z a p -  
W a rsz  nr 2968; Jakom sya ja s thoba ygednal, 
jsch thy myales grodzycz przecznycza tha<m> 
na Vythkach v ogrodzę myedzy ogrode<m) 
Mykolayovem y twoyem.. a nye zag<ro)dzyles 
1494 Z a p W a r s z  nr 1659; ~  grodzić płot, prze
grody 's ta w ia ć  p ło t ,  p r z e g r o d y , sa e p e m  fa c e r e * : 
Pancz kop y trzy kolow porambyl w plocze, 
gense on grodził od panthynacze lath 1420 
A K P r  VIIIa 154; Non vis... sepes facere al. prze
gród grodzycz... inter domum tuam parte ex 
una et inter domum ipsius et pomorium parte 
ex altera 1467 S tP P P  II nr 3864; Jakom ya 
*sszamowtr gwalthem nye postayyl any gro
dzyl plotha na gymyenyv Janowem, kthore *0n 
kupił 1472 Z a p  W a rsz  nr 2962; Omnes sepes... 
al. dzelnycze... isti debent sepere al. grodzycz 
1493 A G  Z  XIX 98.

2. 'o b w a ro w a ć , m u n ire , m u ris  c ircu m d a re  : Ie- 
richo bilo zawarto y grodzono (clausa erat 
atąue munita) B Z  Jos 6, 1; Kto mye prze- 
wyedze w myasto grodzone (in civitatem mu- 
nitam, FI: w mesto mvrowanego)? P u l 107, 11.

C f  Odgrodzić, Ogrodzić, Przegrodzić, Roz- 
grodzić, Ugrodzić, Wgrodzić, Wygrodzić, 
Zagrodzić, Zgrodzić, Ogrodzać, Ogradzać

Grodziec 'z a m e k , g ró d , m ia s te c z k o , o p p id u m  : 
Intrauit Ihesus ąuoddam castellum vlg. w gro- 
decz (Luc 10, 38) XV m ed . P a m L it  XXVIII 308; 
Dictum castellum grodzecz ib .

Grodzisko 'm ie js c e , g d z ie  k ie d y ś  b y ł  g ró d , ło cu s  
ve ł a re a , u b i ą u o n d a m  c a s tra  v e l c a s te llu m  s i ta  
e r a n f :  Heredes de Kanthi... castellano Posna- 
niensi... hereditates ipsorum Kanthi et Radlino 
cum area vlg. dicta grodzisko... racionabiliter 
resingnarunt in perpetuum tenendas 1372 K o d -  
W P  III 385; Eundo yersus Lamburgam ad gro- 
dzyszko maius..., a grodszyszko maiori trans- 
eundo per fluvium Rokythnya ad montem lapi- 
deum (1378) 1425 A G Z  II 12; Circumdedit 
montem al. ocolo grodziszka 1433 A r c h T e rC r a c  
X 113, 5; Dedimus... advocaciam... cum pa- 
scuis et grodzisko penes fluuium et cumpratis 
1447 M o n lu r  II 19; Nicolaus... recognovit, 
quia... grodzisko prata ylg. nuncupata... ca- 
nonico Warsoviensi... inscripsit 1450 T y m P r o c  
214.

Grodzki, Grodzski/ormj^: n .-sg . m . grodz(s)ki 
S u l 92, O r tB r  VI 358, O r tC e ł  2 , O r tL e ł 233, 
O r t M a c  54, O r tZ a b  527; ~  g . s g .J .  grodzskiej 
1489 Z a p W a r s z  nr 1574; ~  a c . s g . n e u tr . 
grodz(s)kie O rtB r  VI 358, O r tM a c  54.

Z n a c z e n i a : 1. 'z w ią z a n y  z  g ro d e m  ja k o  s ie 
d z ib ą  są d u , o p p id i, in qu o  iu d ic ii s e d e s  f u i t ,  p r o -

p r iu s ’ : a. s ta r o ś c iń s k ie g o : Gdi pyssarzs groczsky 
albo zyemsky (notarius castri) czczye lyst san- 
dowi, dwa od takyego lysta yesmye, a gdi... 
pyssche, osm groschi... ma wzyancz S u l 9 2 ;  
Goracze rzeczy, czo sluszą ną groczszkye (O r t
M a c  54: <g)roczkye) prawo, tho ma bęsz od- 
wloky groczszky (O r tM a c  54: groczky) szandzą 
szandzycz O rtB r  VI 358; ~  b. b u rg ra b sk ie g o  
(są d u  p r a w a  n iem iec k ieg o  w  P o lsc e): Burg-
rauius, id est supremus castellanus nawyszschy 
sadza grodzsky prawa wysokyego O r tC e ł  2 , 
s im . O r tL e ł  233; Burgrabius supremus nawyssy 
sandzya grodszky wyssego prawa O r tZ a b  527.

2. wóz grodzkiej roboty za p e w n e  'w ó z  k u ty ,  
veh icu łum  f e r r o  a r m a tu m :  Jako mnye Jan Ga- 
waraczsky, oczecz wasch, posthapyl trzydzessczy 
kop gr<oszy) possagu po Annye, dzewcze swey, 
syestrze waschey i plashcz stuczny, modry, kony 
za kopa groshi et XII gr<oszy) za wosh grocz- 
skyey robothy 1489 Z a p W a r s z  nr 1574.

Grodzski cf. Grodzki
Grodzstwo c f  Grodztwo
Grodztwo, Grodzstwo 'o b s z a r  w ła d zy  są d o 

w e j a . s ie d z ib a  są d u  k a sz te la n a , a . innego s ę 
d z ie g o  (n a jc zę śc ie j s ta r o s ty ) ,  s ą d  g r o d z k i ,  g ró d , ca - 
s te łla n i v e l a łte r iu s  cu iu sdam  m a g is tra tu s  iu d ic ii  
s e d e ’s , s e d  e t  reg io  e id em  iu d icio  s u b ie c td 3: Asti- 
tit terminum super... castellanum... pro eo, 
quod pro capite omicidii debuit praestare jura- 
mentum, quod in ipsius grodstwo esset hoc pe- 
netratum 1391 T P a w  III nr 2036; Nicolaus... 
astitit suo termino super... Szekirka et ubicun- 
que ipsum detineret, debet ipsum ducere ad 
primam firmitatem vlg. *grostwo 1398 L e k s z  l  
nr 2665; Boves in via libera acceptos dedit et con- 
tulit ad aliud ius et tenutam al. do groczstwa gińe- 
go 1447 Z a p R p C z e r s  1 b, 69; Spolium ad tenutam 
al. do groczstwa non dedit \4 Ą 1  Z a p R p W a r e c  
I b, 72; Kedikthori sąndzaa, wogewoda, caste- 
llaan alybo kthore grodstwo... za wyni sandowe 
alybo za gynsze dowynyenee... slyachczycza 
alybo prostego począdza..., cząnzza... ma bicz 
chowana S u l 2 2 ;  Za głową kaszdą sandzee 
castellanow, tho yest panów w grothstwa wsta- 
wyonych, kaszdi thilko w swey kastellany mocz 
ymayą myeecz S u l 24; Vstawihsmy, abi do blisz- 
szego castellaniey alybo grodstwa dwory, lvbo 
bącz krolewsky, lvbo ktoregole szandzey (ad pro- 
ximiorem castellaniae curiam, sive fuerit regalis, 
sive cuiuscumque iudicis, D z ia ł  32: kv dworu), 
thi tho swyerzepycze czirzpyączi skodą dopą- 
dzenya mocz ymyal S u l 39; Do nablyszego 
dwory grotśtwa (ad proximiorem curiam castel
laniae) ... bidlo przerzeczone yma dopądzicz S u l  
39—40; Gdi nye wyedzyecz, ktho mąszoboystwo

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



GRODZTWO GROMADA 493

yczinyl, wstayyami, abi groczstwo o tho nye 
ryszalo ktorey skargy (quód castellania de hoc 

, non moveat aliąuam ąuaestionem) S u l 41; ~  Si 
hec omnia non fecerit, extunc de iure terrestri 
in ius castrense al. w grodstwo ipsum erripere 
habet dictus Petrus facultatem 1442 A G Z  X I200.

Grof cf. Graf
Grom f o r m y : n. sg . grom X V ? m e d . G IW ro c  

89 v, 1466 R  XXII 27, P a r k  403, ca  1500 E r z  21, 
R o z m  467; ~  g . sg . groma FI i  P u l 103, 8; 
gromu FI i P u l  76, 17, XV p .  p o s t .  R  I s. XLI; 
~  ac. sg . grom B Z  Ex 9, 23; ~  i. sg . gromem 
M P K J N  60; ~  n. p l . gromy G n 174b, 1413—4 
J A  XIV 503, XV m ed . G IW ro c  110v; gromowie 
B Z  Ex 9, 28. 29. 33; ~  g . p l .  gromow 1444 
R  XXIII 302.

Z n a c z e n i e :  'p io ru n , h u k  p io ru n a , fu lm e n , f u l-  
gu r, to n itru s : A cdiszcy vocz trzecego dna gesth 
bilo, tedy vocz barszo yelike gromy szo oni 
były thamo yderzyly G n  174 b; Bo zaprawdo 
strzali twoie szły S 0 , glos gromu twego wcobe 
(p ro  cole, vox tonitrui tui in rota) FI 76, 17, 
sim . P u l ; Od porokowanya twego yczeko, ot 
glossa groma twego bacz sye bodo (a voce toni
trui tui formidabunt) F I 103, 8, s im . P u l ; Liska- 
wycze, gromy 1413—4 J A  XIV 503; Coruscacio 
liscanie et tonitruum gromow 1444 R  XXIII 302; 
Ipsa yero hora sereno celo tanta fulgura, grom, 
*blissczawycze, coruschayerunt, ut templum 
tripharie scinderetur XV m e d . G IW ro c  89 v; 
Constitutis fihis Israel in deserto locutus est eis 
dominus de nube verba legis ascendentibus cho- 
ruscacionibus et fulguribus, et tonitruo, gromy, 
super montem ib . 100 v; Veniam ad te in cali- 
gińe, czemnoscz, et audita sunt tonitrua, gromi, 
et nubes densa opperuit montem ib . 110 v; 
Y wzczyognol gest Moyzesz w nyebo proot, 
a pan dal grom (et dominus dedit tonitrua) 
a graad, a blyzkanye byeszocze na szemyo B Z  
Ex 9, 23; Poproszczye pana, abi przestały gro
mowye boszy a gradowye (ut desinant tonitrua 
dei et grando) ib . 9,28; Gdisz winydo z myasta, 
wzczyogno rocze swoge ku panv, a przestano 
gromowye (et cessabunt tonitrua), a nye bodzye 
gradu wyoczey ib . 9, 29; Tegdi wiszedlw Moy- 
sesz od ffaraona y z myasta y podzwygnool gest 
swoge *rocze ku panu, y przestały gromowye 
y gradowye (et cessayerunt tonitrua et grando) 
ib . 9, 33; Sum fulgor superis, pax terris, fulgur, 
grom, Auernis 1466 R  X X II27; Grom P a r k 4 0 3 ; 
*Gromen fragore (intonuit autem dominus fra- 
gore magno in die illa super Phihsthiim I Reg 
7, 10) 1471 M P K J  V 36; Vyszokye a. gromem 
srzesnony (leg . zrześniony) attonitos (quid te 
eleyat cor tuum et quasi magna cogitans at

tonitos habes oculos Job 15, 12) M P K J  V 60; 
Puha (p ro  pycha) przeczywko sząszyądowy 
[wąl]walka gyest, czakagyącz gromw y strzali 
(superbia contra yicinum balneum est exspectans 
tonitruum cum sagitta) XV p .  p o s t .  R  I s. XLI; 
Grom tonitru ca  1500 E r z  21; Tako tluscza, 
która przy tern stała y slyschala, rzekły: Grom 
z nyeba yderzyl (dicebat tonitruum esse factum 
Jo 12, 29) R o z m  467; ~  Tandem rex, qui
fecerat conuiuium, audiuit strepitum, grom, in 
templo G n  gl. 60 b.

Gromada, Grumada f o r m y :  n. sg . gromada 
XV in. J A  XXVII 266, 1430 A G Z  XI 60, 1429— 
32 A r c h T e rC r a c  IX 37, 8, 1444 A K P r  II s. XIII, 
XV m e d . R  XXV 157, e tc .;  ~  g . sg . gromady 
1474 A G Z  XVIII 69, 1480 A G Z  VI 198, 1496 
A G Z  XVIII 528, 1498 A G Z  XVIII 533, 1499 
A G Z  XIX 123; ~  d. sg . gromadzie 1402 P ie k  
VI 92; ~  a c. sg . gromadę FI 2, 2, B Z  Gen 6, 16. 
15,10. Ex 14, 20. 36, 10. II Esdr 8, 12, 1471 
M P K J  V 69, P u l 47, 4, R o z m  19. 72; grumadę 
B Z  Jos 7, 26, 1498 A G Z  XV 343. 344; ~  i. sg .  
gromadą 1471 M P K J  V 78; ~  n. p l .  gromady 
B Z  II Par 31, 9; ~  g . p l .  gromad 1455 W ilk -  
L u b i 4, B Z  Neh 4, 2; ~  a c . p l .  gromady XV 
m e d . R  XXII 233, B Z  II Par 31, 7.

Z n a c z e n i e :  1. ęk u p a , s to s , a ceryu s, cu m u lu s, 
s t r u e s :  Pro strugę al. gromada lignorum 1430 
S tP P P  II nr 2334; Cumulus, gromada, lignorum 
1429—32 A r c h T e rC r a c  IX 37, 8; Weźmy... kozo 
a skopyecz, wszitko trzeczyego lata, garlyczo 
a golobya, to wszitko y przeczynay ge na dwoge, 
y polosz na gromado (divisit ea per medium et 
utrasque partes contra se altrinsecus posuit) B Z  
Gen 15, 10; Wszitko, czosz bilo gego, ognyem 
zezono gest y smyotano nan wyehko grymado 
kamyenya (congregaveruntque super eum acer- 
vum magnum lapidum) B Z  Jos 7, 26; Trze- 
cyego myesyocza poczoly myotacz na gromadi 
(coeperunt aceryorum iacere fundamenta) B Z  II 
Par 31,7; Opital Ezechias kapłanów..., przeczbi 
tak gromadi leszali (cur ita iacerent acervi) 
ib . 31, 9; Zaly swe obyati napelnyo genego 
dnya, zaly bodo mocz dzalacz kamyenye z gro
mad popyelnich, gesz so zgorąle (numquid aedi- 
ficare poterunt lapides de aceryis pulyeris, qui 
combusti sunt) ? B Z  Neh 4,2; Gromadą acervum 
(qui congregantes, sc . lapides, fecerunt tumu- 
lum ..., quem vocavit... Jacob Acervum testi- 
monii Gen 31, 47) 1471 M P K J Y  12; Gromady 
immensos aggeres (congregaveruntque eas, sc .  
ranas, in immensos aggeres Ex 8, 14) ib . 15; 
Gromady aceryum (comportayerunt super eum 
aceryum lapidum magnum nimis II Reg 18,17) 
ib . 40; Na gromadą in aceryum (sicut qui mittit
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lapidem in acervum Mercurii, ita qui tribuit in- 
sipienti honorem Prov 26, 8) ib. 69; Massa gro
mada glyny vel alterius rei (an non habet pb- 
testatem figulus luti ex eadem massa facere 
aliud quidem vas in honorem, aliud vero in 
contumeliam? Rom 9, 21) ib, 126; Gromądą 
cumulus ca 1500Erz 21; A yako smyotla proch 
v gromada, nye mayączy tako rychło ye.cz ze- 
bracz y pobrała przed szyą w szvknyą, y po- 
nyoszla Rozm 19; ~  gromadą 'stosami, ma
sowo, Mceryatim: Gromadą *acervatum (cum 
enim iam acervatim cecidissent super alter- 
utrum mortui Sap 18, 23) 1471 MPKJ V 78.

2. 'zebranie a. ogół gospodarzy wiejskich lub 
mieszczan, także zebranie członków cechu, coło- 
norumyeł oppidanorum coetus, congregatio, com- 
munitas quae diciturV: Iaco to swadcimi, iaco se 
Yocenecz ne rosegnal opatowi dzedzini moczo 
i gego gromadzę ani se mu w las wruczil 1402 
Piek VI 92; Et in presencia erat tota comunitas 
ville Olchowcze al. gromada 1430 AGZ XI 60; 
Si dominus Iohannes Iassenski et comunitas 
al. gromada ibidem in Iassenow recognpscent, 
quod ad kmetonem domini Pauli ager, idem 
kawalecz, spectat, tunc Paulus habebit eundem 
1439 AGZ XI 157; Convocata comunitate al. 
gromada ibidem de Iassenow percussistis eos 
1441 AGZ XI 180; Idem ministerialis debet in- 
equitare in Myesthcovieze et rescire a comuni
tate al. od gromady tocius eiusdem ville 1474 
AGZ XVIII 69; Comunitas al. gromada tocius 
eiusdem ville ib. 70; Tota communitas kmetho- 
num al. gromada ville Zornyścza 1475 AGZ XV 
179; Coram nobis Stanislao Alwathko, viceadvo- 
cato, una cum septem iuratis Clemens Byczek mu- 
t<u)avit sibi vlg. gromada mediam sexagenam 
sine grosso 1483 Trześn 108; Dum ibi venit in vil- 
lam, congregatum est contubernium al. gromada 
1495 AGZ XVIII527; Actores tocius comunitatis 
al. gromady, condemnaverunt nobilem Ivan Ho- 
lubyecz... in pena contumacie 1496 AGZ XVIII 
528; Nobihs Vanyko... condemnayit in secundo 
termino rusticos kmethones maśculos de Ba- 
thaticze, totam comunitatem al. grumadą de 
villa prefata 1498 AGZ XV 343, sim. ib. 344; 
Laboriosi kmethones de Bolechowcze,... kme
thones tocius communitatis al. gromady po- 
szpolythey actores 1498 AGZ XVIII 533; Quem 
Andream Stanislaus caucione fideiussoria cum 
terrigena M athia... et cum grvmada exfideiussit 
ad statuendum 1499 AGZ XV 375; Nec eciam 
rem publicam al. gromady ahbi congregare nisi 
in eadem taberna et hoc quoad communem ne- 
cessitatem 1499 AGZ X IX  123; Et requisivi to
tam comunitatem al. gromady illius ville, si
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alicui aliquod debitum teneret 1500 AGZ XVIII 
413; ~  Gromado cum collegio XV in. R
XXIV 70; Contubernium... dicitur gromada 
1444 AKPr II s. XIII; ~  Conventus id est 
concilium gromada myeska XV in. JA XXVII 
266; Conuentus id est concilium vlg. gromada 
myesczska OrtCeł 2, sim. OrtLeł 233; Gromada 
myeszczka XV ex. Zab 526; ~  Signa al. czechi 
seu magistri mechanicorum non debent facere 
convenciones al. gromad 1455 WiłkLubł 4; 
Quando quicunque frater ad. communitatem al. 
do gromady... venerit, talis debet a quolibet 
pede per medium grossum fraternitati dare 1480 
AGZ VI 198.

3. 'tłum, gromada łudzi, turba, popułus : Won- 
czas, Yzrzaw Ihus gromadi, wstąpił na górą (vi- 
dens autem Jesus turbas, ascendit in montem 
Mat 5, 1) XV med. R  XXII 233; Gromada 
multitudo XV med. R  XXV 157. :

4. ze znaczeniem przysłówkowym: a. zejść się, 
przybliżyć się w gromadę, na gromadę 'zejść 
się razem, zebrać się, comenire, congregan : 
Przistaiali so crolowe zemszczy a ksoszota se- 
szli so se na gromado {Puł: w yedno) przeciwo 
gospodnu (et principes convenerunt in unum 
adversus dominum) FI 2, 2; Y  byl opyocz obłok 
czyemni a szwyeczuyoczy nocz, tako ysze 
k sobye w gromado wszitek czasz noczni przy- 
blyszycz sze nye mogły (ita ut ad se invicem 
toto noctis tempore accedere non valerent) 
BZ  Ex 14, 20; Przeto acz szodaio ktorzi s tobo 
gidz, sydocz syo w gromado, gydzcyesz (si qui 
ergo cupiunt ire tecum, conveniant et proficis- 
cantur) BZ  II Esdr 8, 12; Bo otosz krolyowye 
sebraly szye, seszly szye w gromadę (convene- 
runt in unum, Fł: w iedno) Puł 47, 4; Po thym 
vydzyany trzy sloncza na nyebye, a ty szye ze
schły v gromądą (in caelo videbantur tres soles, 
qui ad invicem paulatim iungebantur) y yczy- 
nylo yedno sloncze Rozm 12.

b. wznieść, uczynić, zstawić w gromadę 'złą
czyć, spoić, iungere, copulare3: Wyrzch tego 
korabyu wsnyesz w gromado, wyrzch na lokyecz 
(et in cubito consummabis summitatem eius, 
Biblia ołomuniecka: wrch toho korabu swedess 
w hromadu wssirz na loket) BZ  Gen 6, 16; 
Uczynyl w gromado opoon pyocz, gedno ku 
drugey, a gynich pyocz w gromadoo k sobye 
sstawyl (coniunxitque cortinas quinque, alteram 
alteri, et alias quinque sibi invicem copulavit) 
BZ  Ex 36, 10.

(Gromadka) Grumadka 'mały stos drzewa {do 
spalenia obrzędowego), łignorum aceryus, focuś*: 
Item feria quarta magna admoneantur, ne cre- 
ment focos, grumathky, ardentes secundum
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ritum paganorum iń commemorationem ani- 
marum suarum cariorum ca  1500 J A  X 385.

Gromadzenie, Gromadzenie T. 'zb ie ra n ie , z w o 
żen ie , m essis , f ru g u m  l e c t w :  Zapowyedamy 
oth swyątha swyąthego Woczecha asz do grvma- 
dzenya wszego zytha ozymyego sz poi y yarego 
(usąue ad congregationem omnium frugum 
hiemalium et aestivalium de campis) na gy- 
myenyy gynszego, prócz vbley gego, lowycz 
a gonycz zayączow aby nye szmyal S u l 81.

2. 'su m a, tj. w y n ik - d o d a w a n ia , ca ło ść , su m 
m a , co a c e ry a tw  : Gromadzenye summa 1437 
W is i nr 288, s. 89.

Gromadzić się 'z b ie r a ć  s ię , ró ś ć  w  s iły ,  co n gre-  
g a ri, con cu rrere, y ires  a u g ere , y ir ib u s  c re sc ere  : 
Hostes invalescunt gromadzą <się?> XV m ed . 
R  XXV 157. ~  C f. Zgromadzić, Zgromadzać.

Gromić cf. Ogromie, Zgromić
Gromnica f o r m y : n. sg . gromnica 1492 C ra c-  

A r t  nr 1102, 1495 R o c z n K r a k  XVI 63, 1497 
R o c zn K ra k  XVI 66, ca  1500 E r z  21; ~  a c . sg .  
gromnicę 1471 C y z K ło b  443; ~  n. p ł .  gromnice 
1391 T P a w  IV nr 3687,1466 R  XXV137, XV 
E rzG lo s  177; ~  g . p ł .  gromnic 1465 O św  nr 126; 
~ 7 . p i  (po) gromnicach 1408 P ie k  VI 349.

Z n a c z e n i a :  1. 'w o sk o w a  św ie c a  p o św ię c a n a  
(p r ze c iw  g ro m o m , g ra d o m  e tc .) ,  ca n d eła  ce rea  
b en ed ic ta  (ąu ae a d  fu łm in a  g ra n d in esą u e  e t  s im iłia  
ayerten d a  a d h ib e b a tu r j: Ut grandines hec can- 
dele benedicte fugarent, quod ideo iri wlgari 
vocant eas gromnicze ca  1450 P F  IV 570; 
Gromnicza 1492 C r a c A r t nr 1102; Item candela 
cerea al. gromnicza 1495 R o c z n K r a k  XVI 63; 
Item cereus ąl. gromnytza 1497. R o c z n K r a k  
XVI 66; Candelarum videlicet gromnicze XV 
e x . E r zG ło s  177; Gromnicze lumina ib .; Grom- 
nyczą candela ca  1500 E r z  21.

2. Gromnice 'św ię to  M a tk i  B o s k ie j  G ro m n icz
nej, p r z y p a d a ją c e  n a  d z ień  2  lu teg o , d z ie ń  p o 
św ięca n ia  św iec , f e s tu m  P u r ific a tio n is  B . M .  V ., 
quo can delae b e n e d ic i- s o le n f :  Sicut fui nunccius 
a Vichna ad Dochnam, ut solveret ee sęxdecem 
scotos, qua promisit solvere ad festum Grom
nicze 1391 T P a w  IV nr 3687; Iacosm smowil 
rok medzi panem' Dobrogostem a medzi Bo- 
dzantho... w ssobotho po Gromniczach 1408 
P ie k  V I349; Czi obermanowie magi to vidacz do 
Gromnycz, a ne virzeku-li do Gromnycz, tedi 
koniecznie do miessopustnieho uterku 1465 O św  
nr 126; Apud Polonos dicitur festum lumina- 
rium Gromnycze 1466 R  XXV 137; Day Grom- 
nyczą, Yag<ata>, Doroczye 1471 C y z K ło b  443.

Gromotrzask b o t. 'S em p e ry iyu m  te c to ru m  L ! : 
Gromotrza<s>k semperviua maior 1472 R o s t  
nr 500.
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Gromowy 'p o c h o d zą c y  o d  p io ru n a , fu lg u ra lis  : 
Blask gromowy (w a r. k a ł . : blyskayycza) fulgur 
(nam sicut fulgur coruscans de sub caelo Luc 
17, 24) M P K J  V 124. ~  C f. Korzeń, Ziele.

Gronny 1. 'p o ro ś n ię ty , o to c z o n y  w in o ro ślą , con- 
s itu s  y e l c ircu m d a tu s  y itib u s  a tą u e  w i s 3: A sedwszi 
asz do *potoko gronnego (pergentesque usque 
ad torrentem botri), wrzazali latorośl s gronem 
swym, któreś nyosh na zirdzi iedwo dwa moza 
B Z  Num 13, 24; Tocz iest potok *gornny (id est 
torrens botri), przetos ze grono odtod przi- 
nyesh so synowye israelsci ib . 13,25; Ktorzis 
gdisz sly y wessli na goyi (p ro  g o ń ) , przish so 
az do padoły gronnego (yenerunt usque ad 
yallem botri) y oglodali zemyo B Z  Deut 1, 24.

2. gronna jagoda 'w in o g ro n o , u y a A gdisz 
sbyerasz tw0 yinniczo, nye sbyray gronnich 
yagoth, ges to ostawayo (non colliges remanentes 
racemos) B Z  Deut 24, 21.

Grono f o r m y :  n. sg . grono 1419 R o s t  nr 5243, 
XV m e d . P F  V 29, 1471 M P K J  V 33, XV 
p .  p o s t .  R  XXV 179, XV R  XXIII 284, ca  1500 
E r z  21; ~  g . sg . grona P u l Deut 21; ~  a c . sg .  
grono B Z  Num 13, 25; ^  i. sg . gronem B Z  
Num 13, 24; ~  n. p ł .  grona XV p .  p r .  R  X V I 
327, 1471 M P K J  V 25, 1476 A K L it  III 108; 
~  g . p ł .  gron B Z  Lev 19,10. 25, 5; ~  a c. p ł .  
grona 1413—4 J A  XIV 503, B Z  I Par 12, 40, 
1471 M P K J  V 48.

Z n a c z e n i e :  'w in n e g ro n o  (c a ła  k iś ć ) ,  uya, 
racem u ś* . Kędy byerzo grona 1413— 4  J A  XIV 
503; Wynne grono botrus vini 1419 R o s t  
nr 5243; Gnyya na tycach yynnych grona , 
thabent in palmite-gemme XV p .  p r .  R  XVI 327; 
Grono botrus XV m e d . P F  V 29, s im . XV 
p .  p o s t .  R  X X V 179, ca  1500 E r z  2 1 ;  Any vin- 
nicze twey gron z rokv lwich odpadheh sgroma- 
dzaćz bodzesz (neque in vinea tua racemos et 
grana decidentia congregabis), ale ybogim poot- 
nikom szbiracz nyechasz B Z  Lev 19, 10; Czosz 
wolnye rodzi zemya, nye bodzesz znoocz a s gron 
pirwich vrod swych iako sbiranye yina nye *bo- 
dzesz sbiracz (et uvas primitiarum tuarum non 
colhges quasi yindemiam) ib . 25, 5; A sedwszi- 
asz do *potoko gronnego wrzazah latorośl 
s gronem swym (absciderunt palmitem cum uva 
sua) B Z  Num 13, 24; Tocz iest potok gornny 
(p ro  gronny), przetos ze grono odtod przinyesli 
S 0  synowye Jsraelsci (eo quod botrum portas- 
sent inde filii Israel) ib . 13, 25 ;: Rżane ^grona 
(w a r. lu b .: srzala groną) precoqua (erat autem 
tempus, quando iam praecoquae uvae vesci 
possunt Num 13, 21) 1471 M P K J V  2 5 ; Grono 
racemus (nonne melior est racemus Ephraim 
yindemiis Abiezer? Jud 8, 2) ib . 33; Postawyl
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gy nad wyssoko zyemyo, aby yadl owocz polny... 
a kozły z tlustoszczyo pszenycze, a krew grona 
pyl[y] nayczyszczo (et sanguinem uvae biberet 
meracissimum Deut 32, 14) P u l Deut 21; Grono 
botrumXV R  XXIII 284; ~  Aleyktorzi podle 
gich biły,... przinyesly chlebi na oslech... ku 
gedzenyy, moki, winna grona suszona (1471 
M P K J  V 48: vynne grona pallata), wyno, oley... 
ku wszey oplwytoscy (afferebant... uvam pas- 
sam, vinum, oleum... ad omnem copiam) B Z
I Par 12, 40; Uva rozynky, grona zezrzala yynna 
1476 A K L i t  III 108.

Gronostaj f o  r m y : n .  sg . gronostaj 1437 W is i  
nr 228, s. 84. 87, 1450 R p K a p K r , ca  1455 J A  
XIV 490, 1463 P F  V 12, 1471 M P K J  V 22, 
1471 R  XXIII 283, 1472 R o s t  nr 1503, XV 

p .  p o s t .  P F  V 7. 11, ca  1500 E r z  21; ~  n. p l .  
gronostaje 1424 S tP P P  II nr 1945; gronostajo- 
wie R o z m  84; ^  a c . p l .  gronostaje 1444 A K P r
IV 204—5, D e  m o r te  w. 380; ~  i. p l .  grono- 
stajmi 1445 S tP P P  II nr 3452, 1464 S tP P P  II 
nr 3752.

Z n a c z e n i e :  zo o l. 'g ro n o s ta j, P u to r iu s  erm i-  
n eu s O w en  : Migale est animal vlg. gronostay - 
1437 W is i nr 228, s. 84; Gronostay kuniculus 
ib ., s. 87; Melotes est animal gronostąy 1450 
R p K a p K r ; Migale, quasi cattus, dolosum et 
gulosum, et rapax, ingeniosum et parvum vlg. 
gronostąy ib .; Gronosthay ca  1455 J A  XIV 490; 
Gronostay micale 1463 P F  V 12; Ya davya 
groriostaye y vyevyorkam sza dostaye D e  m o r te  
w. 380; Gronostay migale (Lev 11, 30) 1471 
M P K J  V 22; Gronostay cismus 1471 R  XXIII 
283; Gronostay mardivorus 1472 R o s t  nr 1503; 
Melleta vevor vel *grzonostay XV p .  p o s t .  P F
V 7; Gronostay migale ib .;  Gronostay melota 
ib . 11; Gronostay migalus ca  1500 E r z  21; 
Zbyezely szye zvyrząta kv Yesvszovy...: mał
py, yylczy, gronostay o vye (łupi, migale pilosus) 
R o z m  84; ~ 'fu te rk o  z  g ro n o s ta ja , p e l l is  m u s te - 
la e , q u a e  P u to r iu s  erm in eu s yo c a tu r  : Pro pallio 
rubeo de sarlato pellibus gronostaye subducto 
1424 S tP P P  II nr 1945; Cum aliąuis arguit seu 
proyocat sentenciam Cracoviensis castellani..., 
pelles *emorlinas al. gronostaye... dare et satis- 
facere teneatur 1444 A K P r  IV 204—5; Pallium 
Sericeum subductum gronosztajmy 1445 S tP P P
II nr 3452; Item tunica de hathlaso rubeo sub- 
ducta gronostaymi 1464 S tP P P  II nr 3752.

Gronostajowy ez g ro n o s ta jó w  u c zy n io n y , e  p e l l i 
b u s m u ste la ru m  confectus*  : <G)dy kto nagany 
abo narzecze skazanye pana cracowskyego, tedy 
kocz abo torlop gronostayowy (pelles hermeli- 
nas, S u l 50: lypyeze gronostayowe) ma gemv 
dacz D z ia ł  *42; Mikitae Sudowski equum bury
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et subam gronostaiowa lego (1498) K o d W i l l  531; 
Cum aliquis arguit seu provocat sentenciam 
castellaniCracoviensis...,pelles *emerlinas, gro- 
nostayoye... dare et satisfacere teneatur XV 
p .  p o s t .  A K P r  II 428, s im . XV p .  p o s t .  A K P r  
IV 66.

Gronowina 's to p  m e ta li  u ży w a n y  do  o d le w a n ia  
d zw o n ó w , s p iż , b r ą z , a e s  e x  quo ca m p a n a e  eo n - 
f ic ie b a n tu F : Gronoyyna (w a r. lu b .: zwonowyną) 
eramentum (omnia vasa de lapide pretioso et 
aeramento, et ferro, et marmore Ap 18, 12) 
1471 M P K J  V 138.

Gronowy cz w in ogron  u c zy n io n y , w in n y , e x  
m is  co n fec tu s3: Vmige w wynye [a] odzenye swe, 
a we lcrwy gronowey plascz swoy (et in san- 
guine uvae pallium suum) B Z  Gen 49, 11.

Grosz f o r m y :  n. sg . grosz P a r k  409; ~  g . sg . 
grosza 1405 K s M a z  I nr 668, 1406 P ie k  VI 281, 
1427 Z a p W a r s z  nr 2690. 2708, e tc .;  ~  d. sg .  
groszu S u l 108, ca  1500 C z rs  s. LXVII; ~  a c . sg .  
grosz S u l 79, O rtB r  VI 383. VII 571, O r tK a l 305, 
O r tM a c  93. 102. 122, 1494 Z a p W a r s z  nr 1765a; 
~  i. sg . groszem S u l 63; /. sg . (w) groszu
S u l 42; ~  n. du . grosza 1471 Z a p W a r s z  nr 3030; 
~  g . du . groszu 1400 L e k s z  II nr 2643, 1402 
J A  V I207, 1402 K s M a z  I nr 201, 1438 Z a p W a r s z  
nr 876, 1452 T y m W o l  75, 1470 Z a p W a r s z  
nr 1330, 1471 Z a p W a r s z  nr 1261; ~  a c . du . 
grosza 1400 W H I  191, 1411 K s M a z  I nr 1707, 
1432 Z a p W a r s z  nr 401, S u l 12. 78, 1456 T y m S ą d  
81, D z ia ł  27, 1468 Z a p W a r s z  nr 1294; ~  n. p l .  
grosze 1472 Z a p W a r s z  nr 3079, 1494 Z a p W a r s z  
nr 1765 a; ~  g . p l .  grosz 1426 Z a p W a r s z  nr 193, 
1434 Z a p W a r s z  nr 503, 1437 Z a p W a r s z  nr 530, 
1475 Z a p W a r s z  nr 1441; groszy 1392 H u b e Z b  65, 
1393 L e k s z  I nr 1553, 1398 H u b e Z b  33, 1398 
S tP P P  VIII nr 7177, e tc . e tc .;  groszow 1386 
H u b e Z b  60, 1399 H u b e Z b  75, 1407 H u b e Z b  87, 
1407 K s M a z  I nr 1021, 1408 C z rs  339, e tc . e tc .;  
groszew l401 P ie k  VI 45; ~  a c. p l .  grosze 1395 
L e k s z  II nr 1762, 1407 K s M a z  I nr 989, 1419 
A K P r  VIII a 43, 1430—2 J P  XXXVI 35, e tc .;  
~  i. p l .  groszmi 1399 L e k s z  -II nr 796, 1436 
Z a p W a r s z  nr 524, S u l 63; ~  /. p l .  (w) groszoch 
S u l 12; groszech 1445 Z a p W a r s z  nr 583.

Z n a c z e n i e :  'm o n e ta  sreb rn a , l j 4 8  g r z y w n y ,  
n u m m u s a rg en teu s , im p r im is  lib ra e , qu a e  g r zy w n a  
yo c a b a tu r , p a r s  d u o d eq u in q u a g esim a :>: Czo Jakub 
na me szaloual... o dzesszoncz grossy, temu 
trzi lata minola 1393 L e k s z  I nr 1553; Keddi 
Jacusz dal penodze Katherzine, teddi dal quart- 
niky, a ne grosze 51395 L e k s z  II nr 1762; Jaco 
niwa Przibcowa stoy w zastawye w sszesczi 
grossy 1398 S tP P P  VIII nr 7177; Scarbimir ne 
ucradl Chebdze owsa za osmnaczcze groszi 1399
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H u b eZ b  76; Vawrzinecz ne przeproszil Jana 
grosmi, ale zemskimi penoczmi 1399 L e k s z  II 
nr 796; Iaco ia ne wino wat Stascowi dwdzestu 
groszu i szescz zarobonego mita 1402 K s M a z  I 
nr 201; Yacom ya ne winovath poltrzeczanacz- 
cze grossa Marczinowy 1405 K s M a z  I nr 668; 
Saplaczil czternacze scoth y poi grosza 1406 
P ie k  VI 281; Iaco mne Falislaw winowat czteri 
grosze i dwadzescza 1407 K s M a z  I nr 989; Iaco 
wsząto wol ne o mą viną, ale o twą i o [o] to 
mam szkodi szeszcznacze groszi 1398—408 B ib l-  
W a rsz  1861 III 31; Jako my ne est Troyan wzol 
mego *walszynsza *pydzesz0th groszow 1409 
C zrs  343; Yakom ya s Bogusławem ne smowil, 
bych *mo mai dacz dwa grosza za spas {leg . 
spaś) 1411 K s M a z  I nr 1707; Yaco mne wy- 
nowath Adam polsosti grossi za *diwa woli y za 
cobilo 1413 K s M a z  I nr 1957; Prandotha predal 
lanky za szethmdzesantłi grosszy y sza dwa 1415 
C zrs  58; Iacom ya Sbroszkovi ne mai groszy 
vroczicz 1416 C z rs  81; Iaco mnye Emrich ob- 
wozal syo zaplaczicz trzidzesczi korczow owsa 
po cztirzi grossze 1419 A K P r  VIIIa 43; Iurabit 
Nicolaus..., yze dal... korzecz zytha za dze- 
ssancz groszy 1420 A K P r  VIII a 151; Maczey 
szedzal w Stanisława na dwdzestu groszy a na 
duv {leg . dwu) w nedzeli 1422 Z a p W a r s z  nr 24; 
Eszem ya ranczil Mathisevi osmydzesanth gro- 
ssow za Jactora 1423 Z a p W a r s z  nr 67; Jakom 
ia ne ranczyl Myeczslawowy osmynaczcze grossz 
1426 Z a p W a r s z  nr 193; Msciszek winowath 
Janowi za sethmnaczce córci szitha po pol- 
trzecya grosza 1427 Z a p W a r s z  nr 2708; Jacom 
ya o tho krziwdo ot Habrama wstał, eze mi 
krowo wzol we dwvnaczcye groszv cinszy 1428 
Z a p W a r s z  nr 2808; Jako mne yinowath Pauel 
polczwarthanaczcze groscha za rancoyemstwo 
1430 Z a p W a r s z  nr 271; Tomek... ma dacz 
thelesz trzy grosse y czthyrdzeszczy na Gody 
1430—2 J P  XXXVI 35; Tomek ma dacz 3-es 
grossos y cztyrdzeszczy..., a gdyby nye dal sztho 
grosy, tegdy po Godzech wąsanye {leg . wwiąza- 
nie) dacz w swoy dom i b . ; Jako mne Wszebor... 
pothdal szo swego wolu straczićz we dwudzesthu 
grossi 1432 Z a p W a r s z  nr 395; Jacom ya zalo- 
zyl Woyczecha cztirmydzeszty grosszmy y sze- 
sćza corczy rzy... Marczyn szalozyl Woyczecha 
cztirmydzeszty groszy y szesczi corczy rzy 1436 
Z a p  W a rsz  nr 524; Sandzaa wyelkych {leg . w wiel
kich) rzeczach w dzedzynnych we cztirech gro- 
ssoch (in ąuattuor grossis) pamyanthnego ma 
myecz dossicz, alye we mnyeyszich thylko tho 
dwa grossza (duos .grossos) *wycząngnąyscz 
mocz ma myecz S u l 12; Tilko w genem groszy 
doszicz mayą myecz { D z ia ł  32: *grossze mayą
Słownik staropolski II

GROSZ

wzącz) za robothą (tantummodo unico grosso 
contententur) *SW 42; Sza wosz szyana gwal- 
them wszątego trzy grosze s wyną pyąnczna- 
dzescza... zaplaczycz powynyen ma bycz (tres 
grossos cum poena XV... satisfacere teneatur) 
S u l 50, s im . D z ia ł  41; Vstawyamy, aby pysszarze 
sządowy... szesczą groszmy, alye kędy zawythe 
roky pyszą, polthorim groszem były nadany, na- 
placżeny (statuimus, quod scriptores... de sex 
grossis, ubi yero terminos peremptorios scri- 
bent, de grosso medio contententur, D z ia ł  47: 
mayą wzącz schescz grosszy, a od zapysy pół
tora grosza) S u l 63; Vrządnyczy... nye mayą... 
wyączey nysly dwa grossa (quam duos grossos) 
wszącz, ale oth wyączszych rzeczy... *cztrzy 
grosze (quattuor grossos), a pysarzs grosz geden 
wzącza mayą mocz ymyecz S u l 78; Zemsczy 
pyszarze... bracz mayą... za kaszde wpyszanye 
asz do kończą rzeczy geden grosz abo na po- 
cząthky rzeczy poi grosza, a na kończy drygę 
poi grosza (pro una inscriptione... unum grqs- 
sum, aut in principio medium, et in fine me
dium grossum) S u l 79; Za koliszdi dzyen po 
yednemu groschu zaplaczycz bandzye obyyanzan 
(per unum grossum solyere obligabitur) S u l 108; 
Jacom ya nye winowath paropkv trzech kop 
mitha et dzewcze dwudzestu groschu mitha 
1452 T y m  W o l 15; Piszarz nasz by erze od kasdego 
szepszelynka geden grossz, a od lysthv cztyrzy 
grosse O r t B r VI 383, s im . O r tM a c  122; Vsta- 
wyamy, aby o rzeczy dzedzynne... sądzą... 
wząl cztyrzy grosze (Illl-or grossos), a o mnyey- 
sze rzeczy dwa grosza (duos grossos) ma wzącz 
{S u l 38: czthirzech groszy nye szmyal yiczągacz, 
. . .a  we *mpnyeyszych rzeczach... dwa grosza 
wyczągnyenya mocz ymyey) D z ia ł  27; Jakom 
ya nye wzyani gwałtem... Maczyeyowy suknyey, 
kapthura, passa, burschi z sesczy groschi..;, 
wsschego tak dobrego, yako trzydzyeszczy gro- 
schi 1462 C z rs  s. XLI; Yako *myne Grzegorz 
*ny przeprosyl hossmya groschy ho thy trzy 
grzyyni 1462 Z a p W a r s z  nr 1152; Grosch 
P a r k  409; Jakom ya szamoczwarth gwalthem 
nye wsząlem szyelcyri, jako szyescz groszchy 
na gymyenv Stanyslawowem 1471 Z a p W a r s z  
nr 3049; Jakom ya nye wsyal myecha s garnczi 
Janovi Pysczkoviczv s kobylky yako czthiry 
grosse na dobrovolney drodze, soly za trzi. 
grose, myąsa za gros, sanek yako cztiry grosse 
1494 Z a p W a r s z  nr 1765a; Yako ya nye brał... 
mostowego... sz myesczan... na nyektorem po 
groschu, na nyektorem po polgroschu ca  1500 
C z r s  s. LXVII; ~  ~  kopa groszy: Jaszek ran- 

. czil Luthcze kopo groszow 1386 H u b e Z b  60; 
Michał poziczil Sandcowy samostrzala, a San-

63
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dek zan ślubował coppo grossy 1392 H u b e Z b  65 ; 
lako ya ne dal Micolayevi polklothka modu, 
ale y u mne cupil za kopo grossi 1398 H u b e Z b  33; 
Iaco copi groszi ne zdzila any gych uzytka ma 
1400 H u b e Z b  98; Jakom ya Mikolayewi ne wi- 
nowata trzech kop grosszow 1408 C z rs  339; 
Jaco Dorothka winowata zaplaczicz trzinacze 
kopy przes szedmy grosszow za długi mego 
oczcza 1411 C z r s  354; Stanisław secznacze kop 
grossow ne wzal po Michale 1420 M P K Jll 300; 
Jako ya dal Andrzeyewy poi kopi y szecz 
('sześć3) grosszy na po poi (fpo połowie3?) 1421 
PF V III16; O kthoro pyandzdzesanth kop gro
ssow pospohthey monethy Sassin na Bernatha 
zalowal, tych mu on rie winowad 1424 Z a p W a r s z  
nr 86; Dzirska winowatha Vitkowi copa pospol- 
nich grossy 1426 Z a p W a r s z  nr 164; Jacom ya 
pożyczyła Woyczechovy copą grosszy ib . nr 176; 
Jacom ya nye winowath Dzirszcowy posasznich 
penodzi cztirzech copp przes polczwartha grosza 
1427 Z a p W a r s z  nr 2690; Vith nye winowath 
Sigmunthowi coppi groszi pospolnich ib . nr 2713; 
Micolay Stanislawoui wynowath poi kopi hy dwa 
grossza za gisthbo 1432 Z a p W a r s z  nr 401; Jako 
mne Adam wynowath trzy kopy przesz dzesan- 
czy grossz... Adam wynowath Janowy trzy 
kopy przesz dzesanczy grosszy 1434 Z a p W a r s z  
nr 503; Jacom ya ne wipoziczil v Woyczecha 
y Boguslava kopy grossz... *Thomel ne wypo- 
ziczil v Woyczecha y Bogusława kopy grosszy 
1437 Z a p W a r s z  nr 530; Jacom ya przi tern byl, 
kędy Woyczećh zastawyl pla<sz>cz... w po- 
lukopyu y we trzech groszech 1445 Z a p W a r s z  
nr 583; Jakom ya Marczinowy nye vybral z wy- 
wroczonich psczol na lata myodu syla za poi 
koppy i za dwa grossa 1456 T y m S ą d  81, s im .  
1468 Z a p W a r s z  nr 1294; Yako moy brath nye 
vynovath dw kopu y *duczestu grossu podia 
poszw 1470 Z a p W a r s z  nr 1330; *Eszech thy 
mnye kazał raczycz poi kopi przes *thw gro
ssu podia posszw 1471 Z a p W a r s z  nr 1261; 
~  grzywna groszy: Staszek dal Potraszewi na 
*dzilnicz0... poczdzeszonth grziwen groszow 
1399 H u b e Z b  75; *Sćzo.my ranczil Paszko za 
dzewencz grzywen, tego my ne yest doplaczil 
dwu grzywen y groszu styrze 1400 L e k s z  II 
nr 2643; Jacub... ne szaplacil Janoui przes 
dw grosu *grziwnu 1402 J A  YI 207; Iaco czso 
yest Jan s synem zaplaczil Jaxe oszmdzesanth 
grziwen i cztirzi, tego mu winowath szeczcznacze 
grziwen groszow 1407 H u b e Z b  87; Iacom ia ne 
winowat Marczinowi za wol grziwni groszow 
1407 K s M a z  I nr 1021; Kmyecz drygego kmyecza 
zabyyącz, zaplacziw trzy grziwny groszow (sólu- 
tis tribus marcis grossorum, D z ia ł  30: trzy

grzywny groszy) S u l 41; Gdibi slyachczicz... 
slyachczyancze... ysylstwo bi yczinil, tedi za tho 
iste ysylstwo cztirdzyesczy grziwyen groschi 
obikley hczbi zyemye mazowesskyey zaplaczicz 
ma (XL marcas grossorum consueti numeri ter- 
rae Masoviae exsolvere debebit) S u l 90; Dzie
dzicz... nye ma wiączei bracz od plinączego 
iedno poi grziwni grosi pospohthey monethy 
(non plus dabit haeredi fluitans nisi mediam 
marcam grossorum communis monetae) 1498 
M a c P r a w  YI 274; ~  skociec groszow: Falek... 
wsząl gemv... thobolą, w geyzye byli trzy skocz- 
cze groszow (in qua fuerunt tres scoti grossorum, 
D z ia ł  35: trzy skoczcze pyenyądzi) S u l 44; 
~  grosze połgroszkow, w połgroszcech i tp ,:  
Jaco mye Stanisław vinovat syetmdzesanth gr<o- 
szy> prze dw grosu, połowicza *pwolugrosczych, 
ą połowicza w drobnich penądzy *racoyamstwa 
1438 Z a p W a r s z  nr 876; Jakom ya gwalthem 
ląky nye possyekl... anym gych yschkodzil, 
jako kopa groschy polgroschkow 1470 Z a p W a r s z  
nr 2945; Jakom ya nye posslalą czeladzi moyey... 
anym owcze sznyadla, anym schkody yczinyla, 
jako poi kopi y dwa groschą polgroschkow 1471 
Z a p W a r s z  nr 3030; Jakom ya s thobą jadącz... 
nye ykradlem kabathą, jako dwadzescza y cztiry 
grosche polgroschkow 1472 Z a p W a r s z  nr 3079; 
Jakom ja nye yinowath sstha koop grosch 
w polgroszczech poszagu po dzyewcze Heduidze 
Marczinoyy... a po* zyenye [yjyego 1475 Z a p 
W a rs z  nr 1441; Jacom ya nye possyecl laky 
Micolay o wey... anym sz ńyey zabrał syena 
za kopa groschow w polgroszech 1477 C zrs  
s. LXXXVI; ~  grosz szyroki, czeski, praski 
i t p . : Chmont wzal Andriczcze cztirzi grziwni 
y dwa grossza grosszy sszyrokich 1400 S K JA 1A  
191; łan Lodzski posiczil panczi krziwen sziro- 
kich groszew v Sziban 1401 P ie k  VI 45; Yan 
wynowath szedm werdunk rankoyemstwa szy- 
rokich groszy za postaw sukna 1405 H u b e Z b  105; 
Nynotha ne winowath Regnolthowy po oczczu 
dwdzesthu grossy szirokich y panczy 1405 K s M a z  
I nr 498; O ctoro trzidzessczi cop grosi syrokich 
Margorzata na mo żałowała, tich ia ne winowath 
1419 A K P r  VIII a 45; Iaco prawe wnessono 
dweszcze grziwen prasskych grosszow macze- 
rzistich Adamowy maczerze ib . 148; Zastawyamy 
dzedzini nassze... w tyssonczu grzywen syro- 
kych grossy praskey kusny liczby polskey ob- 
wikley, lyczoncz w kaszdo grzywno czterdzesczy 
y oszm grossy obhgamus hereditates nostras... 
in mille marcis latorum grossorum Pragensium 
monete numeri Polonicahs consueti compu- 
tando in ąuamhbet marcam XLVIII grossos 
ca  1428 P F  1 481; V nasz gesth moneta, czo gych
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gydze osszmynascze za praszky grosz (O r tM a c  
102: za szyroky grosz praszky) O r t B r  VII 5/1; 
Azaly ya nayn nye blyschy doszwyathczycz, ysz 
mv myano szescz groszy szyrokych dacz O rtB r-  
R p  84, 3; Czo o tho poranka (leg . poręka) ma 
czyrpyecz albo pokupicz, a kako wyele thych 
pyenadzy, czso gych v nasz osszmnasczye gydą 
za sszyroky grosz czesszky O r t K a ł  305, s im .  
O rtM a c  93; Przydzye[ly] za kaszdy ortel... 
yeden rzymszky szlothy, czo czyny dwadzyesczya 
szyrokych groszy O r tM a c  129, s im . O r tB rR p  
93, 4; Jako Mykolay, sin moy, Janovy czthirech 
kop grosshi shirokych nye hycratl 1459 Z a p -  
W a rsz  nr 1036; Jan ... pomowil gy bycz slo- 
dzegya, abi gemu s *nechgkthorey skrzynky 
ycradl dzesącz cop groszow cusnie praskey 1474 
Z a b  540.

Groszewy cf. Groszowy
Groszowe cr o d z a j  d a n in y , tr ib u ti  g en u s , q u o d  

d u d  a  cm eth on ibu s s o h e b a tu r 3: Nos Kazimirus, 
dei gracia dux Stetinensis..., absolyimus et 
eximimus... scultetos, kmethones, molendina- 
tores, tabernatores et ąuoslibet incolas predicta- 
rum villarum... ab omnibus nostris solucionibus 
ducalibus, ut puta sep, pobor, groschowe, col- 
lectis, contribucionibus castrorum nostrorum 
(1375) 1505 K o d P o l II  759.

Groszowy, Groszewy grzywna groszowa 
'g rzyw n a  g r o s z y ,  z  g r o s z y  z ło ż o n a , n u m m o ru m , 
qu i g r o s s i  d iceb a n tu r , lib ra 3: Simun a Mscziszek 
yesi blisszi ku dzeczartowskey pusczine w ssze- 
sczą grziwen groszowich, niszli Crzistek y Pa
szek 1405 H u b e Z b  105; Yakosmi przi tern bili, 
gdi Climonth ranczil Symunowi sescz grziwen 
groszowich ib .; Czso dal w zastawo Mroczek 
swey dzewcze w posadzę zrzeb w dzessandzy 
grzywen grosszowych, w tho przydancz Mroczek 
y s synem sso wanzali sylo moczo 1406 H u b e Z b  
120; Paney Milocay (p ro  Micolay) ne mai ga- 
bacz o ten vadol pod czesantczi grziven grosso- 
wich zacladu XV in. M a ik  119; ~  Iacom po- 
sziczil Piotraszeui trzi grziwrii groszevich a yedna 
halerzeff 1396 L e k s z  I nr 2170.

Groza f o r m y :  n. s g . groza G n  gl. 70b, ca  1428 
P F 1486, e t c . ; ~  g . sg . grozy D z ia ł  2. 8; ~  a c . sg . 
grozę 1446 T y m W o l 16, B Z  Deut 2, 25. I Par 
14, 17; ~  i. sg . grozą G n  gl. 70b, B ła ż  321, B Z  
Deut 28, 34, 1471 M P K J  V 90; ~  n. p i .  grozy 
XV p .  p o s t .  P F V l ;  ~ g .  p l  groź Gn 1 lb , XV 
in. R  XXIV 61, S u l 9.6, D z ia ł  15, 1471 M P K J  
V 67. 134, R o z m  550. 587; ~  a c . p l .  grozy 
Gn gl. 170 a, S u l 80, 1466 R  XXII 13, 1471 
M P K J  V 113, R o z m  4 8 0 ; i. p l .  grozami XV 
p .  p r .  R  XLVII 359, XV m e d . R  XXII 246, 
ca  1455 J A  XIV 496, D z ia ł  15, 1461—7 S e rm

315r, 1471 M P K J  V 60; ~  /. p l .  (w) grozach 
B Z  I Par 17, 21.

Z n a c z e n i a :  1. cp rz e s tr a c h , p r z e ra że n ie ,
trw o g a , o b a w a  p r z e d  c z y m ś , f o r m id o ,  h o rro r , 
p a v o r , m e tu s3: A gdisz bilo slunce... zaslo, 
vderzy na Abrama drzemota, a groza wyelika 
w czyemnoszczy obydze gi (horror magnus et 
tenebrosus invasit eum) B Z  Gen 15,12; Dzysz 
pocznyesz pvsczacz strach y grozo two na lvdzi 
(hodie incipiam mittere terrorem atąue formi- 
dinem tuam in populos) j5Z Deut 2, 25; Y roz- 
nyesyono gest gymyo Dauidowo po wszelkich 
wloscyach, a bog dal ’grozo gego na wszitki po- 
gani (dominus dedit pavorem eius super omnes 
gerites) B Z  I Par 14, 17; Groza, iasz twarz 
two posyadla (pallor, qui faciem tuam obtinet), 
otydzi ot cyebye B Z  Judith 6, 5; Groza formido 
(nullusąue ausus est resistere, eo quod omnes 
populos magnitudinis eorum formido penetra- 
rat Esth 9, 2) 1471 M P K J  V 58; Strach, groza 
*sigellus, horror (loquente Ephraim, horror in- 
vasit Israel et deliquit in Baal, et mortuus est 
Os 13, 1) ib . 111; ~  ~  'zd u m ie n ie , o słu p ien ie , 
s tu p o r3: Bila groza w gich oczu (erat in ocuhs 
eorum stupor), bo syo dziuyly gey krasye barzo 
B Z  Judith 10, 14.

2. 'w ła śc iw o ść  w y w o ły w a n ia  s tra ch u , g ro źn o ść ,  
ś tr a s z łiw o ś ć ,  te rro r , v is  te r r ib il is3: Grozamy ter- 
roribus XV p .  p r .  R  XLVII 359; Vzitki zemye 
twey... sesrze lvd, ktoregos ty nye znasz, a ty 
bodzes czirpyecz zawzdi..., lokayocz syo przed 
gego grozo (stupens ad terrorem eorum), yosz 
to vsrzita oci twogi B Z  Deut 28, 34; Ktori gest 
gyni, iako lyvd twoy Israhel,... k nyemv szedł 
bog, abi wizwolyl a vczinyl sobye lyvd w swey 
wyelykoscy a w grozach, a wirzucyl narodi 
przed gich oczima (faceret populum sibi et 
magnitudine sua atque terroribus eiiceret na- 
tiones a facie eius)? B Z  I Par 17, 21; Groza 
terror (et terror vester ac tremor sit super 
cuncta animalia terrae Gen 9, 2 ) 1 471 M P K J  
V 8; ~  'n ie b e zp ie c ze ń s tw o , p e r ic u lu m  te r r ib ile , 
m in a e ,'te r ro r3 : Nyektorzy z naszych ryczerzow... 
wsząli obiczay nye stacz pod szadną choragwą, 
a to prze to, aby grozy pyschek (S u l 21: pvszek 
czwyrdzy) albo stroszey syą ychowali (ut ma- 
chinarum, propugnaculorum aut ipśius exerci- 
tus custodiam eyitarent) D z ia ł  8; ~  'w ie ś ć  z a 
trw a ża ją c a , f a m a  a tr o x , te r r ib il is3: Y maczye 
tesz slyschecz boye y grozy boyow (audituri 
enim estis proeha et opiniones proeliorum Mat 
24, 6) R o z m  480; ~  Pozienye (leg . pożenie) 
grozą minabit (sic minabit rex Assyriorum capti- 
yitatem Aegypti et transmigrationem Aethio- 
piae Is 20, 4) 1471 M P K J  V 90.
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500 GROZA GROZIĆ

3. cg r o ź b a , p o g r ó ż k a , m in a e, c o m m in a tio , ve- 
x a t i o :  Sw0thy Gan tego tho króla Heroda 
o gego sloscz karał gest gy był, allecz on gego 
[gjgrosz ne bal szo gest był G n  11 b ; Dary vase 
so my gako proch, grosa gako ogzen na scene 
napysani terrores vestri flamma, que ąuamuis 
*inpungnat fundamenta domus mee, cadere ta- 
men non potest G n  gl. 70 b; Tescy yelebna cy- 
stota te to defky była gest, yscy ona any bo- 
gadstvem, any *groso ne dala so gest prze- 
mouicz ib .; Omnes minas, grosy, [...] deuicit 
G n  gl. 170a; Grosza cominacio ca  1428 P F l  486; 
Martinus... fideiussorem posuit... pro commi- 
n&cione al. prze g<r)oza 1446 T y m W o l  16; 
A bądzely ten sbyek... groszy czynyl (minas 
incusserit) poszedzączim rolą..., pan... prawo 
polske s nym poządayączim ma yczynycz S u l 80; 
Gen wsdawa albo spuscza, ma polozicz rąn- 
koyemstwo o tho, ze nygdi gros ktorich ma czi- 
nicz (quod nunąuam ahąuas minas incutiet) na 
potem, any gabacz czlowyeka, któremu wsda- 
hye..'. sstanye syąn S u l 9 6 ; Y0I g<i> namalwacz 
onze grozo, onze dobro rzeczo, aby sye odwro- 
cyl od kr<ze)scyanskey wyaryB la ż  321; A bądą 
wasz gonicz albo popądzacz, czu grozamy albo 
yczinky wasz nądzącz XV m ed . R  XXII 246; 
* Groszy a cominacio ib . 321; Czastokrocz zly, 
acz... nye bądze syą bal grozy, ale syą bądze 
bal wyny D z ia ł  2; Vbostwo, ybawsży syą groź 
gych (non yalentes redimere aliter vexationem, 
S u l 2 1 :  nye mogącz gynako othkvpycz klo- 
pothanya), pyenyądzmy gotowymy przepraszayą 
D z ia ł  15; Nyektorzy przed sąd nayczyli syą 
sylną moczą przychodzycz, a thv grozamy (per 
strepitum et importunam ipsorum audaciam, 
S u l 28: przes baklywoscz a yporną... szmya- 
loscz) w sądzę czastokrocz wyczastwo otrzy- 
mvyą D z ia ł  15; Christus pulsat flagellis, com- 
minacionibus, beneficiis, promissionibus et exem- 
plis kłoni karanim, groszami, dobroczamy, obye- 
tami, przicladami swyanthich 1461—7 S e rm  
315r; Groschy minas 1466 R  XXII 13; Grosch 
minarum (Saulus autem, adhuc spirans minarum 
et caedis in discipulos domini, accessit ad prin- 
cipem sacerdotum Act 9, 1) 1471 M P K J  V 134; 
Groszy minę XV p .  p o s t .  P F  V 7; Groź mąk 
pyekyelnyćh szyą nye *oboysch R o z m  550; 
Vyez dobrze, yze szye on nyyednych groź nye 
boy; a przetho ym yyączey yemv bądzyemy 
grozycz, thym yyączey bądzye k sobye przyymo- 
vacz R o z m  587; ~  Any zadnymy groszamy bląd- 
nymy s prawdy szwyedzyon nec aliquo errore 
(p r o  terrore) devio seductus ca  1455 J A  XIV 496.

4. *p o d s tę p , z a s a d z k a , c h y tro ść , in s id ia e , m a -  
ch in a tio n es  : Od grosz ab insidiis diabolorum

protegunt XV in. R  XXIV 61; Groszy machi- 
naciones ca  1428 P F  I 494; Groszy machina- 
menta XV m e d . Z a b  514; Grozy insidias (paci- 
fici sumus, nec ullas molimur insidias Gen 42, 31) 
1471 M P K J Y  13; Grozamy insidiis (w a r. lu b .:  
yclady insidias, sonitus terroris semper in auribus 
illius, et cum pax sit, ille semper insidias sus- 
picatur Job 15, 21) ib . 60; Z grosch de insidiis 
ib . 6 1 ; Grozy (w a r. lu b .: ycladi) insidias (in- 
yaluerunt adversum te viri pacis tuae, qui co- 
medunt tecum, ponent insidias subter te Abd 
1,7) ib . 113.

Grozić (się) f o r m y :  a . z  z a im k ie m  zw ro tn y m  
się: f u t .  3 . sg . m . grozić będzie FI i P u l 102, 9; 
~  p r a e t .  3 . sg . m . groził 1449 R  XXV 165.

b. b e z  z a im k a  zw ro tn e g o  się: p r a e s .  in d . 2 . sg .  
grozisz ca  1500 E r z  21; 3 . sg . grozi B Z  Gen 27, 
42, 1471 M P K J  V 80, P u l 9, 31. 32, R o z m  505; 
~  p a r t .  p r a e s .  a c t. adv. grożąc 1444 S tP P P  II 
nr 3215, B Z  II Par 26, 19; ~  inf. grozić ca  1500 
E r z  21; ~  f u t .  3 . sg . m . będzie groził 1471 
M P K J  V 89; 1. p l .  m . będziemy grozić R o z m  
587; ~ p r a e t .  1. sg . m . groziłem 1470 Z a p W a r s z  
nr 3007; -m groził 1469 Z a p W a r s z  nr 2931; 
3 . sg . m . jest groził, B Z  Jos 23, 15; groził XV 
m e d . S K J  I 82, XV p .  p o s t .  R  XXV 182, XV 
p .  p o s t .  R  XLVII 350; 1. p l .  m . groziliśmy 1471 
M P K J  V 102; 3 . p l .  m . grozili B Z  Neh 6, 9, 
1466 A G Z  XV 44.

Z n a c z e n i a :  1. 's t r a s z y ć  c z y m ś  z ły m , w y g ra 
ż a ć , o d g r a ż a ć  s ię , m in a ri, co m m in a ri, m a łe  in- 
te n d e re  a l i c u i :  Myloserdny gospodzyn... ne na 
wyeki gnywacz se bodze, any na wyeki grozicz 
sie bodze (neque in aeternum comminabitur) 
F I 102, 9, s im . P u l;  Thomek... z Micolayem... 
nye zabili służebnika ksądza Janowa... ani 
tesz yeszdzili grozancz na dom tego istego ksą
dza..., ani go dobiwali 1444 S tP P P  II nr 3215; 
Nye przeklynal, gdyż męczon, nye grozyl 
(R  XXV 165: nye groszyl sze) non cominaba- 
tur (I Pet 2, 23) XV m ed . S K J  I 82; Ach! Tocz 
Ezau, twoy brat grozycz (frater tuus minatur), 
chce czyo zabycz B Z  Gen 27, 42; Prziwyedze 
na vasz wszistko zle, gimze to gest groził wam 
(quidquid malorum comminatus est) B Z  Jos 
23, 15; Y roznyewal syo Ozias... grozocz ka
płanom (minabatur sacerdotibus) B Z  II Par 26, 
19; Cy wszitci groziły nam (terrebant nos) B Z  
Neh 6, 9; Quomodo ipsi Michaeli diffidantes 
al. othpowyądayącz sibi minas inflixerunt al. 
grozyli mv ipsum percuttere 1466 A G Z  XV 44; 
Jakom ya lpwczewi paną szandzyego gąsschi . .. 
nye wessgnąl szyła gwalthe<m> anym mv gro
szyl wyszywayanczi kv byczy 1469 Z a p W a r s z  
nr 2931; Jakom ya przyszchethwschy w dom
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kxandza pyssarzow gwalthem nye groszylem 
mv 1470 Z a p W a r s z  nr 3007; Bandze grozyl 
minabit 1471 M P K J Y  89; Grozilischmy a. gna- 
lischmy minabamur ib . 102; Grozyl XV p .  p o s t . 
R  XXV 182; Ney (p ro  nye) groszyl non comina- 
batur XV p .  p o s t . R  XLVII 350; Grozycz com- 
minari ca  1500 E r  z  21; Moy oczyecz dzyerszy 
nade mna dzysz svoy myecz ostry, abych tego 
nye vczynyl, grozy myą ym sczyącz R o z m  505; 
Vyez dobrze, yze szye on nyyednych groź nye 
boy, a przetho ym yyączey yemv bądzyemy gro
zycz, thym yyączey bądzye k sobye przyymo- 
vacz R o zm  587; ~  Prima vox famulantis, se- 
cunda amonentis, tercia cominentis, grozy (leg . 
grozi c z y  grozy?) XV m e d . G IW ro c  64r.

2. *z a s a d z a ć  s ię , c z y h a ć , n a s ta w  a ć , g o d z ić  n a  
k o g o ś , na co ś , in s id ia r i, a lią u em  d o lo  p e te r e 3: 
Grozy insidiatur (in labiis suis indulcat inimicus 
et in corde suo insidiatur, ut subvertat te in 
foveam Ecclus 12, 15) 1471 M P K J Y  80; Grozy 
(FI: godzy) we zkryczyu (insidiatur in abscon- 
dito) yako lyew w yaskyny swoyey, grozy (FI: 
godzi), aby vlapyl ybogego (insidiatur, ut rapiat 
pauperem) P u l 9, 31—2; Frustra mihi machi- 
naris vlg. darmo my groszysch ca  1500 E r z  21; 
Grozycz machinari ib .

C f. Odgrozić, Przegrozić, Przygrozić, Ugro- 
zić, Wygrozić, Wzgrozić się, Zagrozić, Od
grażać, Przegrażać

Groźno 'o w o c  w in o ro ś li, uva : Numąuid colli- 
gunt de spinis uvas, groźny vyna, et de tribulis 
ficcus s osthw figy (Mat 7,16) ? XV m ed . G IW ro c  
62 r; Iagoda gich groszno zolczy a groszno prze- 
gorzke (uva eorum uva fellis et botri amarissimi 
Deut 32, 32) P u l Deut 46,

Groźni cf. Groźny
Groźnie 1. *s tr a s z l iw ie , p r z e r a ż a ją c o , te r r ib i

lite r  : Chwalycz czo *bodo, bo groźne wy<e>li- 
czyl ges so (quia terribiliter magnificatus es, 
P u l: bo groźno wyelmoszny yes) FI 138, 13; 
Groznye horrende (horrende et cito ąpparebit 
vobis, ąuoniam iudicium durissimum his, qui 
praesunt, fiet Sap 6,6) 1471 M P K J Y  1 5 .

2. ep o d s tę p n ie , zd r a d liw ie , d o lo , in s id io se , 
a s tu te :  Groznye insidiose (Jehu faciebat hoc 
insidiose, ut disperderet cultores Baal IV Reg 
10, 19) 1471 M P K J  Y  46; Groznye insidiose 
(qui quaerit legem, replebitur ab ea, et qui in
sidiose agit, scandalizabitur in ea Ecclus 32, 19) 
ib. 83.

Groźnik 'c z ło w ie k  g r o ż ą c y , r zu c a ją c y  p o g r ó ż k i , 
qui a licu i m in a tu r  se  a lią u id  y in d ica tu ru m  seu  
p o stu la tu ru m  : Coram quo iudicio yeniens Stan- 
czel Solcz interrogayit: Domine iudex, si debet 
Hannusz Tymnayer locare suos minatores al.

grosznyky an non, qui minentur super isto 
orto penes thabernam 1470 S tP P P  XI 253.

Groźno 's tra s z liw ie , p r z e r a ż a ją c o , b a rd zo , te r-  
r ib i l i t e r :  Groszna kosza w rakv mayyncz,
... groszno szyeczye przesz luthosczy D e  m o r te  
w. 42‘ ~  Myszthrz, yydzacz obrasz skarady, 
zolthe oczy, zyuoth blady, groszno szya thego 
przelaknal D e  m o r te  w. 45; Chwalicz czye będę, 
bo groźno wyelmoszny yes (quia terribiliter 
magnificatus es, FI: bo groźne wy<e>liczyl ges 
so) P u l  138, 13.

Groźność 'su ro w o ść , s ro g o ść , se v e r ita s , a u s te r i-  
t a s Przymerna groznoscza nimia rigiditate 
1447 R  XXII 41.

Groźny, Groźni f o r m y :  n. sg . m . groźny FI 
Moys 12, FI i P u l 46, 2. 75, 7. 88, 8. 95, 4, ca  1418 
W is i nr 2151, XV m e d . R  XXIV 359, B Z  Ex 
15, 11, R o z m  45. 92; / .  groźna FI 49, 4, B Z  Ex 
19, 18; n eu tr . groźne FI i  P u l  98, 3. 110, 9, B Z  
Gen 28, 17; ~  g . sg . groźnego XV m e d . R  XXV 
152; n eu tr . g r o ź n e g o  B Z  Deut 28, 58, N a w  70; 
~  d. sg . groźnemu 1451 R  XXII 41; m . FI i P u l  
75, 12; ~  a c. sg . m . groźny B Z  Ex 34, 10; groź
nego B Z  Neh 4, 14; / .  groźną D e  m o r te  w. 38, 
XV p .  p o s t .  R  XXV 177; ~  f. sg . f .  groźną 
ca  1455 J A  XIV 490; n eu tr . groźnym B Z  Gen 
50, 10; ~  l. sg . m . (w) groźnem N a w  69; 
n eu tr . groźnem ca  1450 P F  IV 572; groźniem 
B Z  Deut 32, 10; ~  n. p l .  m . groźni B Z  Gen 
9 ,2 ; '/ .  groźne B Z  Ex 10, 22; n eu tr . groźna 
FI i P u l  65, 2; ~  a c . p l .  n eu tr . groźna B Z  
Ex 7, 4.

C o m p a ra t. i . s g .  groźniejszymi 1466R XX II25.
Z n a c z e n i e :  'b u d zą c y  g r o z ę ,  s tr a s z l iw y , su 

ro w y , s ro g i, te r r ib il is , severu s, a sp e r  : Bo go- 
spodzin wisoki, groźni (quoniam dominus excel- 
sus, terribilis), crol weliki nade • wszo zemo 
FI 46, 2, s im . P u l; Mówcze bogu: Kaco groźna 
so dzala twoia (quam terribilia sunt opera tua)! 
F I 65 , 2 , s im . P u l; Widzcze dzala bosza, groźny 
(terribilis) w radze nad sinmi ludzskimi F I 6 5 ,4 ,  
s im . P u l; Ty groźni ies (tu terribilis es), a kto 
przeciwi se tobe? Z tego gnew twoy El 75,7, 
s im . P u l;  Obeczuycze... gospódnu... groźnemu 
y iemu, iensze byerze duch ksoszoczi, groźnemu 
v wszech crolow zeme (terribili et ei, qui aufert 
spiritum principum, terribili apud reges terrae) 
F I  75, 12, s im . P u l; Bob (p r o  bog)... weliky 
y groźni nade wszemi (terribilis super omnes) 
FI 88, 8, s im . P u l, s im . FI i P u l 95, 4; Spowa- 
daycze se ymenu twemu wehkemu, bo grozyne 
y welike iest (quoniam terribile... est) i7/ 98, 3, 
s im . P u l; Swote y groźne ymo gego (terribile 
nomen eius), pocżotek modroszczy boyazn 
*bozo FI 110, 9, s im . P u l; *Welkoczynoczy ges
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w swotosczy twogey, okropny albo groźny, 
albo przykry (magnificus in sanctitate, terribilis 
Ex 15, : 11, P u l: okropny) FI Moys 12, s im . B Z  
Ex 15, 11; V karanyv yest groźni, a w vpomy- 
nanyv łagodni a mylozczyyi ca  1418 W is i  
nr 2151; Przykri, groyzny austerus XV m ed . 
R  XXIV 359; Aspectu terribili grosznego XV 
m e d . R  XXV 152; W grosnem obliczu in fulgure 
wltus ca  1450 P F  IV 572; Grosznemy rigido 
1451 R  XXII 41; Groźną yyellykosczya ca  1455 
J A  XIV 490; Groźny i straszliwy bodzczye nade 
wszym stworzenym na zemy (terror yester ac 
tremor sit super cuncta animalia terrae) B Z  
Gen 9, 2; O kako groszne to gest myeszczce 
(quam terribilis est... locus iste)! ib . 28, 17; 
Wiwyodo... syny izrahelskye z szemye egip- 
skyey przez groszhaa znamyona (per iudicia 
maxima) B Z  Ex 7, 4; Uczynyly soo szyo czmi 
tako groszne (factae sunt tenebrae horribiles)..., 
sze *zodny nye uszrzal brata swego ib . 10, 22; 
Góra Synay kurzyła sze,... a wichadzal dym 
z nyey yako s pyecza, a bila góra wszitka groszna 
(eratąue omnis mons terribilis) ib . 19, 18; Vczy- 
nyo znamyo..., abi wydzyal lud... skutek boszy 
groszny (ut cernat populus... opus domini ter- 
ribile) ib . 34, 10; Nye bodzesli syo bacz ymyenya 
gego sławnego y grosznego (nisi... timueris 
nomen eius... terribile), to gest pana boga 
twego B Z  Deut 28, 58; Nalasl gy w zemi pvstey_ 
na grosznyem myesczy (in loco łiorroris) ib . 
32,10; Nye boycye syo..., ale na pana wyely- 
kego a groźnego wspomynaycye (domini magni 
et terribilis memeritote) B Z  Neh 4, 14; Ar- 
migeros yerbis furor, g l. grosznyeysch<y>my, 
amplius armat x acribus, g l. crudelibus 1466 
R  XXII 25; Myecze oczy *szawrzaczayacz, 
groszna kosza w rakv mayyncz D e  m o r te  w. 38; 
Przyyyedzy mye przed oblycze szynaczka thwego, 
gdy stana w groznem szandzye N a w  69; Raczy 
my yproszycz... y szwego mylego (sc . syna), aby 
my nye pokazowal groźnego oblycza szwego 
N a w  70; Grosną asperam XV p .  p o s t .  R  XXV 
177; To poselstvo przed thym nye slychano, 
a przeto nade wschytky mysly y nad rosym 
szyaga, bo ten w Chyervbym groźny, w Szera- 
phyn mylovanym gorączy y ve wschech mo
czach przyrodzonych, a nye yednym rozymem 
ogarnyony R o z m  45; Który yest tako moczny 
a tako *szrzably, yen nye telko nam, alye y na- 
schym bogom yest tako groźny R o z m  92; 
~  cw ie lk i, p o tę ż n y , g w a łto w n y , yeh em en s : Ogen 
w obesrzenu iego se zaszsze, a w ocrodze iego 
burza groźna (in circuitu eius tempestas yahda’ 
P u l : szylna) FI 49, 4; Vczynyly vczto za Yorda- 
nem s wyelykym płaczem y grosznym kwyele-
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nym (celebrantes exequias planetu magno atque 
yehementi) B Z  Gen 50, 10.

Grożenie 's tra s ze n ie , g ro że n ie , m in a tw  : *Gro- 
szeyne comminacio ca  1428 P F  I 496; W gro- 
zienyy in comminacione (et auditam faciet do- 
minus gloriam vocis suae, et terrorem brachii 
sui ostendet in comminatione furoris et flamma 
ignis deyorantis Is 30, 30) 1471 M P K J  V 92.

Grób f o r m y :  n. sg . grób FI i  P u l 5, 11. 13, 5, 
XV p .  p r .  R  XVI 347, B Z  IV Reg 23, 17, e tc .;  
~  g- sg • grobu S p o w  1—4. 6, XV in. R  XXIV 72, 
B Z  IV Reg 13, 21, 1466 R  X X II25, e t c . ; ~  d. sg . 
grobu ca  1420 R  XXV 229, ca  1425 E w K R e g  42, 
R o z m  438; ~  a c. sg . grób G n  181 a. b, ca  1500 
S p r T N W  N  13; ~  v. sg . grobie XV e x . P a m L it  
XXIX 115; ~  /. sg . (w) grobie FI i  P u l 87, 12, 
XV p .  p r .  R  XXII 334, B Z  Gen 35, 20, 1471 
M P K J  V 51, M P K J  V 98, e tc .;  ~  n. p l .  groby 
XV e x . S K J I 145, R o z m  306; grobowie FI i P u l  
48, 10; ~ . g .  p l .  grobow B Z  Num 33, 17. II Par 
26,23 ; r ^ d .  p l .  grobom B Z  Num 33,16; ~  a c. p l .  
groby B Z  IV Reg 23, 16, R o z m  306; ~  /. p l .  
(w) grobiech FI i P u l 67,7. 87, 5, B Z  II Par 
21,20. 24,25.

Z n a c z e n i e : cm ie jsc e , d ó ł do  p o ch o w a n ia  
zm a r łe g o , g ro b o w ie c , m o g iła , sep u le ru m , tu m u lus : 
Kasalcy gest on (sc . święty Jan) bil szobe grób 
podle ołtarza yykopacz G n  181 a; Pred onimy 
fszythk<i)my luczmy gesthcy on bil f grób 
*stopil G n  181 b; A tako vocz ony ludze po one 
syathloscy szocz ony biły f grób yesrzely Gri 
181 b; Nixecz ginsego thamo ne szocz ony biły 
nalesly, gedno pełen grób manny bose G n  181 b; 
Grób otworzoni iest gich gardło (sepulerum 
patens est guttur eorum), iozikmi swimi lszywe 
so czinih FI 5,v 11, s im . P u l, s im . FI i P u l  13, 5; 
I ostawo czudzim bogaczstwa swoia a grobowe 
gich domowe gich na weky (sepulera eorum 
domus illorum in aeternum) FI 48, 10, s im . P u l;  
Iensze wiwodzi iotcze w moczi, takeszty,... gisz 
przebiwaio w grobech (qui educit yinctos in 
fortitudine, similiter eos,... qui habitant in se- 
puicris) FI 67, 7, s im . P u l;  Iaco raneni spocz 
w grobech (sicut yulnerati dormientes in se- 
pulcris) FI 87, 5, s im . P u l;  Azali kto .mowicz 
bodze w grobe "miloserdze twoie (numquid 
narrabit ahquis in sepulero misericordiam 
tuam) ? FI 87, 12, s im . P u l; Kaio sse..., izesm... 
martwego do grobu ne prziprowadzil S p o w  
2 . 1. 3. 4. 6; Maria Magdalena et Maria Iacobi, 
et Salome... yeniunt ad monumentum, groby 
(Marc 16,2) X Y  in. R X X I V 1 2 ; O  completney 
godzinę czalo grobu dano ca  1420 R  XXV 229; 
Gydechu gedny z nasich cu grobu (abierunt 
quidam ex nostris ad monumentum Luc 24, 24)
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ca 1425 EwKReg 42; Grób tumnlus XV p. pr. 
R  XVI 347; Lezal trzi dni f  grobye XV p. pr. 
R XXII 334; Postawyl Iacob na gey grobye 
znamyo napysaw. To znamyo na grobye Ra
chel gest az do dzyszeyszego dnya (erexitque 
Jacob titulum super sepulcrum eius. Hic est 
titulus monumenti Rachel usque in praesen- 
tem diem) BZ Gen 35, 20; *A pysczey Synay 
yiszedwszi, przisli kv grobom zodliwosci, a rv-. 
sziwszi z grobow zodliwosci, Stani zastawili 
w Asserot (yeneruiit ad sepulcra concupiscentiae. 
Profectique de sepulcris concupiscentiae castra 
metati sunt in Haseroth) BZ  Num 33,16—7; 
Nyektorzi pochowawaioc czlowyeka, vzrzely 
lotri y wrzvczily cyalo do grobu Elyzeowa (proie- 
cerunt cadayer in sepulcro Ehsei) BZ  IV Reg 
13, 21; A obrocyw syo Iozias y. yzrzal grobi, 
gesz bili na górze (vidit ibi sepulcra) ib. 23, 16; 
Gest grób tego mosza boszego (sepulcrum est 
hominis dei) ib. 23,17; Pogrzebly gy w myescye 
Dauidowye, ale wszako nye w grobyech kró
lewskich (sepelierunt eum in ciyitate David, 
yerumtamen non in sepulcro regum) BZ  II 
Par 21, 20, sim. ib. 24,25; Y skonczal Ozias..., 
y pogrzebly gy na polyu kromye krolyowich 
grobow (sepelierunt eum in agro regalium se- 
pulcrorum) ib. 26,23; Armisonamque, sbroyną, 
cohortem per sua dona vocat ad tumulumque, 
v groby, locat, ossadzą 1466 R  XXII 25; W gro
bye in *mauseolo (mortuusque est et sepultus 
in mausoleo patrum suorum II Par 35, 24) 1471 
M PKJY  51; Grób a. kopyecz tumulum ib. 86; 
Oszm myar plothna, szyethm szthop w grobye, 
thom thylo yyrobyl szobye SkargaPloc w. 27, 
sim. SkargaWroc w. 16; <Bądź> poyythan, 
szwąthy grobye, w kthorym lezal *bok szam XV 
ex. PamLit XXIX 115; Jesusza ymarlego stwo- 
rzenye płakało,... opoky szye padały, groby 
othwarzaly XV ex. S K J 1 145; Lazare, veni foras 
yynycz, Łazarzy, sz grobą ca 1500 JA X 384; 
Angyyel palmą rayszką yey (sc. Marii) dal, aby 
przeth panną noszona, gdy do grobu prowa
dzona ca 1500 SprTN W Y  12; Sswyąthe czyalo 
pochowayczye, a do grobu gye donyesczye ib. 13; 
W padol Josephath poydzyeczye, thamo grób 
nowy naydzyeczye ib.; Jaszne czyalo jako 
szluncze wstało s grobu wyelmy mocnye ib. 14; 
Byada vam, yzesczye yako groby (vae vobis, 
quia estis ut monumenta Luc 11, 44), [v]kto- 
rychze nye yydzyecz, a lyydzye nye yyedzącz 
chodzą po nych Rozm 306.; Górze vam, yze 
b[y]vduyeczye a podnoszyczye groby pro- 
<ro)czskye (vae vobis, qui aedificatis monu
menta prophetarum Luc 11, 47) Rozm 306; 
(Ojcowie waszy) ssą ye ony pobyły, a vy ych

G R Ó B

groby buduyeczye (vos autem aedificatis eorum 
sepulcra Luc 11, 48) Rozm 306; Yako myły 
Iesus Łazarza wskrzeszyl czterzy dny V grobye 
lezączego Rozm 434, sim. ib. 436. 584; Zy- 
dovye... naslyadoyaly yey rzekącz, yze ydzye 
do groby placzącz (secuti sunt eam dicentes, 
quia vadit ad monumentum Jo 11, 31) Rozm 437; 
Myły Iesus wżdy placzacz ssam v sobye y przy
szedł kv grobu, a tamo grób byl vykovan z ka- 
myenya (Jesus... venit ad monumentum, erat 
autem spelunca et lapis superpositus erat ei 
Jo 11,38) Rozm 438; Gednegonasczye dnya 
ystaną s martvych kosczy ymarlych y staną na 
^grobych (stabunt super sepulcra) Rozm 479; 
~  ckopiec (na miejscu zniszczenia), tumulus, 
aceryus3: Grób tumulus (quidquid etiam supel- 
lectilis fuerit, congregabis in medio platearum 
eius et cum ipsa ciyitate succendes, ita ut uni- 
versa consumas domino deo suo et sit tumulus 
sempiternus Deut 13, 16) 1471 MPKJ V 29; 
W grobye (war. kal.: w brogy) in acervos (dabo 
Jerusalem in aceryos arenae et cubilia draco- 
num Jer 9, 11) MPKJ V 98.

Gród fo rm y: n. sg. gród 1255 MMAe III 48, 
1275 MMAe IX 135, 1437 Wisi nr 228, s. 87, 
XV med. PF V 60, Park 409, ca 1500 Erz 21; 
~  g. sg. groda XV p. post. R  I s. XXXIX; 
grodu 1426 Przyb 19; ~  ac. sg. gród XV in. 
M PK JY  431, XV ex. MacDod 139; ~  i.sg. gro
dem Aleksy w. 165; ~  /. sg. (w) grodzie 1406 
Piek VI 287, 1408 Piek VI 365, BZ  Neh 1, 1; 
~  n. pl. grody Dżiał 61; ~  g. pl. grodow Gn 
3 a, F li Pul 77, 32; ~  ac. pl. grody Gn 182 a, FI 
i Pul 26, 5, BZ  Gen 22, 17. II Par 27, 4, De 
morte w. 396; ~  /. pl. (na) grodziech Sul 21, 
Dział 8.

Znaczenia: 1. 'zamek, twierdza, miejsce wa
rowne, arx, castellum, oppidum : Czeszarsz Au- 
gustus... chalcy gest on tho bil przeuedzecz, 
yelecz gest on szem, masth, grodof, fiszy y tesze 
ludzy pod szobo mai byl Gn 3a; Bylastha dwa 
bracencza barso bogathą, a thacz szo była 
swoga mastha, grody y *dzedzynny... sprze
dała Gn 182a; łan Granowski ne chował zlo- 
dzeyew w *szem grodze na Pudliszcowe 1406 
Piek VI 287; Bozzstwo przes gród a grzechy 
przes klodky (deitas per castrum et peccata per 
seras... designantur) XV in. M P K JY  431; Any 
szo s grodu s Dragyma syeli, any zaszą wyachali 
1426 Przyb 19; Gród fortalicium 1437 Wisi 
nr 228, s. 87; Nyekthorzi z naszych slyachczy- 
czow, gdi na grodzeech przeczy w nyeprziyacze- 
lyoom bywayą polozzeni (cum in castris contra 
hostes. positi fuerint),... ny pod czyyą cho- 
rąngwyą z naszey woyszki stanowycz szą obykli
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Sul 21, sim, Dział 8; Gród pallacium XV med. 
PF V 60; Pothkal na szoraw {leg. na żorawiu) 
oczcza swego przed grodem i yąl go proszycz 
Aleksy w. 165; Twarzy y grodi {Biblia ołómu- 
niecka: twrzie y hrady) twich nyeprzyyaczyelow 
*bodzesz myecz (possidebit semen tuum portas 
inimicorum suorum) BZ  Gen 22, 17; Myasta 
zdzalal... a ... grodi, a wyeze (castella et turres) 
BZ  II Par 27, 4; la bil na grodze Suzis (eram 
in Susis castro) BZ  Neh 1,1; Gdyby nye chczal 
stacz kv sadv, ale kryiącz syą po stronam ze- 
myanom schkody bądze czynyl, tedy gego grody 
y myasta, y wsy nam mayą bycz przyłączony 
(bona ipsius immobilia camerae nostrae per- 
petuo applicentur) Dział 61; Gen ma grody 
y palacze, kaszdy przeth mv koszy skacze De 
morte w. 396; Gród Park 409; Urodz<o>nemu 
ryczerzoyy y slawanth <ne) mw pairw łanowy gro- 
da Ambrożego (castri Ambrosii) Bernharth... 
pozdrowynye ne<ch> bądze XV p. post. R  I 
s. XXXIX;" Kxąndz Boleszlaw... z starostą szą 
tam nye broiiyl, w pokogyu gród Thatarom 
zpusczyl XV ex. MacDod 139; Gród castrum 
ca 1500 Er z 21; ~ 'o b ó z  warowny, tabor, castra?: 
Acz vstawo przeciwo mne grodi, ne bodze se 
bacz serce moie (si consistant adyersum me 
castra, non timebit cor meum) FI 26, 5, sim. 
Pul; I plinolo na ne iako proch moso, a iaco 
piasek ptaczy perzeni. I padali so posrzod gro
dów gich, podług stanów gich (in medio castro- 
rum eorum, circa tabernacula eorum) Fi l i ,  32, 
sim. Pul; ~  'także określenie sądu grodzkiego 
{starościńskiego), id quod iudicium capitanei qui 
vocatur\ Micolay nye yiszepnol Rosmanowi 
gwałtem przeprzanego w panczdzeszanth grzi- 
wen w Poznanu ńa grodze 1408 Piek VI 365.

2. 'ciężar ludności wieśniaczej, obowiązek bu
dowy i naprawy grodów, onera, quae colonis im- 
ponebantur castro aedificando seu restaurando*: 
Ab omni liberamus exactione, prestacione, fac- 
tione, labore uel seruitute..., a dacione cise, 
rogoue, stan, voyna, gród 1255 MMAe III 48; 
Gród, id est castro siue construendo de nouo 
vbicunque seu eciam renouando 1275 MMAe 
IX 135.

Gródek 'mały zamek, małe miasteczko wa
rowne, castellum, oppidulum: Grodek uel mya- 
stko castellum ca 1418 JA XIV 512; Grodek 
castellum XV med. R  XXIV 362.

Grodź, Grodzą czy Grodzią fo r m y : n. sg. 
grodź 1426 KsMaż II nr 2257, 1428 Monlur 
V 119, 1429 Monlur VI 12, 1473 TymProc 243, 
etc.; grodz(i)a 1400 StPPP VIII nr CCCXII 37, 
1481 Zap IV 182; ~  g, sg. grodzi, grodzy 
1470 ZapWarsz nr 1321, 1496—503 ZapWarsz

504

nr 1880; ~  ac. sg. grodz(i)ą XV TymProc 243; 
~  i. sg. grodz(i)ą 1423 TPaw VII nr 3321; 
~  /. sg. (w) grodzi, grodzy 1435 KsMaz III 
nr 1522; ~  n. a. ac. pi. grodzi 1372 KodWP 
III 387, 1401 Piek VI 58, (1404) KodWP V 52, 
1426 Monlur V 40, 1462 RHist XLII 198; gro
d z ie  (1286)  ̂1547 KodWP I 525, (1365) 1494 
KodWP III 273.
. Znaczenia:  1. 'płot, ogrodzenie, saepes, sae- 
pimentum: Term<inum> ad coll<oquium> pro 
sepicione grodzą 1400 StPPP VIII nr CCCXII 
37; Thoma cum Nicolao... obtinuerunt super 
Vincencium de Ffalicouice grodzi vlg. cum septa 
XII vlg. przewtocza, quod fecerat minus iuste, 
et ministerialis... recognouit, quod vltra grani- 
cias fecerat super ipsorum hereditatem 1401 
Piek VI 58; Jakom nye zabił Petro scropham... 
mo szło grodzo 1423 TPaw VII nr 3321; Duas 
particulas... vlg. dictas płoszy... et paludinem 
dictam Byel inter sepes vlg. grodzy... yendide- 
runt 1426 Monlur V 40; Grodzą 1455 Tym
Proc 243; Staye agri circa grocz 1461 TymProc 
220; Eandem grodzą ambe partes debent sepire, 
iuxta quod antiquum grodz fuit XV TymProc 
243; Cadim ja scheth pothla sznakow grodzy 
y pothla lystha, tady yest grocz... Cady Jan 
scheth po schnaczyech, tady yest grocz pothla 
lystha 1496—503 ZapWarsz nr 1880.

2. 'miejsce ogrodzone, ogród, łąka, pastwisko, 
locus saeptus, hortus, pratum : * Margaretha... 
obligayit medium ortum et totam pascuam 
dictam ylg. grocz 1426 KsMaz U nr 2257; Ia- 
cobus... ad soluendum se decem sexagenas... 
Laurencio... sub ammissione molendini, tha- 
berne cum prato et prato meliori, et orto vlg. 
nuncupato grodz... obhgauerat 1428 Monlur 
V 119; Martinus... ortum al. grodz siue wy- 
pusta... yendidit 1429 Monlur VI 3; Usque ad 
ortum Mathie ylg. grodz, qui ortus cum area 
in partem Petri includetur ib. 12; Pauel nye za- 
czanl Andrzeioua *konye w swey grodzi 1435 
KsMaz III nr 1522; Yako ya Pyotrowy nye 
spasł swym bydłem llanky, grodzy *anych‘ dru- 
gych llank gwalthem na gymyenyu yego 1470 
ZapWarsz nr 1321; Cum orto al. grodz post 
Jacobum prout ibidem eciam palis in terram 
positis sepierunt et consignarunt 1473 TymProc 
243; Dominae My<ł>kowszka... furarunt duos 
equos de grodzya 1481 Zap IV 182.

3. 'ogrodzenie a. klatka służące do łowienia 
zwierząt {np. saren, zajęcy), saeptum, quo ferae 
actae a yenatońbus capiebantur : Dieto sculteto 
damus structuram capriolorum et leporum, vide- 
licet grodze, quanto longius statuere potest 
(1286) 1547 KodWP I 525; Deputamus eciam
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dieto seulteto... structuram leporum, capreolo- 
rum, videlicet grodze, quantum longius struere 
potest (1365) 1494 K o d W P  III 273; Damus... 
fericipia seu sepes ferales, id est grodzy, in 
fiuvio 1372 K o d W P  III 387; Scoltetns... potest 
libere habere tres structuras vlg. yazi super 
ryvulis..., item potest libere facere structuras 
pro capiendis capriolis vlg. grodzy (1404) 
K o d W P  V 52; Septa eciam omnia, dicta grodzy, 
et pedicas omnesąue decipulas et laąueos, qui- 
bus prefate fere yenantur seu capiuntur,... 
tollere... debent 1462 R H is t  XLII 198.

Grtań cf. Krtań
Gruba ck o p a ln ia , fo d in c i : Ferrifodina scilicet 

loeus, ybi ferrum foditur, ylg. gruba, gdzye 
zyelazo kopayaca 1500 E r  z  21.

Grubawy fd o ść  g r u b y , {o  s za ta c h )  n ie w y szu 
k a n y , p r o s ty , su ro w y , a sp e r io r , c ra ss io r  {d ic itu r  
de yestibus)": (Vestium) asperitas grubawe a pro
ste XV m ed. R  XXIV 359.

Grubie 'b r z y d k o , n ie g o d z iw ie , t u r p i t e f : Gru- 
bye turpe XV p . p r .  R  XVI 350. ~  M o ż e  j e d 
n ak  n .-ac . sg . n e u tr . do  p r z y m io tn ik a  gruby.

Grubieć 's ta w a ć  s ię  g ru b y m , (w  te rm in o lo g ii  
g ra m a ty c zn e j o sp ó łg ło sce )  s ta w a ć  s ię  tw a rd y m ,  
crassiorem  f ie r i ,  a sp e r io re m  f i e r i  {d e  co n so n a n ti-  
bus)": Gestii c barzo grubeye, thako pissmem 
czas yisnaye P a r k  413.

Grubość I. 'p ro s ta c tw o , m o re s  m a li, in c o n d iti9: 
*Cruboscz ob<y>cza<j>vf iniąuitas morum ca  
1461—7 S e rm  109 r.

2. 'b r z y d k a , w s trę tn a  p o s ta ć ,  f o r m a  tu rp is , tu r- 
p itu d o , h a b itu s fo e d u s" : Dyabolus suam faciem 
przemyenyal in pulchritudinem..., mutayit se 
(sc. deinde) w sszaradnv gruboscz ca  1500 J A  
X 383.

Gruby f o r m y : n . sg . n eu tr . grube P a r k  413; 
^  ac. sg . m . grubego ca  1500 J A  X 383; ^  i. sg .  
neutr. grubym 1466 i?'XXII 20; ^  n. du . n eu tr . 
grubie 1471 G o rs J a z  284; ~ g . p l . f  grubych XV 
p . p r .  R  XVI 329.

Z n a c z e n i a :  1. 'g ru b y , o d u ży m  o b w o d z ie ,  
yastus, a m p lu s : Kon plesznywy..., grubye ko- 
lanye 1471 G ó rsJ a z  284.

2. 'p ro s ta c k i, n ie o k rze sa n y , b e z w s ty d n y , tu rp is , 
a g restis , yilis": Queque sibi quondam sagax lo- 
quenda pallato modesto *dedidit, non que ta- 
cenda, grubych rzeczy, loqui XV p .  p r .  R  XVI 
329; Tanto yiliorem deiecit grubego *skaraczy 
go ca  1500 J A  X 383; Si eciam essent tentacio- 
nes *grubye,... ymmo tunc non nocebunt ca  
1500 R  XLVII 372.

3. grube gardło "gruby, d o n o śn y  g ło s , y o x  
magna": Crascrocitat corvus clamoroso gutture, 
g ł. alta nota, grubim gardłem 1466 R  XXII 20.
Słownik staropolski II
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4. o sp ó łg ło sc e  {w  te rm in o lo g ii g r a m a ty c z n e j)  
' tw a r d y , durus": A thesz gdze b bodze gruube, 
thako pissmem poloszysch gee P a r k  413.

Gruczoł 'g u z , n a b rzm ie n ie  {na c ie le ), tu m o r, 
stru m cć: A tesch ny myal {sc . Jezukryst) gru- 
czola na garlye any garby ktorego (neque guttur 
tumuit, nec fuit strumosum) R o z m  152.

Gruda 1. 'b ry ła , o k ru ch , g le b a , m a ss a 9: Glebas 
salis a uulgo grudas uocatas 1254 K o d P o l III 55; 
Gruda gleba 1437 W is i nr 228, s. 87; Grudamy 
glareis (ipse... dulcis fuit glareis Cocyti Job 
21, 33) 1471 M P K J  V 61; ~  Gruuda P a r k  409.

2. 'żw ir , te ren  ż w ir o w a ty ,  k a m ie n is ty , g la re a ,  
s a l e b r a Gruda salebra 1437 W is i nr 228, s. 89; 
Drzastwo albo grvda salebra ca  1500 E r  z  21.

Grudzień 1. 'd w u n a s ty  m ie s ią c  ro k u , m en sis  
D e c e m b e r" : *Grvgschen XV in . W is i nr 2030; 
Grudzyen gymyecz moye ca  1455 D ó b r  325; 
Grudżyen adyenth dą 1471 C y z K ło b  445; Gru- 
dzen XV p .  p o s t .  Z a b  157; Grudzen december 
XV W is i nr 562; Grydzyen XV R  XXIV 
376; ^  d u b iu m : G rudną yest Barba<ra) XV 
in. C y zP ło c .

2 . ' je d e n a s ty  m ie s ią c  ro k u , m e n s is  N o y e m b e f : 
Grudzen... noyember XV p .  p o s t .  M P H  V 459. 

Grumada cf. Gromada 
Grumadka c f  Gromadka 
Grumadzenie cf. Gromadzenie 
Grumatka cf. Gramatyka 
Grunszpan c f  Grynszpan 
Grunszpon cf. Grynszpan 
Grunt 1, 'p o le , z ie m ia , a g e f : Iohannes... 

conuallem scilicet ylg. grunt dictam. .. resignauit 
1402 M M A e  XVII 81.

2. 'p o d s ta w a  d a n e j r z e c z y ,  fu n d a m e n tu m * :* Ne- 
cesse est, ut pacem mentis teneat in presenti 
vi<t>a, que est velud fundamentum, grunt, gracie 
et yirtutis XV m e d . G IW ro c  28 v; Dixit Paulus 
Petro: Pax tecum, fundamentum, grunt, eccle- 
siarum et pastor .ovium ib . 56 v; Fides est fun
damentum, grunt, preter quam nichil est, quod 
bonum sit ib . 86 r.

Gruntownie 'o d  p o d s ta w , o d  p o c z ą tk u , fu n d itu s ,  
d ilig en tiss im e" : Grunthownye funditus ca  1500 
E r z  21; Grynthownye originaliter ib .

Gruntowny 'p ie rw o tn y , p o d s ta w o w y , yeru s, 
au to g ra p h u s" : Antequam respondebo ad conci- 
tacionem ad satisfaciendum, volo videre Httefam 
citacionis originalem al. grunthowny, quameci- 
tauit ad commissionem 1494 S tP P P  II nr 4432. 

Gruszczany cf. Drzewo 
Gruszczyca b o t. 'P iro la  m in o r  L.": Gruszczicza 

pirula 1460 R o s t  nr 3691; Grusczicza senga 1472 
R o s t  nr 1611; Gruszczyca pirola ca  1500 R o s t  
nr 7256.
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Grusze wie 'kępa drzew gruszy, locus pirorum 
arboribus consitus3: Przidzesz przecyw gym 
stron0 *gruszewym (yenies contra illos ex ad- 
verso pyrorum) BZ I Par 14,14; Gdisz ysliszisz 
zwyok gydocz w wyrzchu gruszewya (sonitum 
gradientis in cacumine pyrorum), tedi winydzesz 
ku boiv ib. 15.

Gruszka, Kruszka formy: n. sg. gruszka 1464 
Rost nr 4894, 1472 Rost nr 204, 1487 AGZ XV 
568, 1491 Rost nr 11081, ca 1500 Rost nr 7265; 
^  g- sg. gruszki 1399 TPaw IV nr 6296; ^  ac. sg. 
kruszkę 1406 KsMaz I nr 869 a, 1418—75 Zab 
512 5 g. pl. gruszk 1427 ZapWarsz nr 273, I 
1442 ZapWarsz nr 556, 1443 ZapWarsz nr 717.

Znaczenie:  bot. 'Pirus communis L.3: drzewo: 
Zaclica... villam suam... Andree... obligauit 
tenendum cum medio prato in Prandnyk pro 
gruschca et pro dołek 1398 StPPP VIII nr 7571; 
W obrobyenu gruszky 1399 TPaw IV nr 6296; 
O chtoro crusko żałował Oszep na mo, tichem 
ya ne potrzosl 1406 KsMaz I nr 869a; Gruszka 
pirum 1464 Rost nr 4894; Gruzka pira 1472 
Rost nr 204; Post pirum al. po k<r>uschka 
1418—75 Zab 512; Ibidem stat pirrus al. gruszka 
1487 AGZ XV 568; Gruska pira 1491 Rost 
nr 11081; Gruszka pira ca 1500 Rost nr 7265; 
^  owoc 'pirum3: Jakom ya w Ondrzeyowye 
ogrodzę szamowtor nye tlucl grusk any gych 
brał 1427 ZapWarsz nr 273; Jacom ya gruszk 
nye obyła 1442 ZapWarsz nr 556; Jacom ya 
Woyczechowem (leg. w Wojciechowem) lesse... 
gruszk nye trząsł 1443 ZapWarsz nr 717.

Grusznica bot. 'Pirola minor L ! : Grusznycza 
pirula ca 1465 Rost nr 4526.

Gruz 'gruz, cegły przy wypalaniu potłuczone, 
laterum fragmina, lateres in fornace fracti3: Pro 
lateribus, cemento et dachówka cum grus in 
toto centum et undecim florenos 1494 Warsch- 
Pozn I 367; A ductura gruza 2 1/2 grossos 
ib. 375; A duobus fornacibus laterum, grus, 
a uno cementi et iterum grus a parvo fornace, 
iterum a duobus fornacibus grusz civitati ib. 
383; Receperunt pro civitate grus in yalore sex 
florenos 1495 War schPozn I 399; A ductura 
laterum et grus 18 grossos 1496 War schPozn I 
425;

Gruzła 'wrzód, bąbel, nabrzmiałość, ulcus, 
tumof : Gruszli apostema ca 1450 PF IV 580.

Gryczka bot. 'gryka,. Fagopyrum Mili.3 : Du- 
ximus decimam dare sihginis et annone, et pre- 
cipue grycki 1439 KodWil I 172; <Duximtiś 
eleemosynam sanct)am dare sihginis et {anno
ne, et) precipue gryczky 1443 KodWil I 202.

Gryczycha bot. 'gryka, Fagopyrum Mili.3: 
Damus... eclesie tres decimas de omni grano,
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yidelicet siliginis,... et ciceris al. griczychi 1476 
KodWil I 351.

Gryf 'fantastyczny stwór, lew z głową i skrzy
dłami orła, monstrum ąuoddam fictum leonis 
instar aąuilae capite et alis3: Nobiles, qui in 
clippeo suo defferunt griff 1412 AKPr VIII a 
118; Grif griffo 1437 Wisi nr 228, s. 87.

Gryka, Greka bot. 'Fagopyrum Mili.3: De 
decima grece al. tatharky... Sinodus proyincia- 
lis dictam decimam grece al. thatarky dari 
ecclesiis... decreyit 1487 AKH  VI 115; Super 
differenciis Visle decimarum prediahum, an de- 
bent esse ambulatorie, an non, et grice,... sunt 
per dominos de capitulo deputat! 1488 AKH  
VI 115; Gontroversias... occasione decime se- 
getis ex grano grycze sive thatharca ex crescentis
suscitatas atque ortaś sopire et tollere__sta-
tuimus 1490 AKH  VI 118. ^  Pisarze uważali 
pewnie ten wyraz za łaciński.

(Grynszpan) Grunszpan, Grunszpon, Gryszpan 
'śniedź, zielona patyna na miedzi, flos aeris viri- 
dis3: Grunspon yiride eris 1437 Rost nr 2836, 
sim. 1472 Rost nr 35; Grunspan simar 1464 
Rost nr 4928; Griszpan zimiar 1478 Rost nr 1914; 
Vitrollum yiride al. grispan ca 1500 JA IV 90;

Gryszpan cf. Grynszpan
Gryzienie 'morsus3: gryzienie na sąmnieniu 

'wyrzuty sumienia, conscientiae morsus, crucia- 
tus3: Gisch schą w żeli (leg. żeli "żalu9) grzechów 
dopusczonich, bądą yczescheni otpusczenim 
gich, a to ... zna ten, gen zaluge, eze nye ma 
grizyenya na sąmnyenyy XV med. R  XXII 238.

Gryźć f o rm y:  praes. ind. 1. sg. gryzę 1466 
R  XXII 14; 3. sg. gryzie XV med. SKJ I 53;
3. p l.  ̂gryzą ca 1461—1 Serm 151 r; ^  Jut. 3. sg. 
neutr. będzie gryźć Rozm 585; ^  praet. 3. pl. m. 
gryźli 1471 M PKJY  133; ^  praes. pass. 3. sg. m. 
bywa gryzion XV p. post. R  XXV 173; ^  condit. 
pass. 1. sg. f .  gryziona bych 1466 R  XXII 16.

Znaczenia:  1. 'gryźć, kąsać, rodere, come- 
dere3: Te pungo gryszą 1466 R  XXII 14; Rideo 
cum ferior gryzy ona bych ib. 16; Griszo rodunt 
ca 1461—7 Serm 151 r; A yermibus consumitur 
(sc. cadayer) byva grizyon XV p. post. R  XXV 
173.

2. 'trapić, niepokoić, dręczyć, cruciare, mor- 
dere, sollicitare3: Ny w czem mnye moyę szam- 
nyenye nye grize (nihil enim mihi conscius sum 
I Cor 4, 4) XV med. SKJ I 53; Gyedly schą 
a. grisly po schierczy dissecabantur pre nimia 
ira et odio (audientes autem haec dissecabantur 
cordibus suis Act 7, 54) 1471 MPKJ V 133; 
Vnątrzne szamnyenye bądzye nass gryscz Rozm 
585.

G / Ogryźć, Przegryźć, Zgryźć
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Grzać f o r m v :  p r a e s .  ind. 3 . sg . grzeje 1448 
R  XXIV 352, XV m ed . S K J  V 260; 3 . p i .  grzeją 
ca 1455 D ó b r  325; ^ p a r t .  p ra e s . a c t. adv. grzejąc 
R o zm  688; ^  inf. grzać XV e x . P F  V 23; ^  
p ra e t. 3. sg . m . grzał R o z m  689.

Z n a c z e n i e :  'c a le fa c e r ć :  Grzege calefacit 
1448 R  XXIV 352; Mnye *listopadl dzeya, 
v ognya szą ludze grzeya ca  1455 D ó b r  325; 
Grzacz calefacere XV e x . P F  V 23; Słudzy... 
by skupów... stały v ognya grzeyącz szye..., stal 
tez Pyotr grzeyącz s nymy (stabant autem 
servi... et calefaciebant se... et Petrus stans et 
calefaciens se Jo 18, 18) R o z m  6 88; Grzał szye 
Pyotr, bo zapomnyavschy mylosczy gorącza 
ostydwschy przy ku mylosczy *vsvego svyata, 
aby szvoy zyvoth schoyal R o z m  689; ^  Acz
czy dzyssza zymno twoye dzeczstwo, w my- 
loszczy sze grzeye twoya duscha szwyatha fili 
dilectissime noli flere, si frigescit corporalis in- 
fancia, caritate tamen tua mens sancta [...] 
XV m ed. S K J  V 260. ^  C f. Rozgrzać się, Za
grzać się, Zgrzać, Zagrzewać.

Grzanka 'k a w a łe k  ch leb a  lub b u łk i sp e c ja ln ie  
p rzy p ie k a n y , p a n is  v e l cru stu lu m  in  p a r tic u la s  
m inutas f r a c tu m  a tą u e  a d eo  to s tu m ’: Granka 
tostum 1426 P F  V 15; Pyssali szedzocz
o. dzczbane pywa, grzanky gedzocz 1433—8 
A K P r  II s. XXXII; Grzanką crustulam (tolle... 
panes..., azymos et crustulam absąue fermento, 
ąuae conspersa sit oleo Ex 29,2) 1471 M P K J
V 19.

Grządka ed r ą ż e k  (np. n a  w ie sza n ie  o d z ie ż y ), 
p e r tic a  (e. g . v e s te s  su sp en d en d a s a p t a j : Pertica 
vlg. grządka: ibi enim vestimentum tuum repo- 
nitur, nec ab igne, nec pluuiis, nec a vermibus 
destruetur XV m ed . R  XXIV 367.

(Grzbiet) Chrzbiet, Chrzebiet, Chrzebt, Chrzy- 
biet, Grzebiet, Grzebt, Krzebiet, Krzebt f o r m y :
n. sg . chrzybiet ca  1500 E r  z  8 ; ~  g . sg . chrzebta 
FI i P u l 67, 14; ^  a c . sg . chrzbiet B Z  Ex 33, 23. 
II Par 29, 6, P u l  6 8, 28. 80, 6. Ez 20; chrzybiet 
R o zm  701; chrzebt XV m ed . S K J  V 266; chrze
biet FI 68, .28, B Z  Deut 33, 11; krzebiet 1478 
C zrs  s. LXXXVI; grzebt 'R ozm  750; grzebiet 
R o zm  710; ^  i. sg . chrzebtem XV m e d . S K J
V 266, 1476 A K L it  III 108; krzeptem R o z m  819; 
krzebietem R o z m  821; grzebietem R o z m  820; 
^  7. sg . (na) chrzebcie F I i P u l 65,10. 128, 3 ; 
chrzybcie ca  1500 E r z  8; chrzbiecie 1498 A G Z  
XV 360; grzebiecie R o z m  819.

Z n a c z e n i e :  cty ln a  c z ę ś ć  tu ło w ia  o d  k a r k u  do  
k r z y ż ó w , p le c y ,  d o rsu m , te r  g u m  : Poloszil ies za- 
moty na chrzepcze naszem (in dorso nostro) 
FI 65, 10, s im . P u l; Poczmeni bodzcze oczi gich, 
bicho ne widzeli, a chrzebet (P u l: chrzbyet) gich
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zawszdi zkrziw (dorsum eorum semper incurva) 
FI 68, 28; Na chrzebcze (P u l: chrzepcze) mo- 
gem ko wały so grzeszny (supra dorsum meum 
fabricaverunt peccatores) FI 128, 3; Alle ty 
wytargl gesz dyszo moy0, aby ne zghynala, 
porzyczyl za *chirzybet (P u l: chrzbiet, S K J  V 
266: chrzebth) twoy wszytky grzechy mogę 
(proiecisti post tergum tuum omnia peccata mea 
Is 38, 17) FI Ez 11; Christus in cruce pendens, 
dorso, chrzebthem, pendebat ad orientem XV 
m ed . S K J  V 266; Uszrzysz chrzbyet moy (vide- 
bis posteriora mea), alye oblyczya mego \yy- 
dzyecz nye *boodzyesz moocz B Z  Ex 33,23; Ran 
chrzebyet nyeprziyaczol gego (percute dorsa ini- 
micorum eius) B Z  Deut 33, 11; Odwrocyly 
twarzi ot stanu pana boga naszego y obro.cyly 
gemu chrzbyet (praebuerunt dorsum) B Z  II 
Par 29,6; Chrzeptem *dorstitenus 1476 A K L i t  
III 108; Jaco ya nye sbil Mikolaya gwalthem 
anym yemu zadał ozmy ran, czthyrzech synych 
za crzebyeth et czth<y)rzech othworzysthych, 
krwawich 1478 C z r s  s. LXXXVI; Intulisti sibi 
yiolenter in capite ipsius ąuatuor yulnera cruenta 
al. krwave et quinque livida al. szynye in dorso 
ipsius al. na chrzbyeczye 1498 A G Z  XV 360; 
Odwroczyl od brzemyon chrzbyet yego (divertit 
ab oneribus dorsum eius) P u l 80,6; Chrzybyeth 
dorsum ca  1500 E r z  8; Ną chrzypczye garb gib- 
bus i b .; A ony nathychmyast vzyavschy y ( leg . ji) 
y zyyązaiy yemv rącze opak na chrzybyet R o z m  
701; A vzryavschy rące mylego Iesucrista y zvya- 
zaly y opak na grzyebyeth'Rozm 710; Yego 
svyate rącze zyyązaiy opak na grzebth R o z m  750; 
Czczyenye o tern, yako odyyazawschy y ( leg . ji) 
y obroczyly krzeptem ku slupy. Gdyż y tako 
okruthnye... vbyczovaly na grzebyeczye..., od- 
yyazaly gy od słupa a obroczyyschy gy grzebye- 
tem ku slupy y yzyąly yemv rącze opak R o z m  
819—20; O tern, yako ytore byczovaly mylego 
Iesusza obroczyyschy gy krzebyetem R o z m  821; 
^  Acz spacz bodzecze medzi dwema zaco- 
noma, perze golobe posrzebrzone a posladcowe 
chrzepta iego w bladości złota (si dormiatis 
inter medios cleros, pennae columbae deargen- 
tatae et posteriora dorsi eius in pallore auri) 
FI 67,14, s im . P u l.

(Grzbietowy) Chrzebtowy, Chrzybtowyl. (o  s k ó 
ra c h , d e  p e llib u s) "ze g r z b ie tu  p o c h o d z ą c y , d e  d o rso  
d e tra c tu s9: Pelliceam bonam [...], aspergehnam 
al. vyewyorkovi, chrzeptovi 1461 Z a p W a r s z  
nr 1015.

2. *p o z o s ta ją c y  w  z w ią z k u  z  k rę g o s łu p e m , q u i  
a d  o ss iu m  sp in a m  p e r t in e t , q u i sp in a e  e s f :  
a. chrzybtowa kość fk r ę g o s łu p , k o ś ć  p a c ie r z o w a ,  
s p in a -: Spina czyerznye vel chrzyptoyą koscz,
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zylą vel lopąthką ca  1500 E r z  8. ^  b. zwono 
chrzybtowe 'k r ę g  k rę g o s łu p a , sp o n d y lu s , ver- 
te b ra 9: Svono chrzypthove spondile ca  1500 
E r z  8. ^  c. chrzybtowa żyła, żyła chrzebtowa 
erd ze ń  k r ę g o w y , m le c z  p a c ie r z o w y , m ed u lla  s p i- 
n a lis9: Obroczyl yesm szye w ubostwe moyem, 
gdy szye skurczą żyła chrzeptowa (dum configi- 

" tur spina, FI: gdi se siydze tam) P u l  31, 4; 
Chrzyptowa zyla supina dorsi XV p .  p o s t . P F  
V 30; Spina czyerznye vel chrzyptovą koscz, 
zylą vel lopąthką ca  1500 E r z  8.

Grzebienie cf. Grzybienie
Grzebiet c f  \ Grzbiet
Grzebło 1. ez g r z e b ło , ż e la zn e  n a r zę d z ie  do  c z e 

sa n ia  i  c z y s z c z e n ia  k o n i, s tr ig i l is , qu a  eq u i p e c t i  
a c  p u r g a r i s o l e n f : Pro frigilibus al. *crzebla pro 
expedicione IV grossos 1393 M M A e  XV 159; 
Emi strigile al. grzeblo 1461 A K H  XI 487; 
Schropą vel grzeblo strigilis ca  1500 E r z  21.

2. 'o żó g , d rew n ia n e  n a r zę d z ie  do  w yg a rn ia n ia  
ż a ru  z  p ie c a  ch leb o w eg o , p e r t ic a ,  in s tru m en tu m  
lig n eu m , quo fa v i l la  a rd en s e fu rn o  y e r r i tu f :  
Grzeblo tractula 1437 W is i nr 228, s. 89.

Grzebołucha z o o l. ' ja s k ó łk a  b r ze g ó w k a , C o  ty le  
r ip a r ia  B o i e ż : Grzebołucha standiola ca  1455 
J A  XIV 495.

Grzebołuszka z o o l . ja s k ó ł k a  b r ze g ó w k a , C o -  
ty le  r ip a r ia  B o i e ź : Grzebołuszka al. graboluch 
vel graboluszk ascalaphus 1457 P F  V 14.

Grzebt cf. Grzbiet
Grzebyk 'g w o ź d z ik ,  k o le k , clavu s, b a cu lu s9: 

Grzebicowye a. gozdziky saltus (aedificavit quo- 
que domum saltus Libani centum cubitorum 
longitudinis et quinquaginta cubitorum latitu- 
dinis III Reg 7, 2) 1471 M P K J  V 44. — W y r a z  
p o ls k i  n ie zg o d n y  z  o d p o w ied n im  m ie jsc e m  B ib lii:  
d o  d w u zn a c zn e g o  goździk 'm a ły  la s ;  m a ły  
g w ó ź d ź 3 d o d a ł k o p is ta  m a m o tr e k tu  w y r a z  grzebyk, 
sy n o n im  'm a łeg o  g w o ź d z ia s, g d y  w  B ib lii  c h o d z i
0 ' la s3.

Grzech f o r m y :  ń. sg . grzech F l i P u l 9, 38. 
50, 4, XV in. R  XXIV 70, e tc .;  grzek XV m e d .- 

..S K J  I 53; ^  g . sg . grzecha K ś w  cr 20, G n  14b. 
172a. 184b. gl. 70b, F l I Prol 13. 31, 2, F l i P u l  
18, 14. 50, 3, D e k  I 7. V 4, ca  1420 R  XXIV 83, 
1424 M s z a  III s. 63, s im . VI. VII, S u l 44. 53, 
G lo g er , e tc .;  grzechu G n  gl. 70b. ap. Ib. 2a, 
D e k  I 6. 8. II 1. 3. III 2—8. 10—18. 20. 22. 
25—31. V 1—3. VI, 1413—4 M s z a  I s. 263, 
s im . VIII, 1438 R  XXII 351, S u l 4 2 , XV p .  p r .  
P F W  615, XV m e d . R  XXV 159, XV m e d . S K J
1 83. 100, B Z  Gen 50, 17, e tc .;  ~  d. sg . grzechu 
XV m e d . S K J  I 100, B Z  III Reg 21, 22. 22, 53. 
IV Reg 17, 21, D z ia ł  1, S k a r g a W r o c  w. 37, 
R o z m  195. 631; grzechowi F l i P u l 24, 12,
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XV m ed . S K J  I 100, XV m ed . Z a b  524, B Z  
Lev 5, 3. Tob 4, 6, M W  13 a, R o z m  198. 473. 
611; ~  a c. sg . g rzęch F l i  P u l 37, 19, ca  1420 
R  XXIV 86, S u l 53. 87, e tc .;  ~  i. sg . grzechem 
1484 R e g  724, XV p .  p o s t .  B ib lW a r s z  1866 I 316, 
XV ex . P F  V 103; ~  /. sg . (w) grzesze S u l 69, 
XV m ed . R  XXII 243, XV m ed . S K J  I 93, B Z  
Num 27, 3. Jos 7, 15. IV Reg 14, 6 .1 Esdr 9, 15. 
II Esdr 8, 77, P u l 31, 2, R o z m  44. 182. 289. 423. 
472. 550. 629. 690; grzechu G n  172a, 1413—4 
J A  XIV 502, ca  1428 P F  I 496, 1444 P F  V 37, 
XV p .  p r .  R  XVI 323, XV m e d . R  XXII 243, 
O r tK a l  143, O r tM a c  71, D e  m o r te  w. 264, XV
p .  p o s t .  P F  I 201, R o z m  585; ~  n. p l .  grzechy 
F l i P u l 31,1, S u l 42, 1471 M P K J  V 133, R o z m  
293. 830; ~  g . p l .  grzechów K ś w  cr 3. 20, G n  
14a. 14b. 175b, F l I Prol 7, F l i  P u l 24, 7, 
e t c .; r^j d . p l .  grzechom G n ap. la , F l i P u l  77, 42. 
78, 9, W ie rzę  4—7. 14. 17. 18, B o g u r F , ca  1420 
R  XXIV 81, e tc .;  ~  a c. p l . grzechy K ś w  cr 17, 
G n  11 a. 14b. 172b, F l i P u l U ,  2 , S p o w  3. 5. 6, ca  
1420 R  XXIV 79, e tc .;  ^  i. p l . grzechy K ś w  
cr 13. 18, G n  175b, S p o w  1. 5. 6, B Z  Tob 3, 3, 
P u l 64, 3, N a w  141; ^  /. p l  (w) grzeszech K ś w  
br 13. bv 3, G n  14a, F l i P u l 67,23. 140,4, S u l 9 , 
B Z  Joś 6, 18. III Reg 15, 26.16,19,1475 R  XXV 
127, S k a rg a P ło c  w. 56, R o z m  663; grzechoch 
B Z  III Reg 15, 3. IV Reg 17, 22, M W  lOOa, 
R o z m  472.

Z n a c z e n i a :  1. 'p r z e k r o c z e n ie p r z e p is ó w , leg is  
y io la tio , cr im en , p e c c a tu m , d e lic tu m , y itiu m , 
c u l p a a. re lig ijn o -e ty c zn y c h :  Spocy S0, gis so 
v greseh zapecclaio K ś w  br 13, s im . ib . bv 3; 
Sbaui l<ud swój od> uelikih grehow K ś w  cr 3; 
Znamonuie so si<rce> taynimy grehy scalano 
K ś w  cr 13; Za grehi K ś w  cr 17; Ktorimy grehi 
tuorcha suego na gnew pouabil K ś w  cr 18; Sirce 
iego iemu doracy, yzbi greha ostał, suogih 
grehow sirdecne zaloual K ś w  cr 20; *Dagny 
chwało... Xpoui... proszocz go, abi... nasze 
grechy othpusczyl nam G n  11 a; Bichom *szo 
nauczyły svich grzec<h)of spouedacz Gn 14 a, 
s im . ib . 14 b. 175 b; Isbichom szo f  nasich *grze- 
chech oczuczyly G n  14a; A gednocz szo gest 
on swich g<rz)echof byl spouedzal G n  14a; 
Ysze szo gest ona vele grechof bila dopuscyla 
Gn  14 b; Maria Magdolana gest szo ona bila 
g<rz)echa dopuściła G n 14b; A sfwe grzechy 
gest ona... bila pouedala Gn 14b; Varugmis 
szo g<rz)echa G n  172a; Sdruczmy szebe {leg . 
z siebie) staro skoro, tocz gest stare grzechy 
G n  172b; Abiscze go vy... grzechy vocze ne 
*gnoualy G n  175b; Abichom m y... Xpoui... 
presz grzecha tako sluszyly G n  184 b; Gdiscy... 
Xc cloueka czudne stworzy, tymcy so richle
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grechu dopuscy excedunt contra deum in pec- 
cando Gn gl. 70b; Racz nam dacz... grzechom 
odpnsczenye G n ap. la ;  Prosczye pana boga za 
nyewyasthy..., aby em (leg. jem)... raczył dacz 
porodzycz przesz grzechy y przesz nyemoczy 
Gn ap. Ib; Ode wszech grzechów trozka iest 
(ab omnibus peccatis cura est) FI I Prol 7; Ne 
mosze grzecha strogicz (non potest crimen ope- 
rari) ib. 13; Szukan bodze grzech iego (ąuaere- 
tur peccatum illius), a ne nalezon bodze FI 9, 38, 
sim . Pul; Oczisczon bod0 od grzecha silnego 
(a delicto maximo) FI 18, 14, s im . Pul; Grze
chów młodości moiey... ne pomny (delicta 
iuyentutis meae... ne memineris) FI 24, 7, s im . 
Pul; Gospodne, smiluiesz se grzechowi memu 
(peccato meo) FI 24, 12, s im . Pul; Blogosla- 
weni..., gichsze pocriczi so grzechi (ąuorum 
tecta sunt peccata) FI 31, 1, s im . Pul; Blogósla- 
woni mosz, iemusz ne poloszil bog grzecha (cui 
non imputayit dominus peccatum, Pul: yegosz 
nye wynowal bog w grzesze) FI 31, 2; Mislicz 
bodo za moy grzech (pro peccato meo) FI 37, 19, 
s im . Pul; Od grzecha mego (a peccato meo) 
oczisci me, bo ... grzech moy (peccatum meum) 
przeciwo mne iest zawszdi FI 50, 3—4, s im . Pul, 
K a r tŚ w id z ;  Bog zlame... wirzch włosa chodzo- 
czich w grzeszech swogich (in delictis suis) FI 
67, 23, s im . P u l ; *Slutuioczi bodze grzechom 
gich (peccatis eorum) FI 77, 42, s im . P u l;  Mi- 
loscziw bodz grzechom naszim (peccatis nostris) 
FI 78, 9, P u l; Zakril ies wszistky grzechi gich 
(omnia peccata eorum) FI 84, 2, s im . P u l; Ne 
spusczay sercza mego we słowa lychoty na omol- 
wene wymolw<ieni>a grzesznich w grzeszech 
(in peccatis) FI 140, 4, s im . P u l ; Werzo w ... 
othpwszczene grzechów (credo in ... remissio- 
nem peccatorum, W ie rzę  4—7. 14. 17. 18: grze
chom, 11: *gizechey, 16: *grzechum) W ie rzę
1. 3. 8—10. 12; Gzostom si<e> ne gneual mich 
grzechów, czosm sse gich dopusczil S p o w  2; 
Davam szya yynyen bogv *wszechmogocemv s 
pyączy szmyslow czyala mego grzessnego, czom 
szgrzessyl... czvdze grzechy *opravyayvcz S p o w  
3.5; Jusz nam czasz... grzechów (B ogu r  
F: grzyechom) szy<ę> kayaczy B o g u r  C—E; 
Szcruszene a bolene za grzechi ca  1420 R  XXIV 
79; Othpuszczene grzechom w miłego Jhesu 
ib. 81; Day..., aby... od grzecha (M s z a  I. VIII: 
grzechu) bylybychoom wolny (a peccato simus 
semper liberi) 1424 M s z a  III s. 63, s im . VI. VII; 
Grzechów excessus ca  1428 P F  I 489; Go- 
dw<j>my nye... w ąuaszye szlosczy y grzechu 
(in fermento malitiae et neąuitiae I Cor 5, 8) 
1438 R  XXII 351; Sz przyczyni grzechu exigen- 
tibus culpis XV p .  p r .  P F  IV 615; Nyczs nye

oslepy richley iako nyeczystota..., aczby teesz 
kromye grzecha sye stało G lo g er ; Gisch schą 
w zeh grzechów dopusczonich, bądą yczescheni 
otpusczenim gich XV-m e d . R  XXII 238; Grze
chom kąblanye gest proznowanye ib . 241; 
Czwarte gest twardoscz pokuti za grzechi stro- 
genye ib .; Czlowyek boga wydzecz any gego 
prawdi rozumyecz nye może, gen gest w grzesche 
ib. 243; Quid iubet seu vult pater noster, ut a pec
catis mox destitamus... vlg. abychom grzechów 
*nyatychmyasth ostały ib . 321; Vynna grzechu 
rea culpe XV m e d . R  XXV 159; A wschakoz 
w tern nye yestem ysprawyedlywyon, bo sznadz 
może bycz we mnye grzek (R  XXV 163: grzech) 
non ideo me iustum puto, quia in me potest 
esse pecatum, quod nescio XV m e d . S K J  I 53; 
Grzechom ymarwschy, żywmy podług Cristu- 
sza, yen nasz od grzechy ysprawyedlywyl pec
catis mortui, iusticie yiuamus, cuius huore sa- 
nati estis (I Pet 2, 24) ib . 83; Genze gest vmarl 
grzechowy na krzyszy, yvz ysprawyedlywyon 
gest od grzechy qui enim mortuus est, iustifica- 
tus est a peccato (Rom 6, 7) ib . 100; Paknyą 
aczeszmy ymarly grzechy yaco Cristus si ita 
mortui sumus peccato sicut et Cristus (si autem 
mortui sumus cum Christo Rom 6,8) i b .; Wspo- 
mynacz na grzech memorąri culpam XV m e d .  
S K J  V 266; Sextum peccatum est contra spiri- 
tum sanctum finahs penitencia, id est nye prze- 
stącz grzecha asz do szmyrczy XV m e d . Z a s W y d  
255v; Sklonyenye kv grzechowy fomes pec- 
cati XV m e d . Z a b  524; Vbacz grzechów ssiedm 
bycz... Człowiek ty grzechy pelnyączy bogv iest 
barzo smyerdząci ca  1450 P a m L it  IX 319; Abi 
zapomnyal sgrzeszenya... a grzechu y sloszczy 
(peccati atque malitiae) B Z  Gen 50, 17;
Podlyosze grzechowy (subiacebit delicto) B Z  
Lev 5, 3; Ale w swem grzesze vmarl iest (in 
peccato suo mortuus est) B Z  Num 27, 3, s im .  
ib . IV Reg 14, 6; Wszistczi stanowye israhelsci 
nye *bodo w grzesech zasmoczeni (sub peccato 
sint;atque turbentur) B Z  Jos 6, 18; Ktoriszkole 
w tern grzesze naleszon bodze (in hoc facinore 
fuerit deprehensus), spalon bodze ognyem ib . 
7, 15; Chodził po wszech grzechoch (in omni
bus peccatis) oczcza swego B Z  III Reg 15, 3; 
Chodził... po grzeszech gego (in peccatis eius) 
ib . 15, 26; Vmarl w swich grzeszech (in peccatis 
suis) ib . 16, 19; Ku grzechusz przywyodl Israhel 
(peccare fecisti Israel) ib . 21, 22, s im . ib . 22, 53. 
IV Reg 17,21; Y chodziły sinowye israhelsci 
we wszelkich grzechoch (in uniyersis peccatis) 
Ieroboamowich B Z  IV Reg 17, 22; Przed tobo 
gesmi w grzesze naszem (in delicto nostro) B Z  
I Esdr 9, 15, s im . ib . II Esdr 8,77; Boże moy,
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... nye mscy sy0 nad mimy grzechi (de peccatis 
meis) B Z  Tob 3, 3; A chovay syo, abi grzecho
yy nygdi nye pozwolyl (et cave, ne aliąuando 
peccato consentias) ib . 4, 6; Panye,... sbaw 
m ya... od wszech slosczy grzechów moych (ab 
omnibus iniąuitatibus meis) 1456 M s z a  VI 
s. 264; Ale przyrodzenye człowiecze rychley syą 
skłony... kv grzechy (naturaąue humana faci- 
lius labitur ad delicta), nysz... kv bogv D z ia ł  1; 
Grechow yiciorum 1461—7 SernĘ^Or; Ot ne- 
czistosczi grzechów a contagio ib . 92 r; Yasz 
sze oczyscziwszi ot grzechów que se purificauit 
a yiciis ib . 93 r; W woni a lubosczi tego *grze- 
cho in fetore ib . 97v; W grzechy szya luczkyem 
kocham D e  m o r te  w. 264; Grzech pyaculum 
(quia nunąuam tantum nefas, et tam grandę pia- 
culum factum est in Israel Jud 20, 6) 1471 M P K J  
V 34; Oschiadly nasch grzechy circumstans, 
i. e. ex omnibus partibus stans (Hebr 12, 1) 
ib . 133; Jan ... gy... zlosthliwimi slowmi omo- 
vil, ypadaio w grzech wlaczanya {leg . uwłacza
nia) 1474 Z a b  540; W grzesech szywącz pecca- 
trice vivens 1475 R  XXV 127; Raczi, panie, tego 
dnya przes grzechu nas zachowacz M W  11 a; lam 
spal w grzechoch y trwał w zloszczach M W  100 a ; 
Grzechi {FI: dopuszczena) kto zrozumye (de
licta quis intelligit)? F u l 18, 13; Kristus przes 
grzecha za grzeszne sodzon P u l  50 arg.; Nad 
grzechy nasszymy (FI: ne w milosczach naszich) 
ty szye smyluyesz (impietatibus nostris tu pro- 
pitiaberis) P u ł 64, 3; Y napomyna wszystek lyud 
wyerny grzechom rozdrzeszony P u ł  117 arg.; 
Canticą... Ezechiela proroka o pokutuyoczych 
grzech P u ł  Ez arg.; A thy mnye..., na dyschy 
y na czyelye pokalaney grzechy, szyna thwego 
mylosznego raczył dacz N a w  141; O duszyco, 
... tanyesz szya dyably przedala, yszesz szya 
w grzeschech kochała ( S k a r g a W r o c  w. 37: gdysz 
kv grzechy vola zla brała) S k a r g a P ło c  w. 56; 
Gdy grzech panował wasz cum enim servi esse- 
tis peccati XV p .  p o s t .  A K H  VI 445; Grzechem 
uszscaradczony vicio deformatus XV p .  p o s t .  
B ib lW a r s z  1866 I 316; Za szwe grzechi pye- 
klo kupyą XV e x . M a c D o d  136; Szklon vszy 
mylosyerdzya tvego..., aby raczył mnye yyyącz 
sz grzechy koszdego XV e x . S K J  I 151; Maria 
Magdalena..., gdi grzechów ostała, boża my- 
loscz otrzymała ib . 152; M aria,... módl sza za 
moye grzechy XV e x . Z a b  215; Dzyeczyą krzy
czało, za grzechy luczskye płakało D e  n a tiv  w. 30; 
Magdalena noski (leg . nóżki) boskie czalowala, 
... bo v nych grzechom odpysczenie wzięła 
ca  1500 S IO  cc  XII 163; Thacz (,sc. dziewica)
. . .  nye bądzye pokalyana żadnym zakalem 
grzecha R o z m  3; B yła ... yyelyką nyeprzya-

czyolka wschem grzechom (yitiorum omnium 
fuit inimica) R o z m  18; Przyyyedly nasz, sve 
dzyeczy, kv grzechy, a przeto ya chczyalem szye 
tego grzecha choyacz nyeyynyen (per transgres- 
sionem suam peccatum inducentes, ab hoc 
autem me peccato yolebam temperare) R o z m  
34—5; Zastarzal szye v grzesche R o z m  44; Ny 
yednego znamyenya grzechy nye ykazalo szye 
na nyey R o z m  59; Acz yest ve mnye który zakał 
albo który grzech? R o z m  60; Bo ye wodzysch 
v grzech (nam seducis ipsos in dehctum) R o z m  
137; A nalyezonly v ktorem grzesche (in pecca
tis), odpądzyly od szyebye R o z m  182; Dyabel 
chodzyl kyschącz, azaby y mogl naklonycz kv 
grzechy (si posset eum deiicere in peccatum) 
R o z m  195; Mnymayącz, yschby szye przyklonyl 
boyasznya kv grzechoyy (timore mortis putans 
eum deiicere) R o z m  198; Vmarlych, czvsch 
w grzesze (in peccatis scilicet), nyechay po- 
grzescz ych ymarle R o z m  289; Odpysczony bądz- 
czye tvoye grzechy (dimittuntur tibi peccata tua 
Mat 9, 5) R o z m  293 ; Kaplany sobothy v kos- 
czyelye sobotą poruschą, a . są przez grzecha 
(sine crimine sunt Mat 12, 5)? R o z m  325; Syn 
czloyyeczy... zbyerze wschytky grzechy (colli- 
gent... omnia scandala Mat 13, 41) y wschytky 
lychothy R o z m  341 ;V  grzeschezesz szye wschy- 
stek yrodzyl (in peccatis natus es totus Jo 9, 34) 
R o z m  423 ; Bysczye były slyepy, ny myelybys- 
czye grzecha (non haberetis peccatum Jo 9, 41) 
R o z m  425; Który myedzy vąmy yest przez 
grzechy (sine peccato Jo 8, 7) R o z m  465; Vy 
schvkaczye myą vbycz, a yaschem (leg . w wa- 
szem) grzesche zemrzeczye (in peccato yestro 
moriemini Jo 8, 21) R o z m  472; Zemrzeczye va- 
szych ( leg . w waszych) grzechoch, bo nye bą- 
dzyeczyely yyerzycz, yzem ya, ymrzeczye va- 
schym ( leg . w waszym) grzesze (moriemini in 
peccatis yestris,... moriemini in peccato yestro 
Jo 8, 24) R o z m  472; Vschelky, który śluzy grze
choyy, ten yest sługa grzecha (omnis, qui facit 
peccatum, servus est peccati Jo 8, 34) R o z m  473; 
Iudaschy, ... yest grzech ossobny..., to yest la- 
komstyo a skąposcz R o z m  515; Nykt ny ma 
zyayyacz grzecha tayemnego svego blyznego 
R o z m  549; Iudaschy,... thy yesz v czyemnosczy 
grzechów polozon... Czerny czyaskosczy tvego 
grzecha nye obaczysch..., a posnany v grzesche 
sromacz szye nye chczesch? R o z m  550; Yen 
czyebye odkupycz przyschedl przedanego 
w grzech R o z m  550; Kristus byl przez yadu 
grzecha y *zsgloby R o z m  603; Svayolya... 
vschemv grzechoyy yest poczathek R o z m  611; 
O zakamyely v grzesche! R o z m  629; Roznoscz 
yest myedzy drogą ku bogv, a myedzy drogą ku
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grzechu... Droga ku grzechu yest nyelctore 
ypadnyenye R o z m  631; Yvz barzo zakamyely 
v (g)rzeschech R o z m  663; Bo <k)to leży v grze- 
sche, daye pomnozenye grzechom, alboz kto 
małych grzechov czeka, ypadnye yyąthsche (leg . 
w więtsze) R o z m  690; O kxyaza zlosczyye, pełne 
grzechov y yschytkey lychothy! R o z m  727; Slu- 
chayczye... synoyye grzecha! R o z m  740; To 
czynyl nye prze myloscz bożą, alye prze czyas- 
koscz grzecha R o z m  759; Baranek boży... 
przyąl na szye grzechy syyeczke R o z m  802; 
Prze odpusczenye grzechów yest czyrpyal, które 
grzechy czloyyeka... kolyącz yyączey nyzly czyr- 
nye R o zm  830; ^  grzech cielesny, cielestny,
cielny, nieczysty, niemy, smyslny, sprosny, szka- 
rady fn aruszen ie p r z e p is ó w  e t y k i  se k su a ln e j, cri-  
m en i n c e s t t: Fsakocz so celnego grecha nigdy 
ne gest dopuściła et tamen peccatum non com- 
misit Gn g1. 70b; Nye stroy grzechu ( D e k  I 7.
V 4; grzecha, III 1: chrzecha) nyeczysthego 
(D e k  YI: grzechu czelesznego) D e k  1 6 .  8. 
II 1. 3. III 2—8. 10—18. 20. 22. 25—31.
V 1—3; Czom szgrzeszyl .pyaczya szmyszlnymy
grzechy mego grzesznego czyala S p o w  6; Na 
syercza wiczisczyenye czworga trzeba: napyr- 
wey caszdi grzech czyelni y duschni wyerną spo- 
wyedzyą wirzuczicz XV m e d . R  XXII 243; 
Grzechom celestnym peccatis carnalibus (ex- 
hibuistis membra yestra seryire immunditiae 
Rom 6, 19) XV m ed . S K J  I 101; Ktoś bi spal 
sz nyewyasto sw0, oba ymrzeta, boszta grzech 
skaradi ycinila (quia scelus operati sunt) B Z  
Lev 20, 12; Grzech sproschny • scelus, grzech 
nyemy nephas (qui supra uxorem fiham duxerit 
matrem eius, scelus operatus est. Vivus ardebit 
cum eis, nec permanebit tantum nefas in medio 
yestri Lev 20, 14) 1471 M P K J  V 23; Ya czyebye 
chlyebye żywy... przyyala, yzbych szye yyączey 
nyeczysthym grzechom nye wzdawala N a w  102; 
^  'perw ersy jn e  n a ru szen ie  e t y k i  s e k su a ln e j, cri-  
m en in cesti, q u o d  co n tra  n a tu ra m  e s t : Ktoś bi 
spal z samczem sloczenim żeńskim, oba vcini- 
lasta nyemy grzech (uterque operatus est nefas) 
B Z  Lev 20, 13; ^  grzech ciężki, śmiertelny,
śmiertny: Alle kako my ten tho boszy dar 
chouamy, gdis szo ssmerthnego grzecha do- 
pusczamy Gn 172a; Prósz pana boga..., ysby 
nasz... raczył zachowacz od... grzechy szmyer- 
thelnego Gn ap. 2a; Szpowadami szo..., yszeszmi 
szgrzeszili szedmo szmerthnimi grzechi S p o w  1.
5. 6; Kaio sse teze, izem sse dopusczil sedm 
smertnich grzechów S p o w  2—4; Prossza svego 
stvorzyczyela,... yszby mya nye ssydzyl podlyg 
mych sloscy y czyaskych grzechów (S p o w  5: 
czyanszkosczy grzechów). S p o w  3; Ny geden
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grzeschni, gen gest w smyertnem grzechu, nye 
gest spocoyni XV m e d . R  XXII 243; Przecziwo 
calisdey (.yc. rzeczy) grzech smyertni ossobnye 
boyuge ib . 248; W grzesche w szmerthnem manet 
in morte (I Jo 3, 14) XV m e d . S K J  I 93; Abi nye 
cinili grzecha smyertelnego (nec committant 
peccatum mortiferum) B Z  Num 18, 22; Raczi 
dacz, abi w ten dzen... ku żadnemu nye,sklo- 
nilibiszmi se szmiertelnemu grzechowi M W  13a; 
Braczya... nye ssą poyynny tho dzyelaczi pod 
smyerthelnym grzechem (ad mortalem culpam) 
1484 R e g  724; Sczycz nasz od grzechy szmyer- 
thelnego N a w  157; Pylaczye,... który mnye 
tobye podał, yyathschy smyerthny grzech ma 
(maius peccatum habet Jo 19, 11), ale thy tez 
prav bycz nye mozesch, aby grzecha nye myal... 
Grzech masch ssmyertny R o z m  847; ^  grzech 
główny: Pyrwszy pycha yest grzech główny 
ca  1500 S IO  cc  XII 159; ^  grzech pir(z)wo-
rodny, pirwy, przyrodzony: *Wzn0thrzni grzech 
peccatum originale XV in. R  XXIV 70; Prze 
przyrodzonego grzecha ca  1420 R  XXIV 83; 
Pirzuorodni grzech peccatum originale 1444 
R  XXIII 308; Falschywye, nyedobrze mowyą, 
którzy czudną panną mażą pyrwym grzechem 
nye zmazaną XV e x . P F Y  103; Dzyeyycza Ma- 
rya v zyyoczye svey mathky była posyyączona 
y oczystczona przez dycha syyątego od przyro
dzonego grzechu (ab originali peccato)... Dvćh 
syyąthy... osyyczyl yą a tako oczysczyl od pyr- 
yorodnego y nyeczystego grzechy (a contagiis 
et originali peccato) R o z m  9 ; Bom szye narodzyl 
przez grzechy pyryorodnego (ego sum absque 
labę natus) rodzaya czloyyeczego .R o z m  167; 
^  grzech powszechny, powszedni: Davam szyą 
yynyen panv bogv mylemv ze wszythkych grze
chów mogych szmyerthelnych, powszednych, 
yawnych, thayemnych, zapamyanthalych S p o w
5. 6; Sz małych, powszechnych grzechów nye- 
powszechny XV p .  p o s t .  P F  III 287; ^  grzech 
zakonny, żydowski 'g rzech  p r z e c iw k o  p r a w u  ż y 
dow skiem u" : Grzech yego (sc . Jezusa) nye yesth 
zydovsky,... ale yego grzech yest znamyenyty, 
bo szye królem czyny R o z m  1 1 4; Gdyż gy po- 
mayyaczye o grzech zakonny, yzby szye synem 
bożym czynyl..., vezmyczy<e>sch y vy, vkrzy- 
zyyczyesch y podług zakona yaschego R o z m  790.

b. p ra w n y c h  'p r z e s tę p s tw o , zb ro d n ia , cr im e n , 
scelu s": Myanowanye zachoczcze w grzeszchech 
nye ma myesczcza (nominatio in delictis non 
yendicat sibi locum) S u l 9 ; Cząstokrocz... 
slosthnykow. grzechy ostayą nye pomsczone 
(maleficorum crimina remanent impunita) S u l  
4 2 ;  Vstawyamy, aby obwynyeny s grzechy za- 
szyenya (accusati de crimine incendii)... s prawą
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...czągnyeny biły ib .; Gdibykthori rycerzs..., ge- 
mvsz kthora vyna slodzeyska nygdi nye była 
w sządze rvszona, s grzecha slodzeyskego alybo 
lotrowskego byl obyynyon (de crimine furti aut 
latrocinii accusetur), slvszne bącz gemy... 
ylostną przyszągą... szą oczysczicz S u l 4 4 ;  
Prawo... brathoglowstwo y gynsze vkrvthne 
grzechy cząsko niszczy (lex... saeva crimina gra- 
yiter puniat) S u l 49; Gdysz slodzeystwa... prze 
wyelgoscz grzecha { D z ia ł  45: dla wyny) a prze 
szadanye alybo ląkanye mąky za grzech do- 
pYsczony vlozoney przes slostnyky... nyegdy... 
skrytha bywayą (furta... propter saeyitatem cri- 
minis et... formidationem poenae pro delicto 
commisso opponendae... occultantur) S u l 53; 
Nyszlyby oczecz sz vyny synowey... yczasth- 
ny[ą]czą ('uczestnicząc9) w grzesze ganyebnem 
{ D z ia ł  60: w ... ziem vczynkv) byl vidan (parti- 
cipando in crimine, criminose delatus),... nye 
mógłby szą oczysczycz S u l 69; Gdi xanząn... 
pomstąn vesmą za gych grzech (princeps... 
super eo sumeret ahąuam yindictam) S u l 87; 
Grzech crimen ca  1500 E r  z  21; ^  Noxa id est 
mortalis culpa sev pax fracta vlg. główny grzech 
O r tC e l  8, s im . O r tL e l 234; Główny grzech noxa 
O r tZ a b  529.

2. w y ra że n ia  p r z y s łó w k o w e : po grzechu, przez 
grzech 'n ie s te ty , n a  n ie s z c z ę ś c ie , p r o h  dolor": 
Alle szo ga po grzechu tego barszo bogo, 
yszeszmy iusz ten tho dar fszythczy straczyly 
G n  172a; Po grzechy proh dolor 1413—4 J A
XIV 502; Proh dolor vlg. przesz grzech ca  1420 
R  XXIV 86; Po grzechu proch dolor ca  1428 
PjP I 496; Wem, eze wele milich ymasch, a po 
grzechu na mya nicz nye dbasz 1444 P F  V 37; 
Po grzechy proch dolor XV p .  p r . R  XVI 323; 
Vląkla szye tą pany... y szaszmaczyla szyą, 
a w them szmathku... y po grzechu nyepamya- 
tale rzekła ta pany na yczechą temv gosczowy 
O r tK a ł  143, s im . O r tM a c  71; Mali Christiani 
multo gravius punientur *pąndą karany a po 
*crzechu y potampyeny XV p .  p o s t ,  P F  I 201; 
Po grzechy <w>yaczey prze ymyenye tego syyata 
czynymy, nyzly prze zakon albo prze zbayyenye 
R o z m  585.

Grzechowy 'p o z o s ta ją c y  w  z w ią z k u  z  g r ze c h e m , 
d o ty c z ą c y  g rze c h u , qu i f i t  p e r  cr im in a9: a. w  sen sie  
r e l ig i jn o -e ty c z n y m : Bo othplatha grzechowa
yyeczna szmyercz stipendia autem peccati mors
XV p . p o s t .  A K H Y l  445; ~  b. w  se n s ie  p r a w n y m : 
Vstawyamy, aby kylkokrocz w sządze o rzeczy 
slosczywe, grzechowe (in causis criminalibus)... 
kto bądącz poswan pana swego... pomyeny, 
yszby tho yczynil gego kasznyą,... poszwany 
yolen ma othydz... Tho ystawyenye yysze slo-
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zono gest y oprawy<o>no... yyszszey poth 
rybriką o poszwyech, geno tilko o dlysznych 
rzeczach, a czso szą sromothy grzechowey nye 
tyczą, może bycz dzirzano S u l 66.

Grzemieć cf. Grzmieć
Grzemienie cf. Grzmienie
Grzesząc •p r z e k r a c z a ć  p r z e p is y  re lig ijn o -e ty c z -  

n e , g r z e s z y ć ,  le g es  r io la re , p e c c a re5: Grzeschacz, 
przestampacz preyaricari (noli praeyaricari in 
amicum pecuniam differentem, neąue fratrem 
auro spreyeris Ecclus 7, 20) 1471 M P K J V  7 9 .

Grzeszen cf. Grzeszny
Grzeszenie Cp e c c a tu m , p e c c a t i  p e r ic u lu m 9:. On 

nye da ypaszcz szerczu memu w myszly nye- 
rzadnye, nogam mem w grzeszenye M W  89b.

Grzeszni cf. Grzeszny
Grzesznica f o r m y :  n. sg . grzesznica N a w  118, 

R o z m  319; ^  d. sg . grzesznicy G lo g e r; ^  a c. sg .  
grzesznicę N a w  36.

Z n a c z e n i e :  ep e c c a tr ix , qu ae crim en  a d m i t t i f : 
Ya woczey dowierzaam pokorney grzesznyczy, 
nyz pyszneey dzewcze G lo g er; Badz wolya thwa, 
yzby... zbawyla mnye grzeschnycza od wschego 
s l e g o 36; YesuCriste,... przyyaymythego, 
abych ya grzeschna grzeschnycza mogła przyacz 
czyebye N a w  118; By to byl propheta, vye- 
dzyalby zapravdą, która to yest nyeyyasta, która 
szye go tyka, bo yest grzeschnycza (quia pecca- 
trix est Luc 7, 39) R o z m  319; ^  grzesznica
jawna 'g r ze s zn ic a  p o w sze c h n ie  zn a n a , p e c c a tr ix  
co m m u n is, qu a e  m a n ife s te  p e ć c a f : Tako nye
yyasta, która yest była grzesnycza yavna v mye- 
sczye (quae erat in ciyitate peccatrix Luc 7, 37), 
wzyyedzyawschy, yze myły Iesus szyedzy za sto
łem y {p ro  u) Symvna,... począla lzamy yego 
svyate nogy vmyvacz R o z m  319.

Grzesznik f o r m y :  n. sg . grzesznik K ś w  bv 3, 
FI i P u l 9, 16. 36, 10, 1471 M P K J  V 68. 133, 
P u l 9, 25. 36, 22. 38, 2, R o z m  308; ^  g . sg .  
grzesznika R o z m  406; ^  n. p l .  grzesznicy K ś w  
br 10, FI 1, 6, FI i P u l 10, 2. 57, 3, 1471 M P K J  
V 131, M W 3 5 a , P u l 9,18, e tc .;  ~ g . p l .  grzeszni
ków FI 3, 7, FI i P u l  i , 10. 36, 42. 83, 11, M W  
2 1  di, R o z m  294. 317. 405; ^  d. p l . grzesznikom 
ca  1500 S p r T N W  V 9 ; ~  a c . p l .  grzeszniki FI 
i P u l  118, 53, B Z  I Reg 15, 18, M W  38 b, P u l  
10, 7, XV S K J I 144. 145; ~  v. p l .  grzesznicy 
XV e*. P F  V 104, ca  1500 S p r T N W N  9 ; ~  i. p l .  
grzeszniki P u l 27, 3, ca  1500 S p r T N W  V 18.

Z n a c z e n i e :  cp e c c a to r ,  q u i c r im in a  a c  sc e le ra  
a d m i t t i f :  Moui <bog> ysemogocy: Vstan, po- 
cazuio, iz so gresnicy ctuoracy K ś w  br 10; 
Gresnik <w grzeszech za>pecclony jesc iako 
klodnik u cemnicy scouany 'K św -bv 3; Prz<e)to 
ne wztaio nemilosciwy w sodze, any grzeszniczy
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(Pul: grzeszny) w radze prawich (neąue peccato- 
res in concilio iustorum) FI 1, 6; Z0bi grzeszni
cow (Pul: grzesznych) starł ies (dentes peccato- 
rum contrivisti) FI 3, 7; Skonczay se zgloba 
grzesznicow (consumetur neąuitia peccatorum) 
FI 7, 10, sim . P u l; W uczinkoch roku swoiu po- 
lapon iest grzesznik (comprehensus est pecca- 
tor) F I 9, 16, s im . P u l; Bo owa grzesznicy 
*nacz0gnoli so locziszcze swoie? (ecce pecca- 
tores intenderunt arcum) FI 10, 2; I ieszcze ma
lutko, esz ne bodze grzesznik (et non erit pecca
tor) T7 36, 10, s im . P u l; I pomosze gim gospo- 
dzin, y wiwoli ie, y wiyme ie od grzesznicow 
(a peccatoribus) FI 36, 42, s im . P u l;  Oddalili so 
se grzesznicy od porodzena (alienati sunt pecca
tores a vulva) FI 57, 3, s im . P u l; Wibral iesm 
odrzucon bicz w domu boga mego woczey, nisz 
bidlicz w przebitczech grzesznicow (in taberna- 
culis peccatorum) FI 83, 11, s im . P u l; Pomdlene 
trzymało myo sa grzesznyky (pro peccatoribus) 
zostayocze zakona twego FI 118, ,53, s im . P u l;  
Gydzi a zbyg grzesznyki Amalechytske (inter- 
fice peccatores Amalec) B Z  I Reg 15, 18; Grze- 
schnik pestilens (non amat pestilens eum, 
qui se corripit, nec ad sapientes graditur Prov 
15, 12) 1471 M P K J  V 68'; Schilny grzeschnyczy 
scelesti (erunt homines seipsos amantes, cupi- 
di, elati, superbi, blasphemi,... ingrati, scelesti 
II Tim 3,2) ib . 131; Grzeschnik (w a r. lu b .: grze- 
sznyk lakotny) profanus (ne quis fornicator, 
aut profanus ut Esau, qui propter unam escam 
yendidit primitiya sua Hebr 12, 16) ib . 133; Po- 
wrozi grzesznykow opletly so mnie (funes pecca
torum circumplexi sunt me Psal 118, 61) M W  
27a; Mnye oczekowali grzesznyczi (me exspecta- 
verunt peccatores Psal 118, 95) M W '35a; I za 
przestampcze myalem wszitki grzeszniki żernie 
(praeyaricantes reputayi omnes peccatores terrae 
Psal 118, 119) M W  38b; Obroczeny będą grze- 
sznyczy (FI: grzeszni) w pyekyel (convertantur 
peccatores in infernum) P u l 9, 18; Rozgnyewal 
boga grześznyk (exacerbavit dominum peccator, 
FI: grzeszni) P u l 9, 25; Dszdzycz będzye na 
grzesznyky (super peccatores, FI: na grzeszne) 
szydło P u l 10, 7; By nye yednako mye dal 
z grzesznyky (cum peccatoribus, FI: s grzesznimi) 
P u l 27, 3; Myecz wygyęly grzesznyczy (gladium 
evaginaverunt peccatores, FI: grzeszny) P u l 36, 
14; Bo grzesznyczy zagyno (quia peccatores 
peribunt) P u l 36, 20;. Zayem wezmye grześznyk 
(mutuabitur peccator, FI: grzeszni), a nye za- 
placzy P u l 36, 22; Gdy zgyno grzesznyczy (cum 
perierint peccatores, FI: grzeszny), ysrzisz P u l  
36, 36; Polozyl yesm strozo vstam moym, gdy 
yest byl grześznyk (FI: grzeszni) przeczywo
Słownik staropolski II

mnye (cum consisteret peccator adyersum me) 
P u l  38, 2; Gdy wznydo grzesznyczy (F I: grze
szny) yako szyano (cum exorti fuerint peccato
res sicut foenum) y pokazo szye wszystczy, gysz 
stroyo zloszcz P u l  91, 7; Podzczye ku mnye 
wschyszczy, sprawyedlywy y *grząsznyczy XV 
e x . P F  V 104; Jesusz... trzykrocz szye oyczv 
modlił za wszythky grzesnyky XV e x . S K J l  144; 
Jesusz... smuthna mathka poczyeszyl, łotra 
y grzesnyky ib . 145; O Maria luthosczyya, bacz 
grzesznykom mylosczywa ca  1500 S p r T N W Y  9 ;  
Grzesznyczy, oczy othforzczye, na mathką bożą 
patrzaycze ib .; Jesu,-... nath gresznyky lutho- 
sczyyy, day mi dar wyerney luthosczy ib . 18; 
Mnyma[y]czye, aby czy Galyelyanye grze<sz)ny- 
czy były (peccatores fuerint Luc 13, 2) v svego 
fwszego5) svyata albo lyvda galyleyskyego ? 
R o z m  373; Począly septacz rzekącz, yschby szye 
do czloyyeka grzesnyka obroczyl (quod ad ho- 
minem peccatorem divertisset Luc 19, 7) R o z m  
406; ^  jawny grzesznik fp o b o rc a  p o d a tk ó w  i  c e l, 
u w a ża n y  p r z e z  Ż y d ó w  z a  s z c ze g ó ln ie  z łe g o  c z ło 
w iek a , z d z ie r c a , y e c tig a liu m  e x a c to r ,  p u b lica n u s, 
q u i a  J u d a e is  im p r im is  im p ro b u s h a b e b a tu f : 
I przyszły thesz yawny grzesznyczy (R o z m  178— 
9: yavnogrzeschnyczy), czelny ko vye (venerunt 
autem et publicani Luc 3, 12) E w Z a m  298; 
Kyedy szyedzyal w domv, vyelye yawnych 
grzeschnykow y ynych grzeschnych lyvdzy przy
schło (multi publicani et peccatores yenientes 
Mat 9, 10) R o z m  294; Thomasz a Maczyey 
iavny grześznyk (Matthaeus publicanus Mat 
10, 3) R o z m  308; Ten yest pyenycza vyna a. zarr 
lok, yavnych grzeschnykow przyaczyel (publi- 
canorum et peccatorum amicus Mat 11, 19) 
R o z m  317; Czczyenye, yako yavny grzeschnyczy 
y yny grzesny słuchały slova mylego Iesusza 
... Tedy v ten czasz przyblyzaly szye k nyemv 
yavny grzeschnyczy y yny grzeschny (appropin- 
quantes ei publicani et peccatores Luc 15,. 1) 
R o z m  384; Thu byl yeden na ymyą Zacheusz, 
a ten byl kxyazą yayriych grzeschnykow (hic 
princeps erat publicanorum Luc 19, 2) R o z m  405 ; 
Yavny grzesnyczy y grzesne zony przeydą vasz 
v krolewstyye nyebyeskym (quia pubhcani... 
praecedent yos in regnum dei Mat 21, 31) 
R o z m  454; Yavny grzeschnyczy y grzesne zony 
yyerzyly yemv (publicani autem... crediderunt 
ei Mat 21, 32) ib .

Grzeszny, Grzeszni f o r m y :  n. sg . m . grzeszen 
XV m e d . R  XXII 237; grzeszny K ś w  cr 15. 19, 
G n  Ib. 172a. ap.4b, FI 9, 24. 35, S lo ta  w . 112, 
e t c .; / .  grzeszna XV m e d . R  XXII 243, N a w  
106; ^  g . sg . m . grzesznego K ś w  br 34—5. 
cr 8, FI i P u l 9, 38. 35, 12, e tc .;  f .  grzesznej
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N a w  118; n eu tr . grzesznego K ś w  br 7. bv 37, 
S p o w 3—6; grzeszniego S p o w  8; ^  d . sg . m . 
grzesznemu FI i  P u l  4 9 , 17. 93, 13. 139, 9, *S/?0W 5, 
B Z  II Par 6, 39, 1467 Z a b  447; ^  ac. sg. m . 
grzeszny S u l 9 , X Y  cx. P XIX 89; grzesznego 
S^cw 3, B Z  Num 16, 22; / .  grzeszną Gw lb, 
XV PF IV 952; n eu tr . grzeszne JVaw 136, 
Pczm 447; ^  v. sg . m . grzeszny G n  5b. 14b. 
179b; ^  *sg. /w.’, grzesznym £;?aw 5, 1451 
M a c D o d  105, Pozra 385; ^  /. .sg./. (o) grzesznej 
Pogwr C—F; grzeszne B o g u r  B; ^  n, p l .  m . 
grzeszni Gw lb. 12a. 178b, FI 36, 36, F7 i P u l  
93, 3, cćc.; / .  grzeszne Pczm 454; ^  g . p l .  m . 
grzesznych K ś w  av 6, FI i  P u l 1, 1. 33, 21. 36, 17.
18. 74, 10. 81, 2, e tc .;  ~  d . p l .  m . grzesz
nym i7/ 72, 3, S a h e R e g  14, B o g u r  C, 1424 
Msza III s. 62, .s/m. IV. VI—VIII, XV mc;/. 
P XXII 247, c?c.; grzesznem ca 1500 S p r T N W  
V 10, R o z m  2 6 5 ;  ~  a c .p l .  m . grzeszny B o g u r  D; 
grzeszne G n  177b, JF7 i P u l 105, 19. 138, 18. 
144, 21.146, 6, Pagwr E, £w/ 28, e t c . ; grzesznych 
R o z m  2 9 4 ;  f .  grzeszne 7Vaw 144; ^  v. p l .  m . 
grzeszni G n  l la , F /9, 17, F7 i Pw/67, 2. 103, 36, 
ca 1500 S p r T N W  V 13 • /—> i. p l .  m . grzesznymi 
F I  27, 3, Zrfraw 16, G/agcr, PZ Tob 4, 18, M W  
14 b, XV j?. p o s t .  M a c P a m  I I 352, R o z m  294. 599; 
grzesznemi R o z m  373; ~ / .  p l .  / .  (o) grzesznych 
Pw/ 63.

C o m p a ra t. d . sg . m . grzesznieszemu 1453 
R  XXIII 298. ^  S u p e r la t. n . s g . f .  nagrzeszniej- 
sza N a w  129.

Z n a c z e n i e : ‘p o z o s ta ją c y  w  z w ią z k u  z  g r z e 
ch em ,, d o ty c z ą c y  g rze c h u , o b c ią żo n y  g r z e c h a m i, 
sk ło n n y  d o  g rze c h u , q u i p e c c ą tu m  a tt in e t, p e c c a t is  
co n ta m in a tu s , a d  cr im en  p r o c lm s 9: a. w se n s ie  
r e lig ijn o -e ty c zn y m :  Vstan! Otkod otbod), 
praui, stadia gresnego! Piw br 7; Surge stadia 
(/cg. z stadła) gresnego, propera u lepse s do
brego! Piw bv 37; Ny (p ro  my) greszny chemly 
{leg . chcemli) takesz bycz thamo pouiszeniy, tego 
my szamy *szobo dostathcicz ne moszemy 
G n  12a; Tenczy ma bycz swothy, alle ne grzeszny 
G n  172a; Na sznamo tego, iszecz gest on sza 
nasz g<rz>eszne moko cirpal byl G n  177b; 
Ją,... grzeszny capląn, polecząm laszkąm va- 
szym *dobrodzye szwoye G n  ap. 4b; Szwyatha 
Maria,... módl szye za namy, za grzesznymy 
Z d r ó w  16; Davam szya vynyen bogv *wszechmo- 
gocemv s pyączy szmyslow czyala mego grzess- 
nego S p o w  3—6; Prossża szobye na pomocz 
dzyewycze panny Mary..., aby szyą oną raczyła 
przyczynycz za mną, za grzesznym, do szwego 
mylego syna S p o w  5; Boże bancz mylosczyw 
mnye grzesznemv i b . ; Nyeczistotha naszego 
grzesznyego czala..., thego nam szal S p o w  8;

O dwszy, o *grzeyszne {B o g u r C—F:'grzeszney), 
sam bog peczo yma B o g u r  B; Wszysczy szwyaczy 
*przosczye, nam grzesnim {B o g u r  D: nasz 
grzeszny, E: nas grzeszne) spomosczye B o g u r  C; 
Slota, grzeszny sługa twoy S lo ta  w. 112; Naam 
tesz grzesznim slugam twym (nobis quoque 
peccatoribus famulis tuis)... towariszstwo dacz 
raczy ss twoymy swątimi apostoli 1424 M s z a  III 
s. 62, s im . IV. VI—VIII; Nye locz nasz grzesz
nych oth szyebye ca  1440 P XXV 220; Wydal 
szą yaco grzesszny y yaco vbogy 1448 P XXIV 
351; Miedzi wszemy grzesznymy skvtky nyczs 
nye oslepy richley iako nyeczystota G lo g er; Da 
swe serce roszkr<w>awycz, chącz gresną duszą 
wybawycz XV m e d . P F  IV 592; Gdi... czlo- 
wyek... wspomyenye, esze gest grzeschen, a prze 
grzechi wschitko czyrpy, natichmyast ma sza- 
loscz XV m ed . R  XXII 237; Bo czsso pomoże... 
tobye ginę s sobą gednacz a pocoycz, gdi w 
t<w>ey duschi gesf walka grzeschna? ib . 243; 
A mowy thu Xpus dwye slowye twardzi<e> nam 
grzeschnim ib . 2 4 1 ;  Lyudze w tern myeszczye 
biły barzo grzeszny a zloszczywy przed gospo- 
dzynem (pessimi erant et peccatores coram do
mino nimis) B Z  Gen 13, 13; Zagubyszly prze 
pyocz, aczczy grzeszne, wszitko myasto? ib . 
18, 28; A kto gest ten, gen swoge roce pod- 
nyesye na mazanego boszego, a nye bodze 
grzeszni (et innocens erit)? B Z  I Reg 26, 9; Od- 
puscz lyvdu twemu, aczkoly grzesznemv (quam- 
vis peccatori) B Z  II Par 6, 39; Jesu,... bandz 
mye grzechnemv mylosczywy, Maczyeyczy geszm 
grzyeschny 1467 Z a b  4 4 1 ;  Grzesćhnym scelestis 
(vae duplici corde et labiis scelestis Ecclus 2, 14) 
1471 M P K J  V 78; Raczi prosicz za nami grze- 
sznimi do pana boga naszego M W  14b; Yesu,... 
ya grzeschna proscha czyebye N a w  106; Ya 
ćzyebye proschą, aby thy ze mnye, z vbogyey, 
grzeschney, yedyney prawdzywye vczynyl czlo- 
wyeka N a w  118; Nądznycza ya wschech lyvdzy 
nagrzeschnyeyscha... myszlią przysthapycz kv 
szwyathosczy czyala... Jesucrista N a w  129; 
Żrzadz ve mnye grzeschne czyalo N a w  136; Raczy- 
lesz yydacz szye w grzeschne rącze N a w  144; Myły 
boże, raczy szo smylovacz nad nami grzechs- 
nyihi chrzesczyany XV p .  p o s t .  M a c P a m  II 352; 
Prosszyl oczczą za grzeszny wyek XV e x . R  XIX 
89; Day my czyalo szyna tvego, bosz go szeslal 
dla mnye grzesznego XV e x . S K J I 151; Kyedy 
przydzyem na szath {leg . sąd) boży, thedy nam 
grzesznem pomoszy ca  1500 S p r T N W  V 10; Tu 
myły Iesus... naucza ye rozmaythem navkam 
kv zbavyenyv, które szye nam grzesnem godzą 
R o z m  265; Vzryal grzeschne myasto Ierusalem 
R o z m  4 4 1 ; ~  grzeszna żona * m e re tr ix >: Yavny
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grzesnyczy y grzesne zony (meretrices Mat 
21, 31) przeydą vasz v krolewstvye nyebye- 
skym R o z m  454; ^  człowiek grzeszny "grze
szn ik , p e c c a t o f : Galaa uipraua so masto 
pluocih, to ie neustauichstuo ludy gresnih K ś w  
av 6; Cso nam pres togo nemochnego na lozcu 
lezocego znamona? Zauerne nics ynego crome 
cloueca gresnego ue zlih skutcech prespeuaio- 
cego K św  br 34—5; Nepriiacele, to so dyably, 
urocy cloueca gresnego K ś w  cr 8; K nemuz 
gdaz clouek gresny rospam0 <taję. ..> stopy, 
tochu sam sebe vspomene ib . 15, s im . ib . 19; 
A szaprafdocz by ten tho clouek byl [bjbarszo 
greszny Gn lb; Pane bosze, proszo ga dzysza 
greszny clouek thuego miloszerdza, aby my thy 
raczył mogo greszno duszo... osfeczycz ib .;  
Chemly (leg . chcemli)... my greszny ludze do 
tego tho veszela krolefstwa nebeskego prycz 
ib .; Greszni clouecze, chesly thy tho uedzecz? 
Gn 5b, s im . ib . 14b. 179b; My, greszny ludze, 
ne szukagmy szobe na them tho svecze chualy 
Gn 11 a, sim . ib . 178 b; A kakocz ten to sod 
ludzom gresn<y)m bodze barso pricry G n  gl. 
100 a; Ty nascha myła rzeczny cza, ony thwe my- 
losczywye oczy k nam grzesznym ludzem obro- 
czy (illos tuos misericordes oculos ad nos con- 
verte) S a h e R e g  14; Prossza svego stvorzy- 
czyela..., aby raczył yeyrzecz oczyma svego 
mylosyerdzya na mya grzesnego czlovyeką 
S pow  3; Jesu,... prze twoya... mąką..., która 
yesz raczył yezwacz grzeschne ludzy kv thwey 
mylosczy N a w  134; W gnyewye thwogyem nasz 
grzesnych ludzy nye sznąsz XV e x . M a c  D o  d  138; 
Ludzye grzeszny pokuthyyczye! ca  1500 S p r T N W  
V 13; Kyedy szyedzyal w domv, yyelye yawnych 
grzeschnykow y ynych grzeschnych lyydzy przy
schło (multi publicani et peccatores yenientes 
Mat 9,10) R o z m  294; Kako może grzesny czlo- 
vyek (homo peccator Jo 9, 16) [może] czvda 
czynycz? R o z m  421; ^  grzeszny " grzeszn ik , 
p e c c a to f :  len ... na drodze grzesznich (in via 
peccatorum) ne stal iest FI 1, 1, s im . P u l; Obro- 
czeni bodzcze grzeszni (P u l: grżesznyczy) we 
pkel (convertantur peccatores in infernum) FI 
9, 17; Rozgnewal iest boga grzeszni (exacerbavit 
domińum peccator, P u l:  grzesznyk) FI 9, 24; 
Przecz iest rozgnewal grzeszni (P u l: zlosny) 
boga (propter quid irritayit impius deum)? 
FI 9, 35; Zetrzi ramo grzesznego (contere brac- 
chium peccatoris) y zglobliwego FI 9 , 38, s im .  
Pul, s im . FI i P u l 35, 12; Bi pospołu ne dal 
s grzesznimi (cum peccatoribus, P u l: z grzesz- 
nyky) FI 27, 3; Smercz grzesznich (mors pecca
torum) nagorsza FI 33, 21, s im . P u l; Lepey iest 
malutko prawemu, nad grzesznich bogaczstw
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wela (super divitias peccatorum multas) F I 36,17, 
s im . P u l; Bo ramona grzesznich (bracchia pecca
torum) ztarta bodo FI 36, 18, s im . P u l;  G di gi- 
nocż bodo grzeszny ( P u l: grzeszny czy), yzrzisz 
(cum perierint peccatores, yidebis) FI 36, 36; 
Ale grzesznemu rzeki bog (peccatori autem 
dixit deus) FI 49, 17, s im . P u l;  Prawi... rocze 
swogi vmyie we krwy grzesznego (in sanguine 
peccatoris) FI 57, 10, s im . P u l; Taco zgincze 
grzeszni (sic pereant peccatores) przed obliczim 
boszim! F I 67, 2, s im . P u l, s im . FI i P u l 103, 36; 
Bo iesm miłował na zle, pocoy grzesznim (P u l:  
grzesznych) widzecz (pacem peccatorum yidens) 
FI 72, 3; Wszistky ^roky grzesznich ziarno 
(cornua peccatorum confringam) FI 74, 10, s im .  
P u l;  Y  dokod sodzicze lichoto, y oblicze grzesz
nich byerzecze (et facies peccatorum sumitis) ? 
FI 81, 2, s im . P u l; I dokod grzeszni, gospodne, 
y *dokod grzeszny chwalicz se bodo (usquequo 
p.eccatores, domine, usquequo peccatores glo- 
riabuntur)? FI 93, 3, s im . P u l; Aszbi *vocopan 
bil grzesznemu doi (donec fodiatur peccatori 
fovea) FI 93, 13, s im . P u l; Plomyen poszegl 
grzesznee (flamma combussit peccatores) F I 105, 
19, s im . P u l; Na chrzebcze mogem kowaly so 
grzeszny (fabricaverunt peccatores) FI 128, 3, 
sin i. P u l;  Acz pobyesz, bosze, grzeszne (si occi- 
deris, deus, peccatores) FI 138, 18, s im . P u l; Ne 
daway mo, gospodne, od sodzey (leg . żądzej) 
mogey grzesznemy (a desiderio meo peccato
ri) FI 139, 9, s im . Pw/; Gospodzyn... wszytky 
grzeszne rozproszy (omnes peccatores disperdet) 
FI 144, 21, s im . P u l; Gospodzin...  ysmerzayo 
grzeszne (humilians... peccatores) asz do szeme 
FI 146, 6, s im . P u l, M W  130a; Truchl ge<sm> 
[...], dokod mo szmerczo ne wykupyo grzesz
nych 1451 M a c D o d  104; Prze tho raczył szo na 
then swyath narodczycz..., aby... medzy bogem 
oczczem a medzy grzesznym (R o z m  599: grzesch- 
nymy) myr uczynyl, ą thosz, by twa swotha 
szmercz była na wykupyene wszem grzesznym 
ib . 105, s im . R o z m  599; Nulli homini, quan- 
tumque peccatori, misericordia dei denegatur 
yelcocoli grzesznyesemy zapowye 1453 P XXIII 
298; Yzali prze iednego grzesnego twoy gnyew 
przecziwko wszitkim zanyeczi syo (num uno 
peccante, contra omnes ira tua desaeyiet) ? B Z  
Num 16, 22; Nye chcyey... gescz a pycz z grze- 
sznimy (cum peccatoribus) B Z  Tob 4, 18; Prze- 
tosz nye wstayo... grzeszny (non resurgent... 
peccatores, FI: grzeszniczy) w radze prawych 
P u l 1, 6; Zęby grzesznych (dentes peccatorum, 
FI: grzesznicow) starł yes P u l 3, 7; Isze chwa
ły on bywa grzeszny (laudatur peccator, FI: 
grzesznik) P u l 9 , 24; Na thym drzewye grzeschne
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zwyeschano XV e x . Z a b  536; Bom nye przy- 
schedl zvacz sprayyedlyyych, alye grzeschnych 
(sed peccatores Mat 9, 13) R o z m  294; Kto nye 
bądzye czynycz pokuthy, ten zgynye z grzesch- 
nemy R o z m  373 ; Yeselye bądzye na nyebye nad 
yednym grzeschnym pokutą stroyączym (super 
uno pęccatore poenitentiam agente Luc 15, 7) 
R o z m  385; Movy syyąthy Augustyn, aby myto 
krvye zbayyczyela naszego nye grzesnym dało 
potrzebyzną, alye pyelgrzymom odpoczynyenye 
gotovalo R o z m  763; ^  jawny grzeszny "po
b o rc a  p o d a tk ó w  i ce ł, u w a ża n y  p r z e z  Ż y d ó w  z a  
s z c ze g ó ln ie  z łe g o  c z ło w ie k a , z d z ie rc a , p u b lica n u s, 
y e c tig a liu m  e x a c to r ,  J u d a e is  im p r im is  im isu s  
Yawnich grzesznich publicanorum ca  1420 R  
XXIV 81; Czemv z yawnemy grzesznymy vasch 
mystrz yzywa (quare cum publicanis et peccato- 
ribus manducat magister yester Mat 9,11)? 
R o z m  294.

b. w  se n s ie  praw nym *. Pozwani ho wczynek 
grzeschni (citatus pro facto criminali) *przes kro- 
lyewską wyelmosznosczą ma odpowyadacz S u l 9 ;  
Wstawyami, abi pozwani o kthorekoly. grzesznee 
yczynky (quod citati pro quibuslibet criminibus) 
powynny biły othpowyedacz S u l 28; Vstawyamy, 
aby o rzeczach grzesznych (quod de causis cri- 
minalibus)... my... sądzicz nye mamy... any 
kthorego czlowyeka potąpycz, alysz sądem prze
konanego S u l 63.

Grzeszyć f o r m y :  p ra e s . ind. 1. sg . grzeszę B Z  
Jud 11,27; 1. p l .  grzeszemy R o z m  155; 3 . p l .  
grzeszą 1471 M P K J  V 64, 1484 R e g  723, XV 
e x . M a ć D o d  140; ^  im p er . 2 . sg . grzeszy R o z m  
4 6 6 ;  ~  p a r t .  p r a e s .  a c t .  adv. grzesząc R o z m  692; 
~  inf. grzeszyć R o z m  6 9 3 ;  ~  p r a e t .  1 . sg . m . 
-m grzeszył S p o w  6 ; f .  -m grzeszyła S p o w  4 ;
3 . sg . m . grzeszył B Z  II Par 27, 2, O r tM a c  65; 
3 . p l .  m . grzeszyli są FI 105, 37; grzeszyli P u l  
105, 37; co n d it. 1. sg . m . -bych grzeszył FI 
118,11; 2 . p l .  m . -byście grzeszyli B Z  Ex 20,20.

Z n a c z e n i e :  " p rzek ra c za ć  p r z e p is y ,  le g e s  v io -  
la re , d e lin ą u ere , p e c c a r e ’ : a. r e l ig i jn o -e ty c z n e : 
Grzeszyły *seo {P u l: grzeszyły) w nalazach swo- 
gich (fornicati sunt in adinventionibus suis) 
F I 105, 37; W syerczy mogem skrył [g]gesm 
słowa twoga, abych ne grzeszył {P u l: nye zgrze
szył) tobe (ut non peccem tibi) F I 118, 11; Ya- 
komkoly g<rzę)szchyla {S p o w  2 : iacosm... 
sgrzessil), thego mny szal S p o w  4 ;  Dawam sche 
tysche vynna, ychem grzechyla {S p o w  5. 6: sgrze- 
szyl) szyerczem, uszthy, yczynkyem S p o w  4 ;  
Szpowyadam szya..., czom grzeszył {S p o w  1: 
yszeszmi szgrzeszili, 3,: czom szgrzesyl), yszem 
nye popelnya<ł> szyethmorgą myloszyerdzą bo
żego S p o w  6 ; Przyszedł gest bog, abi strach gego
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bil w was, abiszczye nye grzeszyły (et non pecca- 
retis) B Z  Ex 20, 20; Przeto nye ia grzeszo nad 
tobo (igitur non ego pecco in te), ale ti prze- 
cywo mnye zle czinysz B Z  Jud 11, 27; Gescze 
lyvd grzeszil (adhuc populus delinquebat) B Z  
II Par 27, 2; Grzeschą dehnquent (mors pecca- 
torum pessima et qui oderunt iustum, delin- 
quent Psal 33, 22, FI i P u l: zgrzeszo) 1471 
M P K J  V 64; Ize braczya y syostry nye grze
szą smyertelnye (quod nullus frater aut soror 
obligatur ad culpam mortalem), gdy czo prze- 
stąpyą naprzeczyw they regule 1484 R e g  723; 
Bo grzeschą yusz ludze barzo, przetho ye karze 
bog yawno XV e x . M a c D o d  140; Pamyetaymy 
nynye przyrodzenye czyalą pana Iesucrista na- 
schego, nadzyeyaymy szye, yze v tern nycz nye 
grzeschemy any zb<ł>adzyemy (errare yel de- 
linquere nihil nos speramus) R o z m  155; Any 
ya czyebye potapyą. Ydzy, yvz yyeczey nye 
grzeschy (vade et iam amplius noli peccare 
Jo 8, 11) R o z m  4 6 6 ; Ony nygdy nye grzeschacz, 
grzechy czloyyecze ssądzyly przez myloszyerdzya 
R o z m  692; Przetoz myły zbayyczyell przepusczyl 
navyątschemv grzeschycz, czvsch Pyotroyy R o z m  
693; ^  b . p ra w n e :  Thedy powyedzyal szwa żało
bą, a w czym on grzeszył {O r tB rR p  53, 1: skrze- 
szyl), w thym go przyszyasznyczy karały O r t
M a c  65. ^  C f. Rozgrzeszyć, Rozrzeszyć, Zgrze
szyć, Grzesząc, Rozrzeszać, Zgrzeszać.

Grześć się (?) " zabaw iać s ię , c ie s z y ć  s ię , la e ta r i,  
g a u d e r e \{? ) :  Nye gryep syą ne retunderis (ne 
iucunderis in filiis impiis Ecclus 16, 1, w ar. k a l.:  
nye czwyerz schią ne retonderis) M P K J  V 80. ^  
Z a p e w n e  j a k i ś  b łą d  k o p is ty .  ^  C f. Pogrześć,

Rozgrześć, Wygrześć, Zagrześć, Podgrzebać,
Pogrzebać, Wygrzebać, Pogrzebować.
Grzęba "w zniesien ie teren u , p a g ó r e k  {na r ze c e ,  

łą c e , p o ili ) ,  tu m u lus, locu s e d itio r , in su ld  : Per 
fhraum dictum Myenina usque ad grzambam 
et in eadem insula al. grzamba fundatus est 
acialis scopulus 1447 L u b P o d k  2 3 ;  Ad grzam
bam, per quam insulam stetit iam paries Scze- 
karkowska ib . 2 4 ;  Venimuś ad vallem {p ro  val- 
lum ?) al. na grzyabą silve propinquiorem 1496 
L u b P o d k  118. ;

Grzęda 1. "zagon w  o g ro d z ie , g r z ą d k ą , a re a , 
p u h in u s  h o r ti9: Gregorius... recognoyit, quia 
partem sui ortus yidehcet tres sulcos al. trzy 
grzady yendidit 1497 A G Z  XVII 346.

2. " d rą żek  {np. n a  w ie sza n ie  o d z ie ż y ), p e r t ic a  
{e . g . a d  y e s te s  su sp en d en d a s a p t d j : Grzoda 
partita XV in. R  XXV 271; Grząda chuszthna 
yestibulum ca  1455 J A  XIV 491.

Grzmieć, Grzemieć "ciskać g r o m y , f u lg u r a r ć :  
Gospodna sze będo bacz przeczywnyczy yego
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y. na nye na nyebye będze grzmyecz (super ipsos 
in coelis tonabit I Reg 2, 10, FI: grzemecz) P u ł  
Ann 15. ^  C f  Pogrzmieć, Zagrzmieć, Pogrzymać.

Grzmienie, Grzemienie 1. co d g ło s  g ro m u , h u k  
pioru na, to n itru s9: Wydz0cz opy0cz Ifarao, ysze 
przestały dszdzye a grad, a grzmyenye (quod ces- 
sasset pluvia et grando, et tonitrua), przyczyny 
grzechu y zatwyrdzy szy0 sźercze gego B Z  
Ex 9, 34; Przyszedł bil trzeczy dzen a rano 
szwyatlo bilo, genosz poczyoly slyszecz krzmye- 
nye (coeperunt audiri tonitrua) B Z  Ex 19, 16; 
Ydącz po drodze, czyrpyely sa yyelykye nyedo- 
statky, glod..., zymno yyelykye..., grady, vya- 
try, grzemyenye (ventum cum tonitruis) R o z m  81.

2. 'hałas, ło s k o t , tu rk o t, s tr e p itu s 9: Byada 
myastu krewnemy,... nye odydze ot cyebye 
lup, glos bycza, glos grzmyenya kola (yox im- 
petus rota o) B Z  Nah 3, 2; Grzmyenya a stre- 
pitu et tumultu 1471 M P K J  V 46.

Grzmot 'huk, ło sk o t , s tr e p itu s 9: Strepitu szvm, 
grzmot, trzask, claszk XV e x . Z a b  537.

! Grzschby ' ?’ : Jako ya tho wyem, o które 
grzschby pobranye Maczey na Payola zalowal, 
tho pobrał na swem 1445 P F  VIII 18. ^  M o ż e  
n a leży  c z y ta ć  grodźba 'ogrodzen ie*  ?

Grzyb 1. b o t. 'fungus, b o l e t u ś : Pro' boletis 
grzyby 1394 M M A e  XV 566; Grzib boletus 1437 
P F Y  16; Grzibi fungi 1437 R o s t  nr 2626; Grzip 
fungus 1437 W is ł nr 228, s. 87; Grzyby fungi, 
boleti 1464 R o s t  nr 4811; Grzyby ffungi ca  1465 
R o s t nr 3914; Grzyb fungus 1475 R o s t  nr 3072; 
Grzyby fungi ib . nr 3179, s im . XV p .  p o s t . .  
R  LIII 66 ;i Boletus est causa mortis, vlg. dicitur 
grzyb vel bedlką ca  1500 E r z  21; Grzyb fungus ib .

2. 'g r zy b e k , ro d z a j  c ia s ta , g en u s ą u o d d a m  
p a n is9: Grzyb ovira 1472 R o s t  nr 999.

Grzybie b o t. 'lilia  w odn a , N y m p h a e a  a lb a  L .9: 
Grzybye ireos 1478 R o s t  nr 2237.

Grzybienie, Grzebienie b o t. 'li lia  w o d n a , N y m 
p h a ea  a lb a  L .9: Grzebyenye, corzen claua her- 
colis nymphea 1419 R o s t  nr 5131; Grzybyene 
nenufar 1437 R o s t  nr 2707; *Crzebyenye nympha 
1460 R o s t nr 3656; Grzybynie nenufar, flos 
limphe ca  1465 R o s t  ńr 4463; Grybyenie nenu
far 1472 R o s t nr 814; Grzebyenye nenufar 1475 
R o s t nr 3227; Grzebyenye efrosia ib . nr 3268; 
Grzybyenye neufer XV p .  p o s t .  R  LIII 68; Grzy- 
byenye nenufar ca  1500 R o s t  nr 2098, s im . ib , 
nr 6219; Grzybyenye galania ib . nr 5456; 
Grszybyenye nenufar ib . nr 7220; ^  Procla- 
matio ipsorum esset Wągrody, qui iń clipeo 
stipitem eiusdem radicis in lacubus crescentis, 
dieto grzybyenye, cum sex foliis, dictis llopyan, 
ex ipso stipite crescentibus et egressis deferunt 
XV M M A e  II 351.

Grzybieniec (? )  b o t. 'li lia  w o d n a , N y m p h a e a  
a lb a  L .’: Grzybyeczye (p ro  grzybyenczye ?) ne
nufar 1484 R o s t  nr 6215.

Grzybieniów 'p o z o s ta ją c y  w  z w ią z k u  z  lilią  
w odn ą , a d  N y m p h a e a m  a lb a m  p e r tin e n s9: List 
grzybyenow nymphea 1419 R o s t  nr 5134.

Grzybień b o t. 'lilia  w o d n a , N y m p h a e a  a lb a  L .9: 
Grzibieny nenufar 1464 R o s t  nr 4868; Grzibyen 
nenufar 1484 R o s t  nr 6213; Grzybyeny nenufar 

* 1491 R o s t  nr 11074.
Grzybiewie b o t. 'lilia: w o d n a , N y m p h a e a  

a lb a  L .9: Grzybyewye nenufar, flos limphe ca  
1465 R o s t  nr 4464.

Grzybnik b o t. 'lilia  w o d n a , N y m p h a e a  a lb a  L .9: 
Grzibnik nenufar 1464 R o s t  nr 4867.

Grzywa 'iu ba , c o m a 9: Grziwa coma 1437 W is ł  
nr 228, s. 85; Grzywa coma ca  1455 J A  XIV 493; 
Slothimy grzywamy rospądzayą poczmvrne ob- 
loky puniceis nimbis, g l. comis, lacerant pepla 
nubila noctis 1466 R XXII 23; Coma vel crinis 
albo grzyvą ca  1500 E r z  21.

Grzywacz 'g o łą b  d z ik i ,  P a lu m b u s  to rą u a tu s  
K a u p .9 : Palumbus est columbuś silvestris grzy- 
vacz XV m ed: R  XXIII269; Grzywacz palumbus 
1472 R o s t  nr 1020; Grzyyacz palumbus ca  1500 
E r z  2 1 .

Grzywna, Krzywna f o  r m y  : n. sg . grzywna XV 
in. J A  XXVII 265, S u l 67, O r tC e l  10, etc .;. 
~  g . sg . grzywny 1398 H u b e Z b  95, 1405 S K J  
III 195, 1406 P ie k  VI 305, 1407 K s M a z  I nr 1021. 
1033, e tc . e tc .;  ~  a c . sg . grzywnę 1401 P ie k  
VI 74, 1403 P ie k  VI 175, 1405 P ie k  VI 270, 
1409 K s M a z  I nr 1359, e tc .;  ^  n. du . grzywnie 
1397 H u b e Z b  31, 1427 M P K J  II 306, 1488 
Z a p W a r s z  nr 1630; ^  a c . du . g rzywnie 1388 
L e k s z  I nr 395, 1391 L e k s z  I nr 972, 1392 
H u b e Z b  65, 140’3 P ie k  Y l  154. 167, 1406 H u b e Z b  
114, 1406 K s M a z  I nr 721 a, 1410 P ie k  VI 407, 
1428—30 B ib lW a r s z  1861 III 18, O r tB r R p  87, 2, 
O r tK a ł  208, O r tM a c  118. 142; krzywnie 1401 
P ie k  VI 36, 1405 P/efc VI 242; ~  i. du . grzyw- 
noma 1405 H u b e Z b  118, 1405 S K J  J E  195, 1411 
J P  XXXVII 166; ~  n. p l .  grzywny 1401 P ie k  
VI 54, S u l 67, D z ia ł  55; grzywnie 1399 L e k s z  I 
nr 2865; ^  g . p l .  grzywien (1286 ?) 1408 K o d -  
T yn  63, (1290 ?) 1408 K o d T y n  75, 1357 K o d W P  
III 72, 1386 H u b e Z b  1, e tc . e tc .;  grzywn (?) 1427 
M P K J  II 305; krzywien 1387 L e k s z  I nr 202, 
1399 H u b e Z b  37, 1400 P ie k  VI 6. 12. 13., 14. 
17, 1401 P ie k  VI 48, 1402 P ie k  VI 77. 83, 1403 
P i e k Y l  146, 1405  P ie k  VI 242, 1409 J P  XXXVII 
164; ~  d . p l .  grzywnam S u l 50; ^  a c .p l .  grzywny 

: 1387 H u b e Z b  3,1389 H u b e Z b  6 , 1393 H u b e Z b  18, 
1396 L e k s z  I nr 2170, 1398 S tP P P  VIII nr 6902, 
e tc . e tc . ;  grzywnie 1417 M a c P a m  II 342, 1418
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T P a w  VII nr 91; ^  i. p l .  grzywnami 1394 
H u b e Z b  70, 1408 H u b e Z b  122, S u l 81, O rtB r  
VII 551, O r tK a ł  139, O r tM a c  66; grzywny 1418 
A K P r  VIII a 144; ^  l. p i .  (w) grzywnach 1391 
L e k s z  I nr 995, 1398 S tP P P  VIII nr 7608, 1418 
T P a w  VII nr 91, 1420 M P K J  II 300, S u l 17, 
D z ia ł  42; krzywnach 1399 L e k s z  I nr 3066, 1400 
P ie k  VI 13.

Z n a c z e n i e :  \je d n o s tk a  p ie n ię żn a , s k ła d a ją c a  
s ię  z  o k re ś lo n e j ilo śc i ( p r ze w a żn ie  1 9 7  g ra m ó w )  
d ro g ie g o  k ru szc u , n a jc zę śc ie j s r e b ra , lub p ie n ię d z y  
( p r ze w a żn ie  4 8  g r o s z y ) ,  ta k ż e  ja k o  je d n o s tk a  
w a g i, p e c u n ią e  m o d u s, qu i c e r to  ą u o d a m  a er is ,  
au ri, im p r im is  a rg e n ti  p o n d e re  v e l p ec u n ia e  nu
m e r  o c o n s ta b a t, e t ia m  o n eris  a c  lib ra e  m o d u s9: 
Iaco moy oczecz ne vinovat Sulcovi trzinaczcze 
grziwen za Czepury 1386 H u b e Z b  1; Sczepan 
mai mi placzicz trzi grziwni v rok ot mich pe- 
nandzy 1387 H u b e Z b  3; Ten scot... stal za 
scecz grziuen 1387 L e k s z  I nr 203; Olszam ne 
pocradl Swenthoslaouy za dwe grziwne 1388 
L e k s z  I nr 395; Czso mi ranczil Bogufal za 
szrzebecz y za kobyło, tho stało za trzi grziwni 
1389 H u b e Z b  6; Janek slubil Beyatcze dacz 
rucha sza dzesancz grziwen ib . 1 ;  Czsom . na 
Elscze dobił, tego gest czterdzesczy grzywen ib .;  
Dzirszek ne obeczal paszssa za dwadzescze grzi- 
fwen Stheffano 1391 H u b e Z b  10; Czom stal roki 
na Dreska o kon, ten stal za szecznaszcze grzi
wen ib . 15; Jaco mi Jacub pobrał... za dwe 
grziwne lank 1391 L e k s z  I n r '972; Jacom przi 
tern bil, kedi Jan zastauil Jandregevi zastauo ve 
cztirzich grzifnach a f  szesczi skot ib . nr 995; 
Michał... vczinil mv za dwe grziwne scody 1392 
H u b e Z b  65; Iaco mi Byaldama fszola zita za 
trzi grziuni 1393 H u b e Z b  18; Gawrzialowsczi 
przeproszili poltrzeczey grziwnami Ondrzeya 
1394 H u b e Z b  70; Iacom posziczil Piotraszeui trzi 
grziwni groszevich, a yedna halerzeff 1396 L e k s z  
I nr 2170; Iacom bil posłem od Maczka do Pio- 
trasza, bi zaplaczene wszal dwadzescze griwen 
gotovich 1397 H u b e Z b  29; Łupu pomagał bracz, 
iako dwe griwne ib . 31; Ondrzey roczil za ... 
Mikolaya poltori grziwni za rani Janowi 1398 
H u b e Z b  95; Jaco wanzal {leg . wwiązał P) za 
trzidzesczi grziwen rzeczi y szesczoro scota 1398 
S tP P P  VIII nr 6713 ; Jacuss ranczyl trzy grziwni 
Michalcoui... zacladu rancogemstwa za S<t)>a- 
nislaua ib . nr 6902; Jaco s *Yaschowa ranky 
chodzi dzedzina po zastawye w panczinaczcze 
grziwnach ib . nr 7608; Tako vele scodi, iaco 
osmdzesant krziwen 1399 H u b e Z b  37; Svantho- 
pelk ne pobrał Mikolayevey czotki ymena iako 
d[z]venaczcze grziyne 1399 L e k s z  I nr 2865; 
Ramsz ne uinouat w itch {p ro  tich)... <pię)czi
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krziwnach ib . nr 3066; Sczo my ranczil Paszko 
za dzewencz grzywen, tego my ne yest doplaczil 
dwu grzywen y grosszu styrze 1400 L e k s z  II 
nr 2643; Bril ma dwadzescza grziwen na po- 
lowiczi Gorziczska 1400 P ie k  VI 6; Thomina 
szostra wnosla... w to dzedzino sto grziwen 
swego posagu ib . 9; Bolik vczinil scodi dwa- 
dzeszcza krziwen ib . 12, s im . ib . 14. 17; Swan- 
thoslaw Kaliski zastawił szecz krziwen płatu 
w Mechorzewe we trzidzesczi krziwnach ib . 13; 
Potrek... saplacil dwe krziw[e]ne y secz scot... 
długu 1401 P ie k  VI 36; Micolay yicupil dze- 
dzino v panczi krziwen y lana ib . 48; Czso 
mi pobrała Vicencia rzeczi, to szo taco dobre, 
iaco cztirze grziwni ib . 54; Iassech łanowy ne 
ykradl szitha za grzywno ib . 74; Mam scodi 
dzesancz krziwen 1402 P ie k  VI 77, s im . ib . 83; 
Iacom dobił na Iactorze dwudzestu krziwen 
y szesci mey zoni posagu 1403 P ie k  VI 146; 
Czesław wroczil Sczedrzika we dve grzywnę, to 
gy vipravil przed rokem presze skodi ib . 154; 
Potr ne ycradl za cztirzi grziwni zita Stasszcovi 
z*Z>. 173; Warpans wszanl na Staszku grzywno 
przes prawa ib . , 175; Simun a Mscziszek yest 
blisszi ku dzeczartowskey pusczine w sszesczo 
grziwen groszowich, niszli Crzistek y Paszek 
1405 H u b e Z b  105; Yakosmi przi tern bili, gdi 
Climonth ranczil Symunowi sescz grziwen gro
szowich ib .; Stachna... Przybka dwema grzyw- 
noma ne przepraszała ib . 118; W itek... Hance... 
osmdzesanth krziwen y dwe krziwne dal po- 
szagu na dzedzine 1405 P ie k  VI 242; Czsom 
ystala na Bartlomeya o grziwno..., tego mi ne 
saplaczil rankoyemstwa ib . 270; lako praue 
ygednano, is sedlisko se dvoma grziwnoma vi- 
pusczil unus lan 1405 S K J  III 195; Wczinil 
gwalthem... scodi w szicze poltrzecze grziwni 
i za druge zitho mai dacz poltrzecze grziwni ib . 
196; Przeczslaw opekayan so Janem, wsol gego 
ymena czterdzesczi grziwen i dwe grziwne 1406 
H u b e Z b  114; Czso dal w zastawo Mroczek swey 
dzewcze w posadzę zrzeb w dzessandzy grzywen 
grosszowych, w tho przydancz Mroczek y s sy
nem sso wanzali sylo moczo ib . 120; Iacom ya 
dal osm grziwen szelogow na Micolayowo szemo, 
a dwe grziwne *polgroszicow 1406 K s M a z  I 
nr 721 a; Iaco Michał ne dal Micuszewi pol- 
czwarti grziwni na żastavo 1406 P ie k  VI 305; 
Iacom ia ne winowat Marczinowi za wol grziwni 
groszow 1407 K s M a z  I nr 1021; Iacom ia On- 
drzeiowi ne winowat grziwni i . szesczi groszi 
pruskich 2 penodzi ib . nr 1033; Przeczslaw.... 
swey zony posagem: dwema grziwnami y osmo 
scot yikupil to dżedzino 1408 H u b e Z b  122; 
Ne przedala... Krzinki Wyszocze ne weki, ale
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szastawila, y o to Micolay ne straczil sta krzi- 
wen 1409 J P  XXXVII 164; Yaco mne wynowat 
łan... grziwno 1409 K sM c iz  I nr 1359; Yacom 
ya ne zabrał... Staskowa bydła za trzidzesczi 
grziwen 1410 K s M a z  1 nr 1454; Iaco Micolay 
bil opecadlnik Dzerszcowey i gei dzeczi w ti 
czasi, kedi mu pani dala dwe grziwne, an ge 
obroczil na gich polepszene J410 P ie k  VI 407; 
Wawrzinecz przeproszil Marty, swe szostri, 
o yey maczerziszno dwema grziwnoma 1411 J P  
XXXVII 166; Yako m ne... pan Mikolay... 
bes prawa kaszal s dzedzini precz y tego grzywną 
skodi mam 1397—413 B ib lW a r s z  1861 III 24; 
Samostrzala za grzywno 1410—3 J P  XXXIII 
382; Dirsek dal dwaczescza grziven nat pin- 
czesont grziven penenczmi gotovimi y końmi 
Mikolageui Soboczkemu 1413 J P  XXXVII 169 ; 
Yacom ya ne winowath Meczlcoui poi grziwni 
grossy 1413 K s M a z  I nr 2056; Y<a>kom ya ne 
winowath łanowi panczi grziwen sirokich grossy 
1414 K s M a z  I nr 2273; Masz przibegl na Jacu- 
bow dom... ą w thom gemu sginalo srzebra za 
trzi grziwne litego a sedm grziwen pospolithich 
pienandzy 1417 M a c P a m  II 342; Pawsecz ran- 
czil za Dobka... pode *strzemi grziwni, yesze 
mai plascz wroczicz 1418 A K P r VIII a 144; Ka- 
szalesz mi sobe trzi grziwne obranczicz. Przesz 
dzank tedi sa rankoyme trzi grziwne ranczili, 
a gdisz swe bidlo w tich trzech grziwnach stauili, 
tedim ya czebe obszilal, [a]abi ti to bidlo dal na 
panske skaszane 1418 T P a w  VII nr 91; Jaco 
mye Vlodek obrunczil polczwartinaczczi grziuen 
gotowich 1419 A K P r  Y I lia  43; Iaco mnye 
Stanisław uszcodzil dwe grziwne za rocoyem- 
stwo ib. 45; Iaco prawe wnessono dweszcze 
grziwen prasskych grosszow maczerzistich Ada
mowy maczerze in Czeczkrayouicze ib . 148; Pa- 
ney Milocay (p ro  Micolay) ne mai gabacz o ten 
yadol pod *czesantczi grziven grossowich za- 
cladu XV in. .M a ik  119; Jakom ne wsząl dze- 
szanczora scotu w dzeszanczy grziwnach, czso 
stało 1420 M P K J  II 300; Gotard... ne wsal 
trzydzesczy y *pothhory grzywny..., apoltrzecze 
grzywny srzebra lythego hu pana Yana ne wzal 
1421 A K P r  VIIIa 155; Plebanus... dal za dze- 
dzina... dwescze grziwen zemskich gotowich 
pyenandzi 1423 T P a w  VII nr 3119; Pan Jan 
Zayoczkowsky ne wsąnl pana Janouego Slawen- 
skego namothu... any go wsytka mai, iako dwa- 
naczcze grzywn 1427 M P K J  II 305; Jako Jan 
Magdalenye wszanl stirzy weprze karmne, yako 
dwe griwne ib . 306; Jacom ya Mironyegowi 
przigednal przeciwo grabi poloszicz poltrzecyeg 
grziwni gednanego 1427 Z a p W a r s z  nr 2739 ; Za- 
stawyamy dzedzini nassze... w tyssonczu grzy-

wen syrokych grossy praskey kusny liczby poi- 
skey obwikley, lyczoncz w kaszdo grzywno 
czterdzesczy y oszm grossy obligamus heredi- 
tates nostras... in mille marcis latorum grosso- 
rum Pragensium monete numeri Polonicalis con- 
sueti, computando iń ąuamlibet marcam XLVIII 
grossos ca  1428 P F  I 481; Jacom ya wteyczasz 
(p ro  wtenczasz) na weczu... schedzal..., kyedy 
xancz opath Kopythka ku p<ra)wu wolacz ka
zał, chcząncz nan zalowacz o dwe grzywnę 
1428—30 B ib lW a r s z  1861 III 18; Andrzey Ru- 
ssotsky... przedal byl... soltistwo in Crczanczin 
za sto grziwen polgrosskow a za sto drobnich 
1442 S tP P P  II nr 3085; Kelych za polthory 
grzywni do cirekwye sprawicz mayą (calicem... 
pro altera media marca debent comparare) 
S a l  13, s im . ib . 40, D z ia ł  29; S thymy ya 
przerzeczonemi pyathnascze grzywnamy (O r t-  
M a c  AT. przerzeczone pyathnaszczye grzywyen) 
zyszkal O r tK a ł  139; Hannusz kvpyl rolą v Meth- 
wochowey y ... zaplaczyl gey yvsze dwe grzyw- 
nye O r tK a ł  208, s im . O r tM a c  142; Maz bez 
zony wszyal pyenyadzy na dwye grzywnye 
czynszu tegosz domu y themy pyenyadzmy szbur 
dowal zaszyą then dom O r tM a c  118, s im .  
O rtB rR p  87,2; Jakom ya Dorothiey... rzeczy 
domovych, jako trzi kopi, any szrebra, jeko copa* 
any myednycza, yeco grzivna nye wzanla 1456 
Z a p W a r s z  nr 1021; lakom ya szamocz war tha 
nye przyachala... do domu Yakubow[y]ego... 
gwalthem a nye wzalam sta slothych wangyer- 
skych y dwudzyestu grzywien pyenyadzy po- 
spolithey monethy 1478 A K P r  VIII a 58; 
'A szkody my ydzelal, yako dwye grzywnye 
1488 Z a p W a r s z  nr 1630; Jakom ya nye chowa! 
konya bladnego, yako grzywna, iuxta cittacionem 
ib . nr 1633; ^  słowacka, słowieńska grzywna: 
Tres sclauonicas marcas slowyenskye grzywny, 
que faciunt XXXVI solidos. Solidus hic valet 
XII alenses comunis pecunie szeląg XV in . J A  
XXVII 266; Slauica marca slowyenska grzywna 
O r tC e l  10; Kthokolwyek zamyeszka, then prze
padł myeszky wyellcyerz, tho yest trzy szlo- 
wyenszkye grzywny albo szeszcz y XXX szelą
gów O r tM a c  35, s im . O r tB r R p  34, 2; Myalby 
tesz o tho y raczczam pokupycz trzemy grzyw
namy szlowyenszkymy, tho yesth szecz y XXX 
szelągów O r tM a c  66, s im . O r tB r  Y II 551; Pod
dały szye ktho... pod wysze prawo..., a nye dzyer- 
szyly thego..., tedy przepadł szeszdzyeszyath 
szelągów. Poddały szye thako przed szyedzacza 
radą, thedy przepadnye szescz y XXX szelągów, 
tho yesth szlowyenszką grzywna O r tM a c  98, 
s im . O r tB r  VI 372; Slavonica marca vlg. szlo- 
waczka grzywna XV e x . Z a b  526; ^  grzywna
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polska: We czthyrzech przythczach wyna sedm- 
nadzyescza, tho gest czthirnaczcze grzywyen pol
skich comorze krolewskey ma bicz przidana 
S u l 10; ^grzyw na krakowska, liczby krakow
skiej : Jakom ya nye ranczil poi grziwni cracow- 
skyey ve dw nyedzelyy dacz 1456 Z a p  W a rs  z  
nr 1048; Jako ya szamoczwarth nye zastham- 
p<i)>l drogy dobrowolney... Annę... anym gey 
rampka szdrapal wroczlawszkyego wasznosczy 
yako poi grzywny liczby krakowszlcyey 1480 
Z a p W a r s z  nr 1485; ^  grzywna pruska: Obro- 
czili so pithczessicz grzywen pruskych przes pol- 
tori grzywen XV in. M a ik  117; ~ w  w y m ia r z e  
k a r  są d o w y c h :  Abbas domus Tynciensis habet 
iudicare... causas subseąuentes: me<c)h (leg . 
miecz), kigy ( leg . kij), sedmnadzeszcza, *pena- 
dzeszcze, glova, sagloyna, sec ('sześć9) grziven, 
chanzba (1286 ?) 1408 K o d T y n  63; Si ad 
nostre curie cognicionem iudicii et examen ali- 
qua causa deducta fuerit, sicut est sboy, chązba, 
gloua, zaglouna, zest ('sześć9) griwen et trista 
(1290 ?) 1408 K o d T y n  75; Volumus tamen, quod 
homines ecclesie a solucione pene, que za- 
glovna, sive krvava, sescz grziyen dicitur vul- 
gariter, penitus sint exempti et soluti 1357 
K o d W P  III 72; Potrek dobił na Stasku czthir 
krziwen za *chosba 1387 L e k s z  I nr 202; Iohan- 
nes, heres de Mislkowo, incurrit penam vlg. 
szesczoro szescz grziven, quia cum domina de 
Coczurowo iurare habentes concordiam inierunt 
1411 K s M a z  I nr 1658; Penas panczdzesand pre- 
dictas continentes duas penas sex marcarum, 
szeszcz grziwen dictas, quindecim grossos in se 
continentes dent et persolvant 1414 K o d M a z L  
157; Statuimus, ut si quis exciderit quercum in 
bonis alicuius, domino invito, valentem ad 
axem..., penam, que dicitur sescz *grizwen, illi 
solvat, . in cuius dominio sunt incisa XV in. 
A K P r  II 69; Si autem illi inferatur, qui non 
habet ius militale, tunc marca grossorum pro 
tali vulnere, kmethoni yero pena sescz griwen 
per percucientem debet solvi ib . 70; Si vero 
actor in. primo termino nec per se, nec per ali- 
quem alium suum nuncium non comparuerit, 
ab accione sua cedat cum pena sex marcarum, 
que in Polonico dicitur syędm *grziwyeny 1441 
A K P r  II 524; Kmyecz kmyecza zabyiącz, themv, 
gemv prawo przykaże, za wyną cztyrzi grzywni 
( D z ia ł  30: trzy grzywny), a blyszszym za głową 
szescz grzywyen zaplaczycz bąndz 'przyczisznoon 
(ei... quattuor marcas ratione poenae, proximio- 
ribus autem sex, ratione homicidii exsolvere sit 
astrictus) S u l 13, s im . 41, D z ia ł  30; Acz ktho 
gwalthem plascz... komykole... weszmye, 
sz wyną rzeczoną szescz grzywyen wroczicz
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mvszy... gwalthem rzeczy wsząthe (cum poena 
sex marcarum reśtituere teneatur) S u l 49, s im .  
D z ia ł  41; Kedi ktho nagany... skazanya..., 
pothkomorzam po szesczy grzywyen ( D z ia ł  42: 
po szesczy grzywnach)..., sandzam... po poi 
grzywny..., gynszim castellanom... po szesczy 
grzywnam (S u l 17: po szesczy grzywnach)... 
dacz... ma (subcamerariis per sex marcas..., 
iudicibus... per mediam marcam..., aliis castel- 
lanis... per sex marcas... dare... teneatur) 
S u l 50; Poszwany... na trzeczem rokv nye sta- 
nyely, rzecz straczy a oth żałoby othpadnye 
sz viną szescz grzywyen (ab actione sua cedat 
cum poena VI marcarum, D z ia ł  49: z wyną 
syedm grzywien) po polskv rzeczoną S u l 64; 
Vstawyamy, aby zabyayąezy slachczycza trzy- 
dzesczy grzywyen (triginta marcas)... zaplaczicz 
myal. A vcząw rąką, nogą alybo nosz, pyąncz- 
naczcze grzywyen (quindecim marcas), alye 
vcząw wyelgy palecz, oszmy grzywy'en (octo 
marcas), a za kaszdy gynszy palecz... trzy 
grzywny grosszow (tres marcas grossorum, 
D z ia ł  55: trzy grzywny)... zaplaczycz m a... 
Kthokolebącz kmyecza zabye, szescz grzywyen 
(sex marcas, D z ia ł  55: syedmy grzywien) zapla
czycz m a... A bądzely glownyk a then, czso za- 
byth, dwv panv myal, tedy rzeczone trzy grzy wni 
(tres marcae)... myedzy gyma mayą bycz rosdze- 
lony. Alye ranyącz tylko kmyecza, themv tho 
rannemv za reną poi grzywny (mediam marcam) 
a panv gego... grzywną czalą (unam marcam)... 
za wyną ma zaplaczycz. Paknyąly ranyączy 
a renyony dwv panv bądą, myedzy gyma tha 
gysta bytha vyna lvbo grzywna£(marca poena- 
lis) ma bicz rosdzelona ( D z ia ł  5 5 : panowie 
wyną... rozdzelyą) S u l 67, s im . D z ia ł  5 5 ; Zywóth 
dzeszączą grzywnamy ma othkypycz (redimet 
vitam decem marcis) S u l 81; Dały gemv... 
sinowye Amonowy sto grziwyen srzebra (cen- 
tum talenta argenti) B Z  II Par 27, 5; ^  Ta- 
lentum id est marca al. grzywna XV in . JA 
XXVII 265; Szwyeczydlnyk se wszoo swoyo 
przyczynoo waszyl gest grzywn00 złota (talen- 
tum auri appendebat candelabrum cum omni
bus vasis suis) B Z  Ex 37, 24; Grzywną vel 
czanthnar (w a r. lu b .: librą a. grzywną, a. czant- 
nar) talentum, id est libram (talentum plumbi 
portabatur Zach 5, 7) U l l  M P K JY  116; Grzy- 
yyen mnas (auferte ab illo mnam et datę illi, 
qui decem mnas habet Luc 19, 24) ib . 124; 
Siclus continet 20 obułoś, porro 6 sieli faciunt 
1 grzywną (w a r. te /.: marcam, siclus autem vi- 
ginti obolos habet. Porro yiginti sieli et wiginti 
quinque sieli, et quindecim sieli mnam faciunt 
Ezech 45, 12) MPKJ V 107.
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Gubernatorowa 'żo n a  g u b e rn a to ra , tj. r e g en ta  
(na W ęg rzech ), u x o r  p ro c u ra to r is  re g n i (a p u d  
H u ngaros)9: Haberent litteras stipendii a do
mina gubernatorowa regina Hungariae 1457 
M M A e  Ilb  170.

Gubić f o r m y :  p r a e s . ind. 3 . sg . gubi 1466 
R  XXII 16; ^  p a r t .  p r a e s .  a c t. adv. gubiąc B Z  
Ex 10, 15; ^  p r a e t .  3 . sg . n i. gubił B Z  Num 
16, 47. II Par 22, 8. Tob. 1, 21; / .  gubiła B Z  
III Reg 18, 4 ; ^  p a r t .  p r a e t .  p a s s .  n. sg . n eu tr . 
gubiono B Z  II Par 22, 11.

Z n a c z e n i a :  1 . 'za b ija ć , n eca re , in ter ficere  
Aaron... byezi do posrzotka lvda, ktoresz gvbil 
ogyen (quam iam yastabat incendium) B Z  Num 
16, 47; Bo gdi gubyla (cum interficeret) Gezabel 
proroki bosze, tedi on (sc. Abdias) wszow ssto 
prorokow y schował gych B Z  III Reg 18, 4; 
A gdisz gubyl (eyerteret) Ieu dom Achabow, 
nalyazl ksyoszota ludowa... y zbył ge B Z  II 
Par 22, 8; Iozabeth... wzowszi Ioasa..., ykradla 
gy s posrzotka sinow krolyowich, gdi ge gu- 
byono (cum interficereńtur), y. skrila gy ib . 22,11; 
Kroi Sennacherib... wyele s sinow israhelskich 
gubyl (multos occideret ex filiis Israel) B Z  Tob 
1,21; Omne genus, rodzay, vna ruina trahit, 
guby, szyeczye 1466 R  XXII 16.

2. 'p u s to szy ć , n is z c zy ć , y a s t a r e Przykryły 
(sc. kobyłki) wśzitek swyrzch szemye, wszitko 
gubyocz (operueruntąue universam superficiem 
terrae, yastantes omnia) B Z  Ex 10, 15.

C f. Pogubić, Zagubić, Zgubić, Zagubiać, 
Zgubiać
■ Gubiel zo o l. 'k ie łb , G o b io  f lu m a tilis  F le m .’ (? ) :  
Gubel gobio 1457 P F  V 14.

Gumienny 'p o zo s ta ją c y , w  z w ią z k u  z  g u m n em , 
qui h orre i e s t, a d  h o rreu m  p e r t i n e f : Stabula ver- 
sus meridiem ab acie pallacii usąue ad januam 
gumyenna 1473 S tP P P  II nr 4112; ^  miejsce 
gumienne 'b o isk o , k le p is k o , a r e t f :  Nye osta- 
wyono Ioatasowy lyvda..., bo ge bil zbył kroi 
Syrski a potlcczil iako proch na myeszczczy 
gumyennem (ąuasi pulverem in tritura areae) 
B Z  IV Reg 13, 7.

Gumnisko 'p o d w ó rze  g o sp o d a rsk ie , s zc ze g ó ln ie  
czę ść  p r ze zn a c zo n a  do  p r ze c h o w y w a n ia  z b o ż a  
w  sn opach , z e  s to d o łą  c z y  s to g ie m , ta k ż e  m ie jsc e  
p rze zn a c zo n e  do  m łó c en ia  (b o isk o , k le p is k o ) ,  
h orre i a rea  v e l a lia , in qu a  f r u m e n ta  a u t in m e ta s  
e x s tru c ta  a sse n a b a n tu r  a u t d e t e r e b a n tu f : Na 
gvmnyskv (w ar. k a ł.:  na gumnye) in area (ponam 
hoc yellus lanae in area Jud 6, 37) M P K J  Y  33.

Gumno f o r m y :  n. sg . gumno 1400 S tP P P  II 
nr 554, 1432 S tP P P  II nr 2448, 1471 M P K J  
V 117, e tc .;  ~ g .  sg . gumna 1 3 9 9 L e k s z  1  n r  31K), 
1403 K s M a z  I nr 350, 1413 K s M a z  I nr 2109,

Słownik staropolski II

G U B E R N A T O R O W A

e tc .;  a c . sg . gumno 1400 S K J  III 192, 1437 
Z a p W a r s z  nr 696, E w Z a rn  299, R o z m  340; ^  
i. sg . gumnem 1479 A G Z  XVIII 185; ^  /. sg .  
(w) gumnie 1402 K s M a z  I nr 243, 1410 P ie li  
VI 399, 1420 T P a w  VII nr 1495, 1427 Z a p W a r s z  
nr 203, e tc .;  ~  g. p l ,  gumien S u l 42, B Z  Num- 
18, 27, 1471 M P K J  V 25, 1478 S K J  III 334; 
~  a c. p l . gumna 1471 M P K J  V 111, XV p .  p o s t .  
R  XXV 181, R o z m  281; i. p l .  gumny 1439 
A G Z  XIX 326, 1484 S K J  III 334.

Z n a c z e n i e :  'p o d w ó rze  g o sp o d a rsk ie , s z c z e g ó l
n ie c z ę ś ć  p r z e z n a c z o n a  do  p r z e c h o w y w a n ia  z b o ż a  
w  sn o p a ch , z e  s to d o łą  c z y  s to g ie m , ta k ż e  m ie jsc e  
p r z e z n a c z o n e  do  m łó c en ia  (b o isk o , k le p is k o ) ,  
h o rre i a re a  v e l a lia , in q u a  f r u m e n ta  a u t in m e ta s  
e x s tr u c ta  a sse rva b a n tu r  a u t d e t e r e b a n t u f : Sicut 
Jan Andree holodium gumna *compursit 1396 
T P a w  III nr 4010; Jactor gumna ne pozekl 
ani mu otpowedal 1399 L e k s z  I nr 3110; Esz 
nye ss Wawrzinczowo wolo... poszszono gumno 
Pakoschowy 1400 S K J  III 192; Bichna eidem 
Ehzabeth medietatem omnium frumentorum et 
orrei ylg. gumno... debet assignare 1400 S tP P P  
II nr 554; Iaco iesto ne Micolayow brok rsz<y), 
o chtorim ia. zalowal, cszo stogi w mem gumne 
1402 K s M a z  I nr 243; Iacom ia ne winoszil 
Racziborowi trzech cop rszi s gego gumna 1403̂  
K s M a z  I nr 350; Jacussius... oreum suum al*. 
gumno combussisset 1409 A K P r  X 292; Wlochna 
ne poszgla żyta w P<a)wlowe gumne 1410 
P ie k  VI 399; Yakom ya dó Adamowa gumpna 
ne begal 1413 K s M a z  I nr 2109; Aream al.’ 
gumpno 1419 Z ie m s K r a k  1297; Kedi gest Mi- 
colay poczanl zaymacz bidlo w gumnye, tedi 
[gest] oni przibegli 1420 T P a w  VII nr 1495; 
Quia przes zapowecz pomloczyl pszenycża 
w gumne 1427 Z a p W a r s z  nr 203; Oreum al. 
gumno ab ... igne succensum est 1432 S tP P P  II 
nr 2448 ; Pro incendio allodii al. gum<n>a 1436 
S tP P P  II nr 2632; Jacom ya nye chodzyla przesz 
Crczonowo gumno szylą 1437 Z a p W a r s z  nr 696; 
Unam aream al: dworzysko... cum pratis retro 
al. gumny exceptis pratis a graniciebus 1439 
A G Z  XIX 326; Jako moya czelacz sz Maczeyowa; 
gumna *ney yynosila za kopą any tego yszithku 
mam 1439  Z a p W a r s z  nr 885; Jacom ya ne pozgla 
Miroslaowa zitha w yego gumnye 1444 Z a p 
W a rs z  nr 737; Allodium al. gvmno 1445 A G Z  
XIII 194; Zazeeszcze y pozzeszcze domow, 
gymyen (horreorum) abo kthoregokole dobra, 
smyerczą vkrvthną... mayą bicz mączeny S u l 42; 
Pankoschowsky... debet dare... medietatem 
omnium de allodio ąl. gumna 1452 A G Z  XI 382; 
Recepit in frumentis, ordeo, tritico in allodio 
al. gymnye 1452 A G Z  XIV 345; Jękom ja nye
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522 G U M N O G U S Ł A

ssilal lyudzi na mlocenye zhitha gumpna Man- 
cimyrovego 1456  Z a p W a r s z  nr 1051; Hezlie An- 
drzey... postayyl szano bez mey volyey w mem 
gumnye 1459 Z a p W a r s z  nr 1089; Jako ya nye 
przedala kobył... any gwmna szytha 1463 T y m -  
P ro c  276; Yako ya nye przedala kobył, skotha, 
kosz, swyny, gvmna any chycz, thako dobrych 
yako szescydzessąth kop 1463 Z a p  W a rs z  nr 1136, 
s im . ib . nr 1138; Ab allodio al. od gympna 1464 
A G Z  XIII 427; Recognoyit, quia vidit in alodio 
domini Michaelis al. w gumnye, ąuomodo re- 
ceperunt novem arthonios tritiei 1466 ^4GZ 
XV 43; Recognoyit, ąuomodo ductus est per 
dominum Michaelem... in allodium al. gumna 
ib .;  Wtóre staianie od gumien w tile zagrody 
1478 S K J  III 334; Nicolaus... arvum... post 
oreum al. za gvmnem... iacentem... obligavit 
tenere 1479 A G Z XVIII 185; Duo stadia agri 
sui... druga za gumny Zayyskoyiczy... yendidit 
1484 S K J  III 334; Jakom ya nye naschedl *de 
gvmna yego do Yaczkoya gwalthem, anym 
zytha... s gvmna yego nye pobrał 1492 Z a p  W a rs z  
nr 1725; Jakom ya nye wsyal s roley yego dw {leg . 
dwu) kopu zytha... anym go do gwmna swego 
wyyosl 1494 Z a p W a r s z  nr 1763; Oreum al. 
gumno 1496 S tP P P  V II440; Czom mai w scryny 
y w*komorza, w gvmney *ne dyorze, thocz my 
yvsza opvscicy S k a r g a W r o c  w. 11; Fuit granum 
seminatum... et nunc est reconditum, posta- 
yyono, in horeo, w gvmnye XV p .  p o s t .  R  XXV 
180; ^  Takyesz s gymyen iako z liszicz y ze 
wszego, gegos byerzecze pirwe vrodi, offyeryycze 
bogv (tam de areis, quam de torcularibus... 
offerte domino) B Z  Num 18,27; Gdisz... 
wszitko lepsze offyerowacz bodzecze z dzesyot- 
kow, policzono wam bodze, iakobiscze s gvmna 
(de area) i z liszicz dali pirwe vrodi ib . 18,* 30; 
Nye zawyozes yst yolowych, gdysz mloczisz 
w gvmnye (in area) yzitki twe B Z  D e ut 25, 4; 
Ornan... wtenczas mlocyl na gumnye (in area) 
pszenyczo B Z  I Par 21, 20; Gdi poydze Dauid 
ku Omanowy, yzrzaw gy Órnan y poydze prze- 
cyw gemu z gumna (de area) ib . 21, 21; Z gu- 
myen de areis (sicut de areis primitias separatis 
Num 15, 20) 1471 M P K J  V 25; Na gumnye 
(w a r . lu b .: na gvmnyskv) in area (ponam hoc 
yellus lanae in area Jud 6, 37) ib . 33; Gumna 
a. schedlis_ka areąs (dilexisti mercedem super 
omnes areas tritiei Os 9, 1) ib . 111; Gvmno 
a. bogyeyisko area (permundabit aream suam 
Mat 3, 12) ib . 117; Wnydzely ogyen y szeszze 
czygye szboze na polu albo w gumnye (aceryos 
frugum sive stantes segetes in agris Ex 22, 6), 
then, ot kogo ogyen wysedl, zaplaczy szkodą 
XV p .  p o s t .  K a łu żn  285;^ ̂Apperuit Joseph horea,

gvmna, sua et yendidit Egipciis (Gen 41, 56) 
XV p .  p o s t .  R  XXV 181; Przyydzye mocz-
nyeyszy__a yyczyszczy gvmno szyogye (aream
suam Luc 3, 17) E w Z a m  299—300; Obezry- 
czye ptaky nyeba, yze any szyeyą, any zną, 
any zbyrayą v gumna (neque congregant in 
horrea Mat 6, 26) R o z m  281; A yako sznyvo 
przydzye, kąkol zyyązaly v sznopy y zeschgly, 
aby thesz psenycza zvozyly v moye gvm[m]no 
(triticum autem congregate in horreum meum 
Mat 13, 30) R o z m  340.

Gundram cf. Kundram
Gundran cf. Kundram
Gunia "derka, k o c , teg u m e n tu m 9: Gunya lodex 

(p ro  lodix) 1437 W is i nr 228, s. 89; W gunyach 
in melotis. Melota est vestis de pilis camelorum 
(circuierunt in melotis, in pellibus caprinis Hebr 
11,37) 1471 M P K J  V 132; Pro tribus gunye 
1500 Z s ig B u d  21.

Gusła f o r m y :  n. p l . gusła XV m ed . R  XXV 
160, O r tC e l  11, O r tL e l 235; ^  g . p l . gusł B Z  II 
Par 33, 6; ^  a c. p l . gusła S p o w  3, XV m ed . 
R  XXIV 368, XV m ed . S K J  V 272, B Z  Deut 
18, 10. I Reg 28, 8. Nah 3,4, 1471 M P K J  
V 104; — i. p l .  gusły B Z  IV Reg 17, 17.

Z n a c z e n i e :  'z a b o b o n y , p r z e s ą d y , w ró żb y , z a 
k lę c ia , c z a ry , o b r zę d y  z  n im i zw ią za n e , a r te s  m a -  
g ic a e , su p e rs titio , in ca n ta tio n eś>: Tesz sya da- 
vam yynyen... ze dyanaseye *czlongow vyary 
svyateg krzescyanskyey, aczbych tesz, grzesny 
ezloyyek, v<y)stąpylem, yyerzącz w czary, w gu
sła S p o w  3; Sed si yiderint aliąuas maióres artes 
yel alique ^sacha, guszla uel truphas diabolicas, 
omnes attendere debent Z N  m ed . R  XXIV 368; 
Czary, gussla, zabobony *adolatria, sortilegium, 
supersticio XV m ed . R  XXV 160; Sic... illi, qui 
credunt in supersticiones, w gusła, et incanta- 
ciories, w czary XV m ed . S K J  V 272; Choway 
syo..., aby nye bil v czebye nalezon, genzeby... 
yiprawyal sny y gvsla (somnia atque auguria) 
B Z  Deut 18, 10; Czaruy my przes gusła (divina 
mihi in pythone) B Z  I Reg 28, 8; Poswyoczo- 
waly gemv (sc . Baalowi) sini swe... przes ogen, 
a wyeszczbi a gusly syo przidzerszely (divina- 
tionibus inserviebant et auguriis) B Z  IV Reg 
17, 17; Manases... czinyl zle przed bogem..., 
we sni wyerzil, a gusl naslyadowal (sectabatur 
auguria) B Z  II Par 33, 6; Byada myastu krew- 
nemy... prze wyelkoscz nyeczistoti zley szoni, 
krasney a wdzoczney, a maiocza gusła (haben- 
tis maleficia) B Z  Nah 3, 4; Sacrilegia czarno- 
xanstwa, cżari, gusła O r tC e l 11, s im . O r tL e l 235; 
Gusła (w a r. lu b .: guslnoscz) diyinaciones (ste-
tit... rex... in bivio__diyinationem ąuaerens
Ezech 21, 21) 1471 M P K J  V 104.
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Gtiślić ew r ó ż y ć , za k lin a ć , c za ro w a ć , za m a w ia ć , 
ya ticinari, au gu rari, in ca n ta re ’ : Nye b0dzecze 
gyslicz (non augurabimini) 2?Z Lev 19, 26; Prze- 
wyodl sina swego przes ogen y gusźlyl (ariola- 
tus est), y przidzerszal syo wyezdzb B Z  IV Reg 
21, 6, s im . 1471 M P K J  V 47; Arioli szwyatho- 
guszlczy, kthorzy poszwyaczonimy rzeczamy 
albo na szwyanthem myeszczv gvslą XV p .  p o s t .  
R  XXIV 375; Swyanthokussedlnyczi, czosch 
posfątnymy rzeczamy a na posfątnich myesczach 
gvslą, arioli XV e x . M P K J  V 140.

Guślnik, Guśnik f o r m y : n. sg . guślnik B Z  
Deut 18, 11; ^  n. p l .  guślnicy XV p .  p o s t .  P F  
I 201; guśnicy ca  1500 J A  X 385; ^  g . p l .  guśl- 
nikow B Z  Lev 19, 31. Deut 18, 14; ^  d . p l .  
guślnikom B Z  Lev 20, 6; ^  a c. p l .  guślniki B Z  
I Reg 28, 3; ^  i. p l .  guślniki B Z  I Par 10, 13.

Z n a c z e n i e :  "w r ó ż b ita , c za ro w n ik , a r io lu s , au - 
gu r, fu tu ra ru m  reru m  in te rp res  (p ra e c ip u e  in m a -  
lam  p a r te m ) , m ag u ś*: Sortilegi vel czarownycze, 
cuglarze, *guszlinczy, initiatores yel cząrno- 
ks<ięż)nyczy, qui sortilegiis vel nawązow utun- 
tur 1433—4 S p r T N W  V 6; Nye przichilaycze 
syo kv czarownikom any od gvslnikow czso 
pytaycze (non declinetis ad magos, nec ab ario- 
lis aliąuid sciscitemini) B Z  Lev 19, 31; Dvsza, 
któraś syo pochili kv czarownikom y kv gvslni- 
kom (anima, quae declinaverit ad magos et ario- 
los),... zabyo yo s posrzodkv lvda gego B Z  
Lev 20, 6; Nye bodze czarownik ani gvszlnik 
(nec sit maleficus) v czebye B Z  Deut 18, 11; 
Rodowye cżi to, ktorichze to obdzerziśz zemyo, 
gyslnikow a czarowników slvchayo (augures et 
diyinos audiunt) B Z  Deut 18, 14; Wignal bil 
Saul s zemye wszitki wyesczce a guszlnyki (abs- 
tulit magos et ariolos) B Z  I Reg 28, 3; S guszl- 
nyky syo radził (insuper... pythonissam con- 
suluerit) B Z  I Par 10, 13; Incantatores czarow- 
nyczy y guslnyczy XV p .  p o s t .  P F  I 201; Nigro- 
mentici gusnyćzy, czarovnycze ca  1500 J A  X 385.

Guślność 'w ró żb a , d iv in a tio r : Guslnoscz (w a r. 
k a l.:  gusła) divinaciones (stetit... rex... inbiyio... 
divinationem quaerens Ezech 21,21) M P K J  
V 104.

Guślny "w różb iarsk i,*  u m ie ją c y  w r ó ży ć , d iv i- 
n and i p e r i t u ś : Mosz albo zona, w ktorichze to 
bodze wyesczi albo gyszlni dvch (pythonicus vel 
divinationis fuerit spiritus), smyerczo vmrze 
B Z  Lev 20, 27.

Guśnik cf. Guślnik
Gutać cf. Gatać
Gutowe "opłata o d  p iw a  i m io d u , tr ib u tu m , q u o d  

a cerev is ia m  e t  m e l p o ta n tib u s  s o h e b a tu f  : Item 
sunt in eodem oppido septuaginta domus et 
quaelibet. ratione domus et areae solyit mona-

G U ŚL IĆ

sterio unum grossum et ratione guthowe unum 
grossum D łL B  III 4. ^  W  ty m  p r z y k ła d z ie  
a u to g r a f  D łu g o sza  m a  butowe, j a k  te ż  w  D łL B  
III 166, le c z  r ę k a  X V  w iek u  p o p r a w iła  n a  gu
towe. ^  C f. Butowe.

Gutta "rodzaj k o s z to w n e g o  p a c h n id ła , sp e c ie s  
a r o m a t i s Pomazał cze bog... oleiem wesela 
nad towarzisze twe. Mirra y gutta, y cassia od 
odzena twego y domow eburowich (myrrha et 
gutta, et casia a yestimentis tuis, a domibus 
eburneis) F I AA, 10, s im . P u l.

Guz " w ypu kłość , g u z , tu m o r, u m b o ’ \ a. n a  
c ie le : Gusz P a r k  408; Kon czyszawy... mą gusz 
na przednyey pravey nodze 1499 G ó rsJ a zR p  
275; ^  "wole, s tr u m a 9: Gvsz struma ca  1500 
E r z  21; ^  b. n a  ta r c z y :  Vmbo paveza albo 
tharczą vel na tharczy gvsz ca  1500 E r z  21; 
Pvklerzevy gvsz vmbo ib .

Gwałcić " d o k o n yw a ć g w a łtó w , c z y n ó w  p r z e 
m o c y , ‘ y io la re , y im  in fe rre5: Czom yczinil Ma- 
czeyowi, tho za yego poczanthkem, kedi mi 
gwalczil w[y] mey wissy... y kmecza mi bil 
1424 K s M a z  II  nr 502; ^  Me miserum repe- 
tens, odnawyayącz, que vetat omnipotens, et 
scrophe ritu, nad obyczay, que putrida, skarede, 
fuerit repetitu, facta miser recolo sepe, quod 
me violó gwalczą 1466 R  XXII 18. ^  C f. Zgwał
cić.

Gwałciwy " d o k on yw an y z  u ży c ie m  g w a łtu , p r z e 
m o c y , q u i p e r  y im  fi?: Który kole dzewcze... 
gwalth yczyny osszylstwem obneczczącz, a dze- 
wycza abo nyewyasta gwalczywego osylśtwa 
ychodzącz (yiolatoris oppressionem evadens)... 
wolacz bądze placzącz..., a snamyona osylstwa 
na nyey yawna bądą wydzana..., na naszey 
lascze... ten tho osylnyk ma bycz S u l 58.

Gwałt, Giewałt f o r m y :  n. sg . gwałt 1396 
H u b e Z b  25, 1405 P ie k  VI 272, XV in. Z a b  520, 
ca  1428 P F  I 488, S u l 31. 71. 88. 90, XV m e d .  
Z a b  524, M W  gl. 68; ~  g . sg . gwałtu 1395 
H u b e Z b  4 4 , 1397 H u b e Z b  30, 1398 H u b e Z b  32, 
1408 P ie k  VI 368, 1418 P iz y b  13, 1420 T P a w  
VII nr 1767, e tc .;  ~  d . sg . g w a ł tu  1462 Z a p -  
W a rsz  nr 1131; gwałtowi 1426 Z a p W a r s z  nr 182, 
1453 Z a p W a r s z  nr 983, 1477 Z a p W a r s z  nr 3094; 
gwałtewi 1457 A K P r  VIII a 51; ^  a c . sg . gwałt 
1392 H u b e Z b  66 , 1395 H u b e Z b  23, 1395 L e k s z  II 
nr 410, 1402 S K J III 194, e tc . e tc .;  ~  i. sg . gwał
tem 1393 H u b e Z b  22, 1397 H u b e Z b  30, 1398 
H u b e Z b  1 3 , 1399 S tP P P  VIII nr 8728, G n  
gl. 28b, e tc . e tc .;  gewałtem 1397 L e k s z  II nr 
1061; sg . (przy) gwałcie \3 9 9  H u b e Z b  75, 
1402 S K J  III 194, 1418 P r z y b  13, 1429 M P K J  II 
309, S u l 49. 52, D z ia ł  33. 55, 1482 Z a p W a r s z  
nr 1596; ^  d. p l .  gwałtom 1410 H u b e Z b  53;
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^  ac. pl. gwałty Sul 33, Tęcz w. 13; ^  i. pi. 
gwałty Ort Cel 2.

Znaczen ia:  1. 'przestępstwo dokonane prze
mocą, niezgodny z prawem czyn przemocy, cri- 
men, ąuod vi fit, legis yiolatio, iniuria, vis9: Sta
szek. ... ne uczinil szwemu opekadlniku nigedne 
prauiszni, a gwald sze mu nigeden ne stal 1396 
HubeZb 25 ; Czo Woytek gol ty luczi, to ge gol 
przi gwalczye, hezye przibyeszawszy na gego 
wyesz 1399 HubeZb 75; Gwałtem yiolencia 
Gn gl. 28b; Sswadcza, esz przydo kmecz... na 
dzedzino... gwałt uczinil y gwałtem ranił mli- 
narza..., y na tern gwalcze... Sczepan yanl gy 
1402 SKJ III 194; łan... ne szandał, bi mu szo 
gwalth ne sstal o yanczcza 1405 Piek VI 272;. 
Swanthoslaw szedł na Ybislaow dom y ranił mu 
sestrzencza, a potem szedł tego *dyna sa Vbi- 
slauem gv/altem do caplanego domu y nagabal 
gy, a Ybislaw czso vczinil, to yczinil Swanto- 
slaovi brono so gwałtom sa yego poczantkem 
1410 HubeZb 53; Irruencia domiciliorum wde- 
rzenye na dom, gwalth XV in. JA XXVII 
267; O kthori zolancz Dorothka na mya żało
wała, themu gwaltowy rok mynąl 1426 Zap- 
Warsz nr 182; Gwalth yyolencia ca 1428 PF I 
488; O ctory gwalth Thomek na myan żało
wał, o then myan sz nim ygednano 1428 
ZapWarsz nr 297; Yakos th<o> byl Warsch 
posual Abrama o odby<cie> yancza na gualce 
yanthego 1429 M PK Jll 309; O ctori gwalth Stra- 
chota na mo zalowal, thegom mw ya ne wczinil 
ani dzedzocza rostroczil 1432 ZapWarsz m  383; 
Gwalth alybo lypyenye (ubi aliąuis accusatus 
de yiolentia sive spolio, Dział 18 : komv dadzą 
wyną o gwałt abo o rozbpy) na y<a)wnyey dro
dze Sul 31; G gvalth domovi (de yulneribus 
et de invasione dómus yiolenta) Sul 34; 
O gwalczye. Kędy komv cztirzy voly gwalthem 
{Dział 41: gwaltownye) wsząthy bądą, a o tha- 
kem gwalcze (de huiusmodi yiolentia, Dzial Al: 
o taky gwalth) szwyadeczsthwo yczyny, chczemy, 
aby za thaky gwalth wolow (pro huiusmodi 
yiolentia... boum) y roboth omyeskanye {Dział 
41: aby taky gwalth wolow y roboth).. .. cztirzi 
skoczcże... sz vyną pyąncznadzescza... doszycz 
yczynycz byl powynyen Sul 49—50; O szenye 
abó o kopye gyalthem wsząthey. Tesz sza wosz 
szyana gwalthem wszątego trzy grosze s wyną 
pyąncznadzescza... zaplaczycz powynyen ma 
bycz.. Tesz za kopą yarzyny alybo ozymyny 
skazalyszmy geną cziwirtnyą, gdi yą byerzą na 
wosz {Dział 41: gdy na woz gwaltownye wząta 
bądze), tedi gwalth, alye gdy w brzemyonach, 
ślodzeystwo w them bicz wykładamy (dum reci- 
pitur ad ćurrum, yiolentianr... esse declaramus)

Sul 50; O gwalcze na gosczynczy yczynyonem 
(de yiolenta receptione in via publica). Marczyn 
skarży na Mycolaya, ysze w dzyen targowy na 
yawney drodze... sz thoboly wsząl mv oszmy 
skoth gwalthem (recepit... yiolenter, Dział 43: 
gwaltownye) Sul 52; Vyna takyego gwaltow- 
nyka, gdi gy yphicząn. Gdi zaprawdą starschi 
dnya albo czassu gwałtu przerzeczonego (die 
temporeąue yiolentiae memoratae) thego tho 
gwałtownyka nyeyako gonyańcz moglibi yancz, 
tegdi... xanzączyu postawicz gy bandąn vinny 
Sul 89; Angelus impedit peccatum yiolenciam, 
gwałt, inferendo XV med. GIWroc 81 v; O kthory 
gwalth na my<ę) Jan ... zalowal, esbych .mv 
drwa samowthor na dwa wosy pobrał, themv 
gwalthowy rok mynul 1453 Zap Warsz nr 983; 
Z glownymy gwalthy criminalibus yiolentiis 
OrtCel 2; Ya<ko> themu gvalthevy, o kthori 
na myą Pyothr Kokoschczycz zaluge, rok my
nąl, nyschly 'mą Pyothr zapozyal 1457 AKPr 
VIII a 51; Kmethones habent in haereditate ad 
yiolentiam currere vlg., na gwalth (1460) 1663 
Paul 302; Chczemy, aby ktoregokoly stadia 
nyeporyszony swey czczy człowiek o kakykoly 
gwalth (pro ąuibuslibet yiolentiis, Sul 33:. 
o kthorekole gwalthi) przed sąd byłby pozwan, 
tedy nany dobrym swiadeczstwem ma bycz do
konań Dział 21; Ho kthory na mya Iaeub 
gwalth szalował, themv gwalthy rog yvsz minął 
1462 ZapWarsz nr 1131; Dominus Poznan<ski> 
in illam villam Sczklo non est intromissus yio
lenter, ergo repugno domino yiolenciam al. od- 
pyerampanv gwalth 1470 A G Z X Y 461; Gwalthy 
nye sznam, ale czom rabyl y orał, thom rabyl 
y orał na oczysznye szwoyey 1472 ZapWarsz 
nr 2965; Jako themv gwalthowi o szyknya... *rok 
mynąl 1477 Zap Warsz nr 3094; Jakom ya thego 
tho Jana... yal na gwalcze thedy, kyedy do
bywał kmyecza w domw w noczy y szbyl 1482 
ZapWarsz nr 1596 ; Gwalth yiolencia MJ^gl. 68; 
Temeraria yiolencia vlg. szmyalem gwałtem XV 
ex. Zab 526; Ego... duxi eundem Andream ad 
castrum propter yiolenciam al. o gwald 1500 
AGZ XIX 470; ^  (u)czynić, działać gwałt 'zadać 
gwałt, użyć przemocy, vim inferre, opprimere’ : 
Jaco Thomek s braczo przibezaw- na Swantho- 
slaow dom medzi gego wrotha i yczinili gemu 
siło i gwa<ł)th 1392 HubeZb 66; lakom ne ka- 
sal mym *ludzey iachacz na Steppanowo dze
dzino czinicz gwałt y swonicza 1395 HubeZb 23,; 
łan *iao Adama *pzri ranach any yednego 
gwałtu ne uczy<n>il 1395 HubeZb 44; Violenter 
yenit super nostram hereditatem et fecit yio
lenciam, yidehcet gwalth, ąuoad nobis fratrem 
yulnerayit et muheri nasum abscidit 1395 Leksz II
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nr 410; Piotrek ne wczinil Staszcoui gwałtu, ale 
gy Stasek drewe nagabal 1397 HubeZb 30, sim. 
1398 ib. 32; Czsosm czinili w Sdzichnine dze- 
dzine, tosmi czinili s yey volo, a tamesmi ni- 
gednego gvaltu ne czinili 1408 Piek VI 368; 
Eszem ya Janowu kmeczu gwalthu ne vczinil, 
ale czsom'gy yanl, tom gy yanl przed swymi 
wrothi, esz mego bratha czloweca vraszil 1420 
TPaw VII nr 1767; Vczysnącz, gwalthoyacz, 
gwalth czynycz obprimere cci 1455 JA XIV 492; 
.Do wroczlawyanow poszlaly... a szkarzancz na 
zemyany, by gym gwalthy dzalaly Tęcz w. 13; 
~  wołać gwałtu, wołać na gwałt 'wołać na pomoc 
w chwili dokonywania gwałtu, auxilium ab aliąuo 
implorare, subsidium im o car ć : Przetho Nikel... 
Jacobum... yąl, yz kapłan nan volal gwałtu tedi, 
kedi go ranił, y przy tern gy gwalcze yol 1418 
Przyb 13; Stanyely szye komv czo szlego nye- 
szprawnye, iako roszboy, czyąszkye yranye- 
nye..., wolą-ly ten na gwalth, szlowye nyestoy- 
cze..., tedy to zawolanye gestii myasto żałoby... 
Ale nye wolał na gwalth on szlowem thym nye- 
stoycze, tedy on może szwęy szkody zamylczecz 
OrtBrRp 49, 4; ^  gwałtem, za gwałtem: lako 
Passzek gyal na mo dzedzino szamoczwart 
gwałtem y szabil mi panoszo 1393 HubeZb 22; 
Dobeslaf ne yal gwaltim na Stokowo dzedzina 
ani mu cloweka ranił 1396 HubeZb 26; Micolay 
sedl na naszo dzedzino gewaltem y urznol ne- 
wescze nos 1397 Leksz II nr 1061; Mikosz 
przydo gwałtem na Dzirszkowo gospodo y dal 
mu naprzód rano 1398 HubeZb 73; Kmecz... 
gwałtem ranił mlinarza 1402 S K J lll  194; Yacom 
ya Reczibora ne wipanczal... gwałtem sz mego 
domu 1405 KsMaz I nr 493; lako praue wczinil 
gwalthem... scodi w szicze poltrzecze grziwni 
1405 S K J lll  196; Woczech... ne jal na ... pana 
wbyewodzino dzedzino a ne poszeld Maczeyewy 
polthori kopi pówrosow samowthor gwałtem 
1415 JP XXXVII 168; Iacom ya Indrzichowich 
konopy nye pobrała na drodze szamoszosta 
gwałtem 1419 AKPr VIIIa 44; Stanisław... vy- 
wabil Jana... s domu brata yego y yal gy na 
drodze gwałtem 1421 BiblWarsz 1857 II- 802; 
Yakom ya ne wszanl czthirzech cop z Malgo- 
rzaczini szkrzinki gwalthem 1422 ZapWarsz 
nr 41; Vos se coniurasti<s> al. sprzisangh gwał
tem et noluisti<s> laborare... nec ipsius solu- 
ciones, poplathky, solvere 1425 BiblWarsz 1857 
II 800; Tesz acz ktho gwalthem (Dział 41: gwal- 
townye) plascz alybo ktorąkole gynszą rzecz 
wlostną swą moczą komvkole, prawa nye pro- 
szącz, weszmye (si quis violenter mantellum... 
receperit), sz wyną rzeczoną szescz grzywyen 
wroczicz myszy tak oddalone a gwalthem {Dział

GWAŁT

41: gwaltownye) rzeczy wsząthe Snl 49; O wzią- 
czv kony abo wolow gwaltownye. <A>cz komy 
konye abo woły... bądź zlodzeystwem abo zbo- 
gem, abo gwałtem (yiolenter vel furtiye) vezma, 
ten, gdy przed rokiem... sadownye nye vcziny, 
tedy potem... ma bycz dawnoscza odrzyczon 
Dział 50; Slyschno..,. zakazacz, aby gyadącz 
z woyny do domow swych..;, lyydze sobye nye 
mayą nyczs gwałtem bracz (ne transeuntes... 
pro se expensas... vi recipiant) Dział 65; Jakom 
ya Janowy ne pobrał rzeczy z domu strzya 
gego... bes lyczby gwalthem 1461 PF VIII 19; 
Johannes... pignora repercussit al., obronyl 
gwałtem 1467 MMAe XVIII nr 85; Jakom ya 
samoczwarth nye zagyal gwalthem bidla kmye- 
czego z wągrodi gego 1468 TymProc 244; 
Jakom ya Ondrzegewi, gdy gnąl sskoth sz 
pola, nye zasthapyl gwalthem drogi 1469 Zap
Warsz nr 2975; Tloczihsczie gwałtem (war. 
lub.: tloczonim gwałtem) deprimetis (quia co- 

ł gnovi multa scelera yestra et fortia peccata 
yestra: hostes iusti accipientes munus et pau- 
peres deprimentes in porta Am 5, 12) 1471 
MPKJ V 112; T u ... tres granicies... sipasti et 
quatuor arboribus incidisti... cum tribus coadiu- 
toribus tuis yiolenter al. gwalthem 1473 AGZ 
XIX 17; Zabylbych go byl, by go dobrzy nye 
obronyly gwalthem 1475 ZapMaz 102; Quia 
tu ... vi recepisti al. gwałtem wzala puellam 
ipsius in labore 1476 AGZ XV 185; Jan z Mar- 
czinem nye hothbyal zlodzeya oprawczi gwal
them 1476 RafPocz 21; Yako mnye Mykolay... 
rabal d<r)zewo godnye kv budowanyy... kwal- 
them 1498 ZapWarsz nr 1884; Vczynyl yyelye 
złego przeczyv mnye, bo dzyalo, ktorem vczy- 
nyl, gyaltem rozlomyl (yiolenter fregit) Rozm 
133; A czloyyeka, ktoregosz nam dal toyarzy1 
scha kv mace, tego nynye gyaltem chczesch 
odyącz (hunc auferre yiolenter a nobis tu veni- 
sti)? Rozm 218; ^  gwałtem siłą, siłą gwałtem, 
gwałtem mocą, mocą i (a) gwałtem: Jaco 
kaznya Nedominey gwałtem syla wiram[by]bili 
yey ludze pyandzessant woz chrosta 1399 StPPP 
VIII nr 8728; [...] ne szbyl Abramowy gego czło
wieka na dobrowolney drodze gwałtem syla, 
alem sbyl swego slodzeya 1452 Raf Zrań 87; 
lako ya nye przybyegl do wschy... any drzwy 
zlupal, any domu tłuki gwalthem siła 1465 
TymSąd 133 ; ^  Esze popasiesz mi zitho samo
czwarth silą gwałtem 1425 ZapWarsz nr 136; 
Jako ya nye porodzyl płodu z nyewyastha... any 
they tho plod w gymyenyu moyem gest zagu- 
byon ssyla gwalthem 1467 PF VIII 20; Pau
lus... . nye gonyl (sc. Sobiesąda).... any lystha 
kschazego... gemu smaczal silą gwalthem 1467
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SprTNW  VIII 2, 34; Jakom ya ... gąsschi oth 
szyeczi, *przischewschy na pole, nye wessgnąl 
szyła gwalthe<m> 1469 Zap Warsz nr 2931; 
Yakom ya szylv gwałtem nye szbyl Gyedwygy 
1480 Zap Warsz nr 1533; ^  Jaco Jasek... sedl 
gwałtem moczo do mego mlina y wsol mego 
cloueka 1397 HubeZb 30; Stanisław yal samo- 
szost... w Kothowo gwałtem rnoczo 1405 Piek 
VI 239; Iaco Szidowczinich dzeszancz kmeczi... 
iachali na Iadamowo dzedzino gwałtem moćzo 
y wszoli mu kmecza 1406 Piek VI 307 Po- 
trasz ne iachal do Lenartowa domu ani mu ne 
wszol szoni moczu y kwaltem 1401 HubeZb 48 ; 
Thu są rosbili dom moczą gwałtem, dwoye 
drzwyrzi wibili 1427 BiblWarsz 1861 III 40; 
Ustawiami..., ys ieslizebi kthorikolwye ziemia- 
nyn... smialbi moczą a gwalthem (yiolenter et 
potentia)... dom cziykolwie nayachacz, a tham 
bi gwalthem vbyl albo zranyl..., thakowi gwal- 
thownik uthracza czescz 1498 MacPraw VI 272.

2. czgwałcenie (kobiety), vis mulieri Wata, 
stupy unC: O ktori gwalth Katharzina na my a 
żałowała, thegom yey nye yczinyl anym yey 
dzewstwa othyal 1448 ZapWarsz nr 893; Gwałt 
kmyotownye. Gdi ktho smyałosczyąn zląn nye- 
wyesczye albo wdowye gwałt yczinilbi albo 
dzewcze dzyeviczstwo albo panyenstwo zgwal- 
czil, cztirzi grziwni za thaky gwałt dacz bandzye 
yynen (ąuando aliąuis ausu temerario mulieri 
yiolentiam fecerit vel puelłae violaret yirgini- 
tatem, tunc ąuattuor marcas pro eadem vio- 
lentia dare tenętur) Sul 88, sim. ib. 90; Gwałt 
slyachczyancze albo vsylstwo przes chłopa vczi- 
nyoni... Gdibi... chłop albo nyeslyachczicz ta- 
kisóh gwałt yczinicz bi smyal slyachczyancze 
(consimilęm violentiam intulerit), tedi nye ma 
bicz gynąn vynąn karan, yeno głowi sczyanczym 
Sul 90; Vulgus detractat, mentitur: stuprum, 
gl. adulteria gwalth, cum que iactat, refutat 
1466 R  XXII 20; O dzewyczem gwalcze (de 
stupratione yirginum vel yiolentia, Sul 43: 
o yszylstwye)... Nyektorzy..., czydzym szonam 
abo pannam gwałt yczinywszy (yirgines stu- 
prant, mulieres polluunt yiolenter, Sul 43: dze- 
wycze dzewsthwa sbawyayą a nyewyasti gwal
them pokalayą) a gych czczy pozbawywszy, 
gdy gym bądze dana wyna, chytrosczą... gych 
odbywayą Dział 33; O gwalcze dzewczem (de 
yiolentiis yirginibus aut maritatis quocunque 
illatis, Sul 58: O vszylnem sgwalczenyy dzewky 
alybo nyewyasty)... Gdy kto dzewcze... w domv, 
we wsy gwalth vczyny (violentiam fecerit, Sul 58: 
gwalth vczyny osszylstwem obneczczącz), a gdy 
taka szensczysna, byesząncz do nablyszszey wsy, 
placzącz bądze powolawala gwaltownyka, w kto-
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rey acz znaky gwałty (signa oppressionis, Sul 58: 
snamyona osylstwa) badą nalesony y tesz kmye- 
cze gwałty wołanego doswiathcza, tedy taky... 
na przyaczol mylosczy ma bycz. Aczlyby szeny- 
sczyzna potwarzala kogo y powolawala, a na 
nyey znakv gwałty (signa oppressionis, Sul 58: 
snamyona osylsthwa) nye nalesyono, tedy... ma 
bycz skarana Dział 55—6; Gdy pan nyektori 
gwałt czynyl w dzedzynye, to gest o panye abo 
o panny (quando... suam yillanam oppresserit 
yiolenter, Sul 61: kędy pan wszy... swoyą 
wyesznyanką ysylsthwem sgwalczy)..., tedy nye 
tylko rodzina takyey yczysnyoney, ale y wszys
tka wiesz... mogą wstacz Dział 62 5 /~S~' gwałtem 
usilić, gwałtem uczynić usilstwo 'zgwałcić,' 
stuprare9: Vstawyamy tesz, ysz kthorykole dze- 
wyczą, ktoreykole czczy abo stadia by była, przes 
woley porodzyczelow gey vlapyl a yą gwałtem 
vsylil, tho gest dzewstwa sbawyl (yiolenter op
presserit, Dział 55: zgwalczyl), zywoth gego bącz 
na mylosczy tak osyloney dzewky y przyaczol 
gey Sul 58; Jacom ya Stachnye gwałtem usil- 
stwa nye uczinil 1455 Czrs s. XCIII.

3. 'siła, moc, vis, yiolentia9: Gwalth vim (prop- 
ter multitudinem calumniatorum clamabunt 
et eiulabunt propter vim brachii tyrannorum 
Job 35, 9) 1471 MPKJN  62; Schilą gwałtem vim 
(ipse enim dedit mihi... scientiam veram, ut 
sciam... naturas animalium et iras bestiarum, 
vim yentorum Sap 7, 20) 1471 MPKJ Y  75 ; Od 
moczi morskyey a. od walv, a. od gwalthy 
(war. hal. : oth moczy morskyey) a vi maris 
(cum incidissemus in locum dithalassum, im- 
pegerunt navem et prora quidem fixa manebat 
immobihs, puppis vero solvebatur a vi maris 
Act 27, 41) MPKJ Y  136; ^  Gwałtem irrum- 
peres (quindecim fihi eius ac yiginti servi erant 
cum eo et irrumpentes Jordanem, antę regem 
transierunt vada II Reg 19, 17) 1471 MPKJ 
V 40.

4. 'bezczelność, zuchwalstwo, insolentia, au- 
dacia’ (?): Gwalth insolencia XV in. Zab 520; 
Gwalth insolencia XV med. Zab 524.

Gwałtować 'dokonywać gwałtów, czynów prze
mocy, yiolare, yim inferre’ : Vczysnącz, gwaltho- 
vacz, gwalth czynycz obprimere ca 1455 JA 
XIV 492.

Gwałtownie 'przemocą, gwałtem, bezprawnie, 
vi, per yim, yim inferendo’ : Hanczel Gorzensky 
ne raby! na pana Borkowey dzedzyne *swerczyno 
gwałtowne w lesze 1427 Przyb 20; Borek wka- 
zal mną na slachcziczu... rana, rzekacz, aby 
mu ya Thoma swymy pomoczniky dal gwaltow- 
nye 1430 Przyb 23; Micolaj..., przigęchaw na 
dzedzyną do Anny do Conar gwaltownye s gego
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pomoczniky cztermanaczczoma, wsyal gey Mi
chała kmyecza gwaltownye a wyodl gy, kdze 
chczal 1444 S tP P P  II nr 3212; Ossylstwem dze- 
wyczą alybo kthorąkolye nyewyastą gwalthow
nye obnyeczczyw (opprimens yirginem... yio
lenter), acz wolała, na laascze gey... bąncz 
S u l 19; Nykth nye mosze szwego dlusznyka 
wsdzerzecz albo wsczagnacz gwaltownye przesz 
woytha "albo gego poszła O rtB r  VII 560, s im .  
O r tM a c  110; Jam nykomy nye vkradl they 
szkory, gwaltovnye na mą szyyą wyazany y besz- 
prawnye O r tK a l  179; Gdyby szye radczcza... 
przylubowalby szye ku dworu..* a tho szgyed- 
nal, aby myastho pyszane prawo albo przywy- 
ley szlomyono albo szkazano przesz gwałtowną 
rąka albo gwaltownye, czo gest gego pokuta? 
O r tV r te l  120; Jakom ja nye przeplynul gwal- 
thownye czlą ryczyyolskyego 1456 Z a p W a r s z  
nr 1110; <A)czby tesz nyektorzy gwaltownye 
(S u l 4 9 :  gwalthem) szelazo gego abo ktorąkole 
rzecz gyną wiosną moczą swą komykole nye 
podług prawa wząlby (si quis yiolenter man- 
tellum... receperit), tedy z wyną rzeczoną schescz 
grzywien ma wroczycz tą rzecz gwaltownye (S u l  
49: gwalthem) wzątą D z ia ł  41; Kto gwaltownye 
wezmye woz syana (de foeno recepto yiolenter, 
S u l 50: o szenye abo o kopye gyalthem wszą- 
they). <K)to wezmye woz syana komy gwal
townye (S u l 50: gwalthem), trzy grosche z wyną 
pyątnascze temv ystemy krzywdą y schkodą 
czyrpyaczemy ma zaplaczycz... Y tesz za kopą 
yarą y ozymyą wyznawamy gedną czwyerth- 
nyą, gdy na woz gwaltownye wząta bądze i b . ; 
<P)yotr szalował na lana, ysze w dzęn targowy 
na dobrowolney drodze gwaltownye (S u l 52: 
gwalthem) s toboły wzal gemy ósmy skoth 
pyenyądzy (de pera recepit sibi octo scotos‘yio
lenter) D z ia ł  4 3 ; O wziączy kony abo wolow 
gwaltownye (praescriptiones rerum furtiye aut 
yiolenter ablatarum) D z ia ł  50; Yako ya nye 
wszal... byka Mykolayowa gwalthownye 1469 
Z a p W a r s z  nr 1306; Jakom ya nye yipusczyl 
gwaltownye dwv konyy z obori Maczeyovey 
1475 Z a p W a r s z  nr 1199; Quia tu direxisti super 
bona Iohannis in Sulicze wy ( leg . vi) al. gwal
townye fihum tuum Hriczko 1476 A G Z  XV 185; 
Jakom ya nye przyal gwaltownye s Pyelaskowa... 
schamopyanth do domy Pyotrowa... do Ro- 
kithk noczna y chazyebna rzeczya 1478 Z a p 
W a rsz  1209; Jakom ya gwaltownye nye wzyal 
schamopyanth skrzynky w domy. y Pyothra... 
z lysthy ib . nr 1210; Jakom ya nye przyszethl 
ve trzydzesczy se dyyema rownyma a s gin- 
szymy nyszymy gwalthownye do wszy Belszkyey 
Voley na dom thwoy 1479 C z r s  s. LXXXVI;

Jakom ya nye wyranbyl drew w lessye w gye- 
go gwalthowne samopyanth 1495 Z a p W a r s z  
nr 1765; Jakom gya nye przysethl na dom 
na gyey... anym gey zadał dw ranu... gwal
thownye 1497 Z a p W a r s z  nr 1781; ^  Jakom 
ya nye wrzuczyl szyą any wwyązal gwalthewnye 
we włoki w Wągrodnye 1480 C z r s  s. LXXXVII.

Gwałtownik f o r m y :  n. sg . gwałtownik S u l 89, 
D z ia ł  4, 1471 M P K J  V 116, 1476 T y m W o l  68, 
1498 M a ć P r a w  VI 272; ^  g .  sg . gwałtownika 
S u l 89; ~  d . sg . gwaltownikowi^ O r t C e l 11; 
^  a c . sg . gwałtownika 1443 A G Z  XI 226, S u l 89, 
D z ia ł  55; ^  n. p l .  gwaltownicy D z ia ł  33, 1471 
M P K J  V 88; ^  g . p l .  gwałtownikow S u l 89.

Z n a c z e n i e : ec z ło w ie k  d o k o n u ją c y  g w a ł tó w , 
c z y n ó w  p r z e m o c y , b e z p r a w ia , v io la to r , ra p  to r , q u i 
vim  v e l s tu p ru m  in fe r f  : Si ahqua dominarum 
predictarum aliquem yiolatorem al. gwaltow- 
nyka in suis bonis servaverit, eadem domina 
eandem penam yallatam de bonis suis domino 
capitaneo subintrabit solvendam 1443 A G Z  XI 
226; Gdi nyekteri slachczicz... slachczyanka 
rankąn gwałtowną wzyąlbi w domy gich... 
i ch<c>ancz yą yemu myecz sobye zonąn za- 
konąn malzensky, tegdi gdi ten isti gwaltownyk 
tąn istąn tako zakonnye albo malzensky pozna 
(postquam eandem idem yiolator sic matrimo- 
niahter cognoverit), possagu gynschego s nyąn 
nye bandzye myal, nyzly odzyenye telko, wkto- 
rem yąn wzyąl czassu wzyanczyan gwaltowego 
S u l 89; Vyna gwalthownyków sbyegow. Item 
za taky gwalth taky gwaltownyk takąn vynąn 
ma bicz karan (talis yiolator huiusmodi poena 
debet puniri) ib .;  Vyna takyego gwaltownyka, 
gdi gy yphicząn. Item gdi zaprawdą starschi, 
dnya albo czassu gwałtu przerzeczonego thego 
tho gwaltownyka nyeyako gonyancz (ipsum 
yiolatorem insequentes), moghbi yancz, tegdi 
tako yantego ku wzyanczyu w nyem pomstha 
xanzączyu postawicz gy bandąn vinny i b . ; Pakly 
ktho thą ychwaląn przestanpicz smyal knabrnye, 
takyego gwaltownyka mscząncz (talem yiolato
rem yindicando), taky przestampcza w rowney 
yynye glowney przes tho iste xąnząn karan ma 
bicz ib .;  Sauciato<ri>, id est yiolatori gwaltow- 
nykoui abo wynowaczczoui O r tC e l  11; Pauel, 
Yan y Maczey, óczecz gych, zachowany gwal
tho wnyk, nye przyschły na gymyenye... Kossa- 
kowo any zegnały trzech oraczoph yego 1476 
T y m W o l  68; Ieslizebi... ziemianyn... smialbi 
moczą a gwalthem... dom cziykolwie nayachacz 
a tham bi gwalthem vbyl..., a chocz thes ieslibi 
rzeczy gospodarskie... pobrał..., thakowi gwal- 
thownik uthracza czescz (talis yiolentus invasor 
et raptor bonorum perdit honorem) 1498 M a c -
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P ra w  VI 272; ^  Gdy ktori drapyescza dze-
syącziny abo gwaltownyk rzeczy kosczelnych 
(talis raptor vel malefactor) byl naleszon, ma 
bycz Ypomyenyon klyątwą z ypomynanym 
D z ia ł  4; ~  Przeto ystawiamy, aby taczy gwał
towny czy (ut tales oppressores yirginum aut 
mulierum, S u l 43: ysilnyczi dzewycz alybo nye- 
wyasth) prawem polskym sądzeny D z ia ł  33; Gdy . 
kto dzewcze... gwalth yczyny, a gdy taka szen- 
sczysna, byesząncz do nablysższey wsy, placzącz 
bądze powolawala gwałt o wnyka..., tedy taky 
na naszey y na przyaczol mylosczy ma bycz 
D z ia ł  55; ^  cłu p ie ż c a , c iem ięży c ie I , e x p i la to r , 
s p o l i a t o f : Bracze a. gwalthowniczi (w a r. łu b .:  
dracze a. gwaltowniczy) exactores (populum 
meum exactores sui spoliayerunt Is 3, 12) 1471 
M P K J  V 88; Dziercza, gwalthownik (w a r. lu b .:  
dzyerczą, gwaltownich) exactor (circumdabo do- 
mum meam ex his, qui militant mihi euntes et 
revertentes, et non transibit super eos ultra ex- 
actor Zach 9, 8) ib . 116.

Gwałtowność "yehem entia3: Gwaltownosczy
yehementia 1476 A K L i t  III 108.

Gwałtowny f o r m y :  n. sg . m . gwałtowny S u l  
19; / .  gwałtowna S u l 41, XV p .  p r .  R  XVI 
330, O rtB r  VII 572; ~  g . sg . m . gwałtownego 
D z ia ł  42; n eu tr . gwałtownego XV m e d . R  XXIII 
279; r* j.d . sg . m . gwałtownemu S u l 90; ~  a c. 
sg . m . gwałtowny .1452 A G Z  XIV 340;/. gwał
towną O r tY r te l  120; ^  i. sg . f .  gwałtowną 
S u l 89; ^  l. sg . n eu tr . (o) gwałtownem 1498 
M a c P r a w  VI 272; a c . p i .  f .  gwałtowne 
D z ia ł  41.

Z n a c z e n i a :  1. eo z n a c zn y m  n a tę że n iu , b a rd zo  
s iln y , n iep o h a m o w a n y , v io len tu s , yeh em en s3: Aby 
gwalthowna smyaloscz powsczągnyona (ut vio- 
lenta audacia refrenetur, D z ia ł  31: <a>by syą 
od zlosczy wyną wztrzymali), ystawyamy, ysz 
gdi slachczicz... slachczicza zabige, abi za głową 
szesczdzesząth... grziwyen zaplaczicz powynyen 
byl S u l 41; (Ventus) impetuose ac yiolente ava- 
ricie irruens domum nawalnego, gwałtownego 
łakomstwa wlathaiaczy XV m e d . R  XXIII 279.

2. " p o zo sta ją cy  w  z w ią z k u  z  g w a łte m , p r z e 
m o c ą , b e zp ra w ie m , q u i p e r  v im  f i t  v e l  a g it ,  qu i 
a d  iu s d e  v i  p e r t in e f :  Dzewki pofaczcya gwal- 
thowni yako y *szylnyk (yirginis raptor yiolen- 
tus vel oppressor) na lascze gey y przyyaczool 
bąncz S u l 19; Pakhbi tey istey nyewyesczye, 
pannye albo wdowye dluzey ziwye bicz, nyzly 
taky emu mąnzu gwałtownemu przigodzylo syąn 
(si eidem... maritum suum yiolentum superyi- 
vere contigerit), thegdi ku prawu i ku '̂drzy- 
rzawye gymyenya yey, yako myala przed gwał
tem yey yczinyonim, ypelnye ma bicz przipu-
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sczonąn S u l 90; ^  Vstawyamy, aby starosthy 
zem naszich ginszich rzeczy mymo czlonky ni- 
szey popyszane nykake sądzycz nye myely: 
gwalth albo fatanye dzewycz..., nagabanye gwal- 
thowne czyego przebythky (pro yiolenta domi- 
cilii ahcuius inyasione) S u l 79; O rzeczy gwał
towne (de aliąua re yiolenter receptą). <A)czby 
tesz nyektorzy gwaltownye szelazo gego abo 
ktorąkole rzecz gyną wiosną moczą swą komv- 
kole... wząlby, tedy z wyną rzeczoną schescz 
grzywien ma wroczycz tą rzecz gwaltownye 
wzątą D z ia ł  41; O nascziu gualtownem na dom 
ziemiański (de inyasione domus) 1498 M a c P r a w  
VI 272; ^  gwałtowną ręką, przez gwałtowną 
rękę "gw ałtem , p r z e m o c ą , p e r  v im 9: Gdi nyekteri 
slachczicz... przirodzonąn slachczyanka rankąn 
gwałtowną wzyąlbi (manu yiolenta receperit)..., 
tegdi... possagu gynschego s nyąn nye bandzye 
myal, nyzly odzyenye telko S u l 89; Gdyby szye 
radczcza... przylubowalby szye ku dworu..., 
a tho szgyednal, aby myastho pyszane prawo 
albo przywyley szlomyono albo szkazano przesz 
gwałtowną rąka albo gwaltownye, czo gest gego 
pokuta? O r tY r te l  120; ^  <G)dy vbogy czło
wiek pozowie bogatego o gwalth, tedy bogaty 
o gwałt przez swyathky ma syą oczysczycz abo 
podług obyczaya gwałtownego (S u l 50: podlyg 
gwalthy dostoynosczy) równą wyną ma bycz 
skaran (iuxta yiolentiae ąualitatem debita poena 
est multandus) D z ia ł  42.

3. "raptow ny, d z ia ła ją c y  na  o ślep , qu i tem ere , 
ca eco  im p e tu  a g i f : Sed mors heu temera, gual- 
tovna, cabiat presidem milecida XV p .  p r .  R  XVI 
330.

4. "nagły, n a d zw y c za jn y , su b itu s, rep en s, im p ro- 
visu s3: obliczny (licowany) i gwałtowny rok " ter
m in  s ą d o w y  n ie  p o p r z e d z o n y  d o rę c ze n ie m  o so b 
n ego  p o z w u , iu d ic ii te rm in u s su b itu s  nu llo  reu m  
in ius yo ca n d i a c tu  p r a e m is s o 3: Et Nicolaus... ex 
parte Cristofori reposuit primum terminum fa- 
cialem vlg. oblyczny y gwałtowny rok ad in- 
stanciam Gywankonis... simphci. infirmitate 
1452 A G Z  XIV 340; Dominus iudex castrensis 
inter Myinkonem et Massey... et inter Iaczko- 
nem et Nicolaum... dedit terminum facialem 
al. lyczowany et gwałtowny rok ad crastinam 
diem ad dominum palatinum secundum recogni- 
cionem Ianussii ministerialis ib .

5. " posiada jący w ła d zę , p o te n s 3: Gdyby czlo- 
wyek oszandzon s prawa na smyercz, a kro- 
lewszką albo gyna gwalthowną ranką odyal<a) 
go od szmyerczy albo kakokoly odproszyon, 
kako tego czlowyeką daley mayą pusczycz albo 
dzyerzecz?... Cżo gesth prawo ? O rtB r  VII 572, 
s im . O r tM a c  97.
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Gwałtowy 1. "o zn a c zn y m  n a tężen iu , b a rd zo  
s iln y , n iep o h a m o w a n y , y io len tu s, veh em en s9: Paan 
sz bakem a s gwalthowym ghelkem przydancz 
do sandv (dominus cum clamore et yiolento 
strepitu ad iudicium yeniens), wyną pyanczna- 
dzescza ma bicz skaran S u l 9.

2. fp o z o s ta ją c y  w  z w ią z k u  z  g w a łte m , p r z e 
m o cą , b e zp ra w ie m , ą u i p e r  v im  j j t  v e l a g it, qu i 
a d  ius d e  v i p e r t i n e f :  O gyalthowem ysylsthwye 
dzewycz S u l 70; Gdi... slachczicz... slach- 
czyanka rankąn gwałtowną wzyąlbi w domy 
gich..., possagu gynschego s nyąn nye bandżye 
myal, nyzly odzyenye telko, w ktorem yąn wzyąl 
czassu wzyanczya[n] gwaltowego (tempore re- 
ceptionis yiolenter peryenerit) S u l 89.

3. "nagły, n a d zw y c za jn y , su b itu s , im p ro visu s  
gwałtowy, obliczny rok "term in są d o w y  n ie p o 
p r z e d z o n y  d o rę cze n ie m  o so b n eg o  p o z w u , iu d ic ii 
te rm in u s su b itu s  nullo  reu m  in ius vo ca n d i a c tu  
p ra e m is so 9: Nicolaus... reposuit primum ter- 
minum facialem al. gwalthowy al. obliczny rok 
ad instanciam Gywankonis... simphci infirmi- 
tate 1452 A G Z  XIV 340.

1. Gwar "hałas, g w a r , n iep o k ó j, s tr e p itu s , f r e m i-  
tu s’ : Inąuietus gomon czynyl, gwar 1448 R 
XXIV 353.

2. Gwar, Gewer, Gwer f o r m y : n. sg . gwar 
1396 A r c h C a s trB ie c  1 70, 7, 1400 A r c h C a s trB ie c  
I 81, 8, 1401 A rc h C a s trB ie c  I 89, 7, XV in. J A  
XXVII 267, 1444 A K P r  II s. XIII, O rtB r  V I365, 
O rtB r  V II565, O r tC e l 10, O r tL e l 235, O r tM a c  80, 
e tc .;  gewer 1391 A r c h C a s trB ie c  I 27, 4. 32, 11, 
1392 A rc h C a s trB ie c  I 42, 5, 1393 A r c h C a s trB ie c  
I 47, 4; ~  g . sg . gwaru 1461 A G Z  XI 466, 1463 
K o d W ie l 26; ^  a c. sg . gwar 1407 S tP P P  IX 
nr 10, 1412 A K P r  X 339, 1425 S tP P P  IX nr 341, 
O rtB r  VII 565, e tc .;  gewer 1416 A K P r  X 483; 
gwer 1462 A G Z  III 228; ^  /. sg . (w) gwarze 
1469 S tP P P  IX nr 762, 1491 A G Z  XVI 413.

Z n a c z e n i a : 1. "poręczen ie, za b e zp ie c ze n ie ,  
k a u cja , te ż  z ło ż o n e  p r z e z  p o w o d a  p r z e d  są d e m  
za p ew n ien ie , ż e  n ie  zm ie n i j u ż  za k re su  o sk a rże n ia  
i n ie p o d a  p r z e c iw  p o zw a n e m u  ża d n y c h  n o w ych  
d o w o d ó w , ca u tio , sa tisd a tu m , s e d  e t  sp o n sio , ąu a  
p e t i to r  se  n eąu e a cc u sa tio n is  se n te n tia m  m u ta -  
turum  n eąu e n ova  co n tra  reu m  a d ie c tu ru m  sp o n - 
d e b a t  \ Satisdątio vlg. gwar 1396 A rc h C a s trB ie c  
I 70, 7, sin i. 1400 ib . 81, 8, s im . 1401 ib . 89, 7; 
Pasco... ąuerelam posuit et super se recepit 
satiśdiccionem vlg. gwar 1407 S tP P P  IX nr 10; 
Petrus prolocutor... Prandothe petivit fieri gwar 
al. renunciacionem super ąuerelis predictis et 
factum fuit gwar 1412 A K P r  X 339; Per satisda- 
cionem al. gwar... Per gwar satisfaccionem ap- 
probayerunt iuridicionem nostram 1414 A K P r

Słownik staropolski II

GWAŁTOWY

X 414; Gwar, zaslubyenye satisdacio, id est 
defensio XV in. J A  XXVII 267; Johannes fecit 
gwar manu sua 1425 S tP P P  IX nr 341; Gwar 
satisdacio 1444 A K P r  II s. XIII; Gwar yczynyon 
O rtB r  VII 565; Vczynyl gwar ib .; Gwar satis
dacio, id est caucio O r tC e l  10, s im . O r tL e l 235; 
Thedy żałoby po ymarley rącze gwar szye stal; 
szlowye, aby wyączey albo y^yszey nye zalowal 
O r tM a c  80, s im . O r tB r  VI 365. VII 565; Gwar 
satisdacio O r tR p  6 6 ; Iohannes... postulavit a Pe- 
tro... satisdacionem... al. gwary et... procurator 
Petri... satisdacionem al. gwar fecit 1461 A G Z  
X I466; Tutor domine Banklowa... ab ipso actore 
affećfauit... satisdacionem al. gwary, quam satis
dacionem ipse Anthonius. .. fecit 1463 K o d W ie l  
26; Pars aduersa dixit: Si mihi insinuacionem 
debet facere al. gwar 1468 S tP P P  IX nr 675; 
Insinuacio facta est al. gwar 1469 S tP P P  IX 
nr 726; Super... ąuerelam satisdacio, gwar, facta 
est ib . nr 729; Satissdacionem al. gwar ib . nr 731; 
Item audita replicatione partis adversae petatis 
fieri gwar et si admissum fuerit, inscribatur ad 
librum 1476 M M A e  II b 275; Ius decreyit, quo- 
modo procurator... Ieronimi recte et iuste 
ostendit gwar al. satisdacionem 1490 A G Z  XVI 
410; ^G ew er 1391 A r c h C a s tr B ie c 127,4. 32,11, 
s im . 1392 ib . 42, 5, s im . 1393 ib . 47, 4; Nico
laus... cum suo tutore... pecierunt sibi fieri 
satisdacionem al. gewer ab actore in causa 
eadem scultecie eiusdem 1416 A K P r  X 483; 
~Johannes... postulayit aPetro... satisdacionem 
al. gwer.super ąuestionem et... (procurator) 
Petri... satisdacionem al. gwer fecit 1462 A G Z  
III 228.

2. "posiadanie, d z ie r że n ie , p o s se s s io , p o s s id e n d i  
s ta tu ss: Dicta bona tenuerunt in sua satisdacione 
al. w gvarze 1469 S tP P P  IX nr 762; Extunc 
quero, utrum iam Mathias... eadem bona 
obtinere debet ad plenariam... solucionem tan- 
quam pars respondens et habens in sua posse- 
sione al. w szwem gwarze multos annos 1491 
A G Z  XVI 413.

(Gwardian) Gardyjan " prze ło żo n y  k la s z to r u  r e 
g u ły  św . F ra n c iszk a , p r a e fe c tu s  c o m e n tu s  reg u ta e  
S a n c ti  F r a n c is c t :  Gardyan Halicensis iure aqui- 
sivit hominem super Iohanne, yogeuoda Hali- 
cense 1451 A G Z  XII 206.

Gwarek, Gewerek "członek g w a r e c tw a , z w ią z k u  
z r z e s z a ją c e g o  d ro b n yc h  p r z e d s ię b io r c ó w  w y d o b y 
w a ją c y c h  k o p a lin y  z  - te j  s a m e j k o p a ln i, so c iu s  
co n g re g a tio n is  eo ru m , ą u ibu s iu s f o d ie n d i  in  
ea d e m  fo d in a  co n cessu m  e r a f : Item in ffodinis 
moncium siccorum cuiuslibet metalli et colo- 
rum minerarum atque in lapidicinis domini mon
cium al. gwarkowe... singulariter a personis
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530 G W A R E K G W IA Z D A

tributum dent (1496) M M A e  XIV 428; ~  
Niclos... posuit in arestum omnia bona mo- 
bilia et immobilia..., partes moncium, quas 
partes solus Paulus yendiderat... pro 50 flore- 
nis..., 2 florenos dedit super hoc et 8 florenos, 
quos [te]tenentur cooperarii al. gewerkowye 
1494 C r a c A r t nr 1144.

! Gwarno 0 ?’: Johannes cum Jancone et cum 
iure astiterunt termino super dominam Na- 
wogy..., sicuti ipsos citauerat pro omnibus 
tempore gwarno pro omnibus et singulis causis, 
ipsa non comparente 1393 T P a w  III nr 2830.

(Gwarny) Gwarzny, Gworzny 'g a d a tl iw y , g a r - 
ru lu s, lo q u a x 9: Gwarzna (w a r. lu b .: gworzną) 
garula (garrula anus Prol) 1471 M P K J  V 5.

Gwarzny cf. Gwarny
Gwarzyć 1. "m ówić, d ic e re  : Wawrzynecz gwa

rzy: Marzy swantha, w nebo wszyatha XV 
in. C y zP ło c .

2. "zgiełk  c zy n ić , h a ła so w a ć , tu m u ltu a re , s tr e -  
p itu m  f a c e r e 9: Turbam tumultuantem gwarzon- 
czo (Jesus... yidisset tibicines et turbam tumul
tuantem Mat 9, 23) XV in. R  XXV 272.

Gwer cf. 2 . Gwar
Gweśni "pewny, u m o cn io n y , f irm u s , f ix u s ,  s ta b i-  

l is9: gweśnie niebo "sklepienie, f ir m a m e n t n ie 
b ie sk i, f irm a m e n tu m 9: Gwesznye (w a r . k a ł . : 
gwyazdne) nyebo firmamentum (Daniel... ait: 
Iustos fulgere quasi stellas,... doctos quasi 
firmamentum Prol) M P K J  V 5.

Gwet "sądow a k a r a  p ie n ię żn a , m u lta 9: Hrin, 
qui coram iudicio hic in me strepitum fecit al. 
syepal myą, iudicii penam luit, utrum et michi 
gweth luit? 1450 P r z e m  II nr 694.

Gwiazda f o r m y :  n. sg . gwiazda 1412 J A  III 
482, 1449 K o z ie r  I nr 37, B Z  Num 24, 17, e tc .;  
~  g • sg . gwiazdy 1444 R  XXIII 301, XV m e d .  
R  XXII 40, E w Z a m  293; ^  d. sg . gwiaździe ca  
1500 S p r T N W  V 9; ^  a c . sg . gwiazdę 1453 
R  XXV 212, 1471 M P K J  V 112, M W  101 a, 
E w Z a m  293. 294, XV e*. P F  V 104; ~  v. sg .  
gwiazdo N a w  38, XV e x . P F  V 104. 105, D e  
n a tiv  w. 52, ca  1500 S p r T N W  V 11; ~  i. sg . 
gwiazdą 1474 G ó rsJ a z  272, R o z m  76; l. sg . 
(o) gwiaździe G n  gl. 61 a, XV e x . P F  V 104; 
^  n. p i  gwiazdy B Z  Deut 28, 62, Neh 4, 21, 
R o z m  12. 479; ^  g . p i .  gwiazd FI i P u ł 146, 4, 
XV m e d . S K J  V 273, B Z  Deut 1, 10, 1471 M P K J
V 86, M W  129b; — d . p i .  gwiazdam B Z  IV 
Reg 21, 3. 5. 23, 4. 5. II Par 33, 3. 5; ~  a c . p l .  
gwiazdy FI i P u ł 8, 4, B Z  Gen 1, 16. 15, 5. 22, 17, 
R o z m  10; ^  v. p l .  gwiazdy FI i P u ł  148, 3; 
~  i . p l .  gwiazdami 1444 R  X X III305,1471 M P K J
V 31. 59, M W  95b, R o z m  67 . 234; ~  /. p l .  
(na) gwiazdach XV m e d . S K J  N  2 6 5 , R o z m  482.

Z n a c z e n i a :  1. "gw iazda  (w ro zu m ien iu  p o 
p u la rn y m ), S te lla 9: (Króle) usrewsy *kuas<dę>..., 
*droky so ne othlozily K ś w  cv 38; Mou0 rosma- 
gicy mistrzeue o te to guasdze... de hac Stella, 
que duxit magos, varie sunt oppiniones Gn  
gl. 61 a; Vzrz0 ... mesocz y gwazdy (videbo... 
lunam et stellas), iesz ies ty vczinil FI 8, 4, s im .  
P u ł; (Gospodzin), gensze lyczy mnostwo gwazd 
(qui numerat - multitudinem stellarum), wszem 
gym ymena wyzwą (p ro  wzywa) FI 146, 4, s im .  
P u ł, M W  129b; Chwalcze gy sluncze y mesodz..., 
*swycczy gwazdy .(laudate eum... omnes stel- 
lae) F l 148, 3, s im . P u ł;  Prze swiatloscz tey tho 
gwasdi lumine (ibant magi... stellam sequen- 
tes..., lumen requirunt lumine) 1444 R  XXIII 
301; Nyerosliczanimi gwasdami innumero sidere 
regio lunari quoque polum lampade pinxeris 
ib . 305; Twoyake (p ro  dwoyake) gwasdy ge- 
melli sideris XV m ed . R  XXII 40; Mądry a na- 
wyączey then,- ysz sze na gwyasdach rosumye 
a z gych byegu o przyydączych rzeczach (prze
powiada) sapiens et maxime, qui astrorum cur- 
sus sciens ex tali cursu de futuris predicit XV 
m e d . S K J  V 265; Zrządzenye gwyast... przy
równana yestczy (est enim haec, sc . sapientia, 
speciosior sole et super omnem dispositionem 
stellarum luci comparata invenitur prior Sap 
7, 29) ib . 2 7 3 ; I uczynyl bog... gwyazdi (fecit- 
que deus... stellas) B Z  G e n 1, 16; Weszrzy na 
nyebo a sliczy gwyazdi (numera stellas) ib . 15, 5; 
Rozplodzo twe syemyo yako gwyazdi na nyebye 
(sicut stellas caeli) ib . 2 2 , 17'; Rosmnozil iest 
was y gescze dzysz iako gwyast wyele na nyebye 
(estis hodie sicut stellae caeli) B Z  Deut 1, 10; 
Y ostanyecze w maley liczbye, iakoszescze drze- 
wye bili w rosmnozenyy iako gwyasdy nyebye- 
ske (sicut astra caeli) ib . 28, 62; Dzerzcye ko- 
pye ode wschodu zarze, doiod nye vinyd0 
gwyazdi (donec egrediantur astra) B Z  Neh 4, 21; 
Vyschokich gwyazd astrorum (species caeli 
gloria stellarum, mundum illuminans in excel- 
sis dominus Ecclus 43,10) 1471 M P K J  V  86; 
Gwyazdą *Orionam (quaerite dominum... fa- 
cientem Arcturum et Orionem Am 5, 8) ib . 112; 
Anna szwyatha, kthora płodem rodzayu szwego 
nyebo yako gwyaszdamy oszadzyla M W  95 b; 
Gdzye yest... kroi szydowsky, bośmy yydzyely 
gyyasdą yego na wschodzye szloncza (yidimus 
enim stellam eius in oriente Mat 2, 2) E w Z a m  
293; Herod... yybadal od nych czasz gyyasdy 
(didicit ab eis tempus stellae Mat 2, 7), chthora 
ykazala szya gym ib .; Vyrzawszy gyyąsdą (vi- 
dentes autem stellam Mat 2, 10), yesselyly szyą 
są ... barzo ib . 294; Gwyasdą Stella ca  1500 
E r  z  21; Balaam... o they pannye prorokował,

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



yaszney gwyasdzye yą przyrównał ca 1500 Spr- 
TNW  V 9; Bog moy, yen dzyerzy panystwo 
nyebyeszkye y wsche sloncze, myąszyadz 
y gvyazdy (dominus, cui famulantur... sidera) 
Rozm 10; Mgda (pro mgła) iusz myeszyadz 
zastąpa, ysch nye svyczy yako ynsche gyyasdy 
tey noczy (non sicut cetera sidera coruscat) 
Rozm 12; Yedno szyą Iesvs narodzyl..., na- 
thychmyast pokazała <się> gyyazda nova, 
gyyazda yyeczscha y svyetleyscha ynszymy 
gyyazdamy (apparuit in aere ąuaedam nova 
Stella, maior atąue clarior haec Stella rutilabat 
ceteris sideribus) Rozm 67; Kroloyye trze... 
przyschły za gyyazdą do Ierusalem (reges in Je- 
rusalem Stella producente advenerunt) Rozm 76; 
Vtoregonasczye dnya bądą gyyazdy na zyemya 
padacz (die... duodecima cadent stellae) Rozm 
479; Bądą znamy ona v slonczy y na myeszyą- 
czą, y v gyyazdach (erunt signa in sole et luna, 
et stellis Luc 21, 25) Rozm 482; ~  jako przed
miot kultu religijnego: Modlyl syo wszelkim 
gwyazdam nyebyeskim (adorayit omnem mili- 
tiam caeli) B Z IV Reg 21, 3, sim. B Z II Par 33, 3; 
Naczinyl oltarzow wszelkim gwyazdam nyebye
skim (uniyersae militiae caeli) we dwu syenyy 
koscyola boszego BZ  IV Reg 21, 5, sim. BZ 
II Par 33, 5; Przikazal kroi..., abi wimyotaly 
s koscyola boszego. .. ssodi, gesz yczinyoni bili 
Baalowy... a wszelkim gwyazdam nyebyeskim 
(uniyersae militiae caeli) BZ  IV Reg 23, 4, sim. 
ib. 23, 5; ^  gwiazda światłości csłońce, sof:
luz nynye, gdy wesla gwiazda szwiatlosczy, boga 
prószmy nabożni, abi w dziennich yczynkoch 
nas zachował od grzechów M W  lb ; ^  zwie
rzęca gwiazda *gwiazda wieczorna, Hesperus’: 
Z wyeczora a. zwyerzączia gwyasda (war. lub.: 
swyerzącą gwasdą) yesperum (numąuid pro- 
ducis Luciferum in tempore suo et Vesperum 
super filiosjerrae consurgere facis? Job 38, 32) 
1471 MPKJ V 62; ^  ^  przenośnie: Zyavi
syo gwyasda z[a] Iakoba (orietur Stella ex 
Jacob)... Z Iakoba bodze, ienze panowacz bo- 
dze BZ  Num 24, 17; Porodzysz zbayyczyela: 
s oblokv promyen wystapyl, szlyncze szyebye 
(leg. ż siebie) yest wypusczyl..., gyyaszda yaszną 
1453 R  XXV 212; Anno szwatha, kthora sye 
nyebem sthala, gwaszdą porodżyla, czudną 
panna Maria M W  101 a; Gwyazda Balaam gdy 
wydzyal, o tey gwyazdzye prorokował: Z Ya- 
koba gwyazda wynydzye a oschwyeczy wschy- 
thky lyydzye XV ex. PF V 104; (Panno Maria) 
yaszna gwyasdo, nasz oszwyeczy ca 1500 Spr- 
TNW V 11; To yest gyyazda, któraś myala 
spokolyenya Iacobova yynydz (hic... est figu- 
ralis Stella)... s czyste dzyeyycze Rozm 67;
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^  Swyatha Maria, morszka gwyazdo,... szlv- 
thuy szye nade mna! Naw 38; O Maria,... vkaz 
schyą nąm, gwyazdo morska! XV ex .P F V  104, 
sim. ib. 105; Prósz sza namy, panno czysta, 
oszwyeczy nasz, gwyasdo morszka! De nativ 
w. 52; Czysta panna, gwyasda morska, yczyecha 
iest krzesczyanyska ca 1500 SprTNW  V 9.

2. "znak konwencjonalnie uważany za podobny 
do gwiazdy, signum quodcumque stellae simile5: 
a. 'pisarski, nota scriptoria : Stralamy (leg. 
z strzałami) y z gwyazdamy sub astericis et 
obelis (si vetus eis tantum interpretatio pla
cet, :. . cur ea, quae sub asteriscis et obelis vel 
addita sunt, vel amputata legunt et neghgunt? 
Jos prol.) 1471 MPKJ V 31; Gwyazdamy aste
riscis (omnia yeteris instrumenti yolumina Ori- 
gines obelis, asteriscisąue distinxerit Job prol. II) 
ib. 59; ^  b. 'w herbie, in armis : Pan Janusz 
yest nasz brath... naszego clenotha: mesancz, 
gwaszda na sczicze, zawołana Lelywy 1412 JA  
III 482; Sunt clenodio... Llehwa ąl. myesszacz 
a gwasda 1449 Kozier I nr 37; ^  c. cna tkani
nie, in textilV: Myal... na sobye... plascz bya- 
ley payloky przethykany gyyazdamy Rozm 234;

' d. 'biała plama na czole konia, macula alba 
in equi capite3: Equus cyszawy s gwyasdą 1474 
GórsJaz 272; Equs rydzy z *wygzdą 1499 AKH  
VIII 312.

3. corruptum pro gniazdo: Vczisczy gwiasdy 
(war. lub.: gwazdą) aspergit (sicut avis deponens 
ad sedehdum, aspergit nivem Ecclus 43,19) 1471 
MPKJ V 86.

Gwiazdarz ebadający gwiazdy, astronom, astro
log, astrologuś: Philozophi y kyyaszdarze, 
wszythky na szvey stayyam sperze De mor te 
w. 188.

Gwiazderna cnauka o gwiazdach, astronomia, 
astrologia9 : Llogica yyelemowna, rhetorica mo- 
wodworna, geometria zyemomyerna, musica 
pospyewadlna, astronomia gwyaszderna ca 1492 
Zab 148. ^  Może gwarowy wariant zam. gwiaz- 
darna a. wyraz zniekształcony zam. gwiazdo- 
mierna.

Gwiazdka 'biała plama na czole konia, macula 
alba in equi capite5: (Koń) rydzy strzelczy, mały, 
z gwyasdka 1471 GórsJaz 272.

Gwiazdny 1. egwiaździsty, stellatus\: L<e)cza- 
czych coni słonecznych byegyem po gwaszd- 
<n)em nyebye qui luciferorum alipedum ta-- 
ctu stellata per eth<e>ra gubernas 1466 R  XXII 
23.

2. corruptum pro gweśni: Gwyazdne (war. 
lub.: gwesznye) nyebo firmamentum (Daniel... 
ait: Iustos fulgere quasi stellas,... doctos quasi 
firmamentum Prol) 1471 MPKJ V 5.
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Gwiazdomocny em a ją c y  w ła d zę  n a d  g w ia z d a m i, 
q u i a s tr a  g u b e r n a f : Gwyasdomoczni astripotens 
1451 R  XXII 41.

Gwiazdomówca 'w r ó ż ą c y  z  g w ia z d , a s tro lo g , 
a s tro lo g u s9: Gwyazdomowcza astrologus (taceo 
de grammaticis, rhętoribus,... astronomis, astro- 
logis, medicis, ąuorum scientia mortalibus satis 
vel utilissima est Prol) 1471 M P K J  V 6

Gwiazdopad b o t.  'r o d z a j g lo n u , N o s to c  co m -  
m u n e Y a u c h . e t  sp . ajf.*: Gwyasdopad Stella 
cadens 1472R o s t  nr 1560.

• Gwiazdownik 'b a d a ją c y  g w ia z d y , a s tro n o m ,  
a s tr o lo g , a s tro lo g u s* : G wyazdownik astronomus 
(taceo de grammaticis, rhętoribus,... astrono
mis, astrologis, medicis, ąuorum scientia morta
libus satis vel utilissima est Prol) 1471 M P K J  
V 5.

Gwicht 'o d w a żn ik , p o n d u s  c e r ta e  cu iu sd a m  
m en su ra e , qu o  c e te ra ru m  re ru m  p o n d e ra  ex a m i-  
nantur*: Gwychtow dwa funty 1495 R o c z n K r a k  
XVI 64.

Gwizdać 's ib ila re* : Quasi de canna, sz trzczy, 
tum sibilat, gwyszdze, invida sanna, ganyepnym 
pódrzesznanym 1466 R  XXII 19; Gviszdz id est 

' sibila P a r k  408. ~  C f. Pogwizdać.
Gwizdanie 's ib ilu m , ca n tu s*: Non bene cre- 

duntur nimium, quod blanda locuntur, deci- 
piuntur aues sepe per cantus, gwyszdanye, 
suaues 1466 R  XXII 10 W gwisdanye in 
sibilum, id est in murmuracionem (ponam ci- 
yitatem hanc in stuporem et in sibilum Jer 
19, 8) M P K J  Y  99.

Gwiżdż 'ty ln a  c z ę ś ć  s io d ła , s e l la e }eq u e s tr is  p a r s  
p o s te r  io r*: Gyyszdz id est posterior pars selle 
P a r k  408.

Gwiżdż 'r o b a c z y w y  o rze ch  la sk o w y , n u x  ave l-  
la n a  a  ve rm e . p e r fo r a ta *: Gvisd<ż) id est nux 
perforata a verme P a r k  408; Gwyzdz *sono 
1472 R o s t  nr 217.

Gwoli 'w ed łu g  w o li, zg o d n ie  z  w o lą , secu n d u m  
yo lun ta tem *: Mos gerendus est tibi mozecz bicz 
gvoly XV e x . P F  III 178.

Gworzny cf. Gwarny
l(Gwoździk) Goździk 'm a ły  g w ó ź d ź ,  k o łe k , c la - 

vus, p a x i l lu ś >: Gosdzycowye clavi (w a r. k a L : goz- 
dzie gladii, oculi tui videbunt Jerusalem,... ta- 
bernaculum, quod nequaquam transferri poterit, 
nec auferentur clavi eius in sempiternum Is 
33, 20) M P K J  V 93; ^  c o r ru p tu m : g lo sa  
p ra w d o p o d o b n ie  m y ln ie  o d n ies io n a  do  craterarum 
z a m ia s t  d o  w y s tę p u ją c e g o  w  w . 2 3  i  2 5  paxillus: 
Gozdzikow (w a r . lu b .: *gesdzycow) craterarum 
(figam illum paxillum in loco fideli... et suspen- 
dent super eum omnem gloriam domus patris 
eius, yasorum diyersa genera, omne yas paryu-
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lum a vasis craterarum usque ad omne vas mu- 
sicorum. In die illa dicit dominus exercituum: 
Auferetur paxillus, qui fixus fuerat in loco fideli 
Is 22, 23—25) 1471 M P K J  Y  91. ~  C f. Goździk.

Gwóźdź, Góźdź f o r m y :  n. sg . goźdź 1462 
R  XXV 270, ca  1500 E r z  20; ~  n. p l .  goździe 
B Z  Num 33, 55, 1471 M P K J  V 93; gwoździe 
R o z m  480; ^  g . p l .  goździow 1455 A G Z  XIV 
439; ^  d . p l .  goździom B Z  I Par 22, 3; ^  a c . p l .  
goździe G n  gl. 148 b; ^  goźdźmi ca  1500 
S lO c c  XII 162; gwoźdźmi. P u l 21 arg., XV ex .  
K a łu żn  279. 292.

Z n a c z e n i e :  'g w ó źd ź , k o łe k , clavus, p a x illu ś* : 
Ipse enim crucem, claues, gosdze, lanceam... 
praesentabit G n -g l. 148 b; Circa aliam cisticu- 
lam zawyassha z gosdzyow *vyczagnyana 1455 
A G Z  XIV 439; A ieśtli nye bodzecze chezecz 
(p ro  chczecz) bidliczelow zemye *zagladicz, kto- 
rzi so zostali, bodo wam iako gosdze w oczy 
(erunt vobis quasi clavi in oculis) a iako kopye 
w bokv B Z  Num 33, 55; A wyele zelyaza ku 
goszdzom drzwyanim... prziprawyl (ferrum 
quoque plurimum ad clavos ianuarum... prae- 
parayit) B Z  I Par 22,3; Goscz clavis 1462 
R  XXV 270; Gózdzie gladii (w a r. lu b .: gosdzy
cowye clayi, oculi tui yidebunt Jerusalem,... 
tabernaculum, quod nequaquam transferri po
terit, nec auferentur clavi eius in sempiternum 
Is 33, 20) 1471 M P K J Y  93; Yezukrista przy
bywszy gwoźdźmy ku krzyzu, odzyenye yego 
wrozo rozdzelyly S0 wlodyczyP u l 2 \  arg.; Thego 
Yezysza... przykazyyemi y podlyg prawa szka- 
zyyemi, aby gwoźdźmi zelyaznymy na krzyzy 
byl przybyth XV e x . K a łu żn  279; O boże, który 
dlya othkupyenya szwyatha chczyalesz szye na- 
rodzycz,... na krzyz gwoźdźmy przybycz ib . 2 9 2 ;  
Gosdz clauus ca  1500 E r  z  20; Differentia est 
inter clavam, clauem et clavum, versus :• clava 
ky ("kij9) ferit, clauis klucz aperit, clayus goszdz 
duo extrema iungit ib .; Pothkowny gosdz gum- 
phus ib .; Gozdzmy na krzis przibiyaly ca  1500 
S lO c c  XII 162; A przed stana a yschytky przy- 
pravy smyerczy yego (^c. Jesusa), to yest : krzysz, 
ylocznya, gyozdzye (crux, clavi, lancea) R o z m  
480; ^  goźdź czopowy 'c zo p , k o łe k  do  z a t y 
k a n ia  o tw o ru  (np. w  b e c zc e ), em b o lu s9: Gosdz 
czopoyy ducillus ca  1500 E r  z  20; ^  Traphiles 
gyuscz wyrzch (leg . w wirzch) rem attigisti acu 
XV P F  III 180.

Gzło, Zgło f o r m y :  n. sg . gzlo 1439 Z a p R p -  
W a rsz  2 , 1158, ca  1500 E r z  21; ~  g . sg . gzła 
1480 Z a p W a r s z  nr 1525; ^  a c. sg . gzło G n gl. 
105a, B Z  Lev 8, 7. Judith 8, 6; ^  i. sg - zgłem 
R o z m  736.

Z n a c z e n i e :  'k o szu la , y e s tis  in ter io r , tu n ica ,
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su bucu la9: Camisiam al. pachaczicza... non erat 
pachaczicza, ale bilo thlusczmnye (p ro  thlu- 
sczinnye "zgrzebne9) gslo 1439 Z a p R p W a r s z  2, 
1158; Yakom ya thobye nye wszyala gszla, 
yadancz sz thoba na woszye 1480 Z a p W a r s z  
nr 1525; Gslo albo koschvlą camisia ca  1500 
E r z  21; Gszlo camisia ib .;  ~  j a k o  c z ę ś ć  s tro ju  
l i tu rg ic zn e g o : A napirsuecz byskup oblecze na 
szo czaszne xlo, choscy na nem scisne gego 
odzene, a przes to xlo mamy rosumecz gego 
*cysto zyvoth G n  gl. 105a; A gdisz ge bil omyl, 
obiegi byskupa we gzlo lnyane (vestivit ponti- 
ficem subucula linea) y opassye gy passem a ob- 
leczye w suknyoo modroo B Z  Lev 8,7; ^  gzło 
włosiane "W łosien ica , c ilic iu m  : A na swyrzch- 
nyem .podnyebyenyy swego domy yczinyla so- 
bye tayni pokoyk, w nyemsze s swimy dzat- 
kamy... przebiwala, maiocz na swich lyodz-

wyach gzlo wlosyane (et habens super lumbos 
suos cilicium), poscyla syo po wsze dny ziwota 
swego B Z  Judith 8, 6; Thy, dzyeyko luda mego, 
opaschy szye ve yloszyenycza, czvsch zglem 
yloszyanym (filia populi mei, accingere cilicio 
Jer 6, 26) R o z m  7 3 6 .

(Gżegżoliczka) Żeżoliczka b o t ."s to r c z y k , O rch is  
sp  ’: Zezoliczka palma Christi 1472 R o s t  nr 257.

Gżegżólka, Gżeżółka 1. zo o l. "k u k u łk a , C u cu -  
łu s ca n o ru s L ’: Xexolka cuculus 1472 R o s t  
nr 1307; Gzegzolka cuculus XY p .  p o s t . R  XXV 
130; Bibulis do nocticoracem yel cuculum gze
gzolka, nam sicut cuculus nil plus dicit nisi ku- 
kuc ib . 172; Gszegszolką cuculus ca  1500 E r z  21.

2. b o t. "s to r c z y k , O rch is  s p .’: Xezolka palma 
Christi 1472 R o s t  nr 256.

Gżegżuliczny cf. Ziele
Gżeżółka cf. Gżegżółka
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Ha 1. wykrzyknik: a. wyrażający żal, narzeka
nie "ach, ej, euge!": He ha, ha ha (war. kal.: 
halsa, halsa) euge, euge (haec dicit dominus 
deus: Pro eo, quod dixisti: Euge, euge, super 
sanctuarium meum, quia pollutum est Ezech 
25, 3) MPKJ V 105; ^  b. wyszydzający: Baba 
stara ha, ha, ha! 1412 AKPr X 347; Błogo wam 
a. ha, ha, euge, euge (dilataverunt super me os 
suum, dixerunt: Euge, euge Psal 34,21) M PKJV  
64; ^  c. alarmujący: Ha, ha, ha, lapay her lapay, 
żaby her saby! 1413 AKPr X 373; ^  d. naśladu
jący plącz: Ha, ha, ha! dzyeczyą krzyczało, za 
grzechy luczskye płakało De nativ w. 29.

2. sylaba bez znaczenia, używana do zapełnie
nia wolnego miejsca w wierszu, lub wstawiania 
zamiast konkretnych danych, których piszący nie 
mógł czy nie chciał wpisać, syllaba, ąuae semel 
vel aliąuotiens repetita loci in versu vacui ex- 
plendi causa vel pro rebus, ąuas ąui scripsit ex- 
primere aut noluit, aut non potuit, ponebatur: 
Pacossio heredi de ha ha ha hahaha hahaha 
1409 A K P rX  289; Millessimo CCCCo decimo 
ha ha 1410 AKPr X 293; Pacossio heredi de 
haha ib. 303; Sub penis iudicialibus. ha ha ha 
1416 AKPr X 471.

3. Cf. A
Habszar cf. Obszar
Hachtel cf. Achtel
Hachtelowe cf. Acbtelowe
Haczki pl. tantum 1. "haftka, zapinka, fibula5: 

Wąndy a. haczky uncinos (facies et uncinos ex 
auro Ex 28, 13) MPKJ V 19.

2. "haczyk do ognia, pogrzebacz, instrumentum 
ex aere confectum rutabuli vel furcae in sta f: 
Haczky (war. lub.: haczky a. taczky) *sustinulas 
(faciesque in usus eius lebetes ad suscipiendos 
cineres et forcipes atque fuscinulas, et ignium 
receptacula Ex 27, 3) 1471 MPKJ V 18.

3. "widełki z zagiętymi końcami, instrumentum 
furcae instar confectum cum tribus dentibus adun-

c i s Haczky o trzech zambyech fuscinulam tri- 
dentem (sed quicumque immolasset victimam, 
yeniebat puer sacerdotis, dum coquerentur car- 
nes, et habebat fuscinulam tridentem in manu 
sua, et mittebat eam in lebetem..., et omne, 
quod leyabat fuscinula, tolłebat sacerdos sibi 
I Reg 2, 13) 1471 MPKJ V 35; Haczky *fasci- 
nulas (fecitque Salomon omnia vasa in domo 
domini. .. et hydrias, et fuscinulas, et phialas... 
de auro purissimo III Reg 7, 50) ib. 43; Haczky, 
wandky creagras (bases etiam fecit et conchas..., 
et lebetes, et creagras, et phialas II Par 4, 16) 
ib. 49.

Haczyk "widełki z zagiętymi końcami, instru
mentum furcae instar confectum cum tribus den
tibus adunciss: Wandziczky a. haczyky fuscinu
las (et in usus eius parayit ex aere vasa diversa, 
lebetes, forcipes, fuscinulas, uncinos Ex 38, 3) 
1471 MPKJ V 20.

Hadek cf. Gadek 
Hadownik c f  Gadownik 
Hadowy cf. Korzeń, Ziele 
Hadówka cf. Gadówka 
Haft czy Hafta "szew na ranie,yulneris sutura9: 

Gregorius... intulit dieto Mathie clerico vulnus 
grayissimum..., ita quod coactus fuit elerieus 
prefatus sex iuncturas de arte cirurgici al. haffti, 
quibus mederetur tanto cruento yulneri, insuam 
manum admittere 1488 MMAe XVI nr 1457. 

Hafta cf. Haft
Haftarka, Aftarka, Heftarka "kobieta zajmu

jąca się wyszywaniem, haftowaniem, hafciarka, 
mulier acu pingens9: Ibidem prefatus dominus 
scolasticus K. dietę afftarka de Gdanscz dictos 
florenoś CLXXIII solvit et tradidit eidem mu- 
lieri afftarcze pro labore crucis 1448 MMAe 
XIII nr 1751; Elizabeth hafftarka 1473 CracArt 
nr 619; Zophia hefftarka 1497 CracArt nr 1295; 
Pro seracione camere Zophie *hefftartcze ib. 
nr 1297.
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Haftarz, Aftarz, Heftarz, Hefterz 'r z e n lie ś ln ik  
za jm u ją c y  s ię  w y s zy w a n ie m , h a fto w a n iem , h a f
c ia rz , artem acw p in g e n d i e x e r c e t’ : Pro I sta-
mine taffte rubee, que data est Clementi hefFtarz 
ad paranda vexilla domino regi 1394 M M A e  
XV 207; Clementi hefFtarz pro necessariis ad 
vexilla regalia ad vocem domini regis ib . 208; 
Petrus Gorczicza hefters habet ius 1405 L ib lu r  
nr 1698; Dom ina. Zophia, regina Polonie, 
lucrata est super Hanus hawiarz... yiginti unam 
ulnas examenti 1431 S tP P P  II nr 2365; Grethe 
vxori Mathie afFthar 1438 M o n lu r  III 68; An- 
dreas haftars de Wrzesna 1461 L ib lu r  nr 6601; 
Florian haftars ius habet 1463 L ib lu r  nr 6740; 
Domus intextorum al. afftarzow. 1470 S tP P P  
II nr 4017; Georgius Cipsar hawtarz de Cra- 
covia 1496 C r a c A r t n r 1277.

Haftarzowa, Aftarzowa 'żo n a  h a f ta r z a , u x o r  
a r tific is , qu i a r te m  acu  p in g e n d i e x e r c e f : Ven- 
didit ortum suum... circumspecte Grethe awtha- 
rzowye 1438 M o n lu r  JII 69; Domina haffta- 
rzoua sit prima et principalis super bona ipsius 
1444 M o n lu r  III 117.

(Haftarzowy) Hefterzew(y) 'n a le żą c y  do  h a f
ta r z a , qu i a d  a r tific em , a r te m  acu  p in g e n d i e x e r -  
cen tem  p e r t i n e f : Curiam hefftherzewa sitam 
antę portam Wroniczensem 1467 A c P o sn  I 409.

Haftka, Aftka f o r m y :  n. p l .  haftki 1435 
A c P o s n I  11; aftkiXVme</. R X X l l  322; ~ g . p l  
haftek 1495 R o c z n K r a k  XVI 63; ^  a c . p i .  haftki 
1477 C r a c A r t nr 674; ^  i. p i .  haftkami 1484 
R e g  709.

Z n a c z e n i e :  's p r z ą c z k a , z a p in k a , k la m r a , 
h a ftk a , f ib u la ’ : Item tunicam rubeam cum de- 
cem paribus fibularum argentearum al. hafftky 
1435 A c P o s n I  11; Noduli vlg. afftky XV m ed . 
R  XXII 322; Item spondile: duas bonas al. 
haftky ex argento deauratas 1477 C r a c A r t  
nr 674; Plascze y kożuchy albo... <mają> mye- 
czi... rozporzysthe..., albo zschythe: z pągvi- 
czami a<lbo>... z hafthkami (chlamydes quo- 
que ac pelles absque scholatura scissas vel in- 
tegras, affibulatas tamen) 1484 R e g  709; Duo 
paria hafftek 1495 R o c z n K r a k  XVI 63.

Haftować, Aftować 'w y s zy w a ć , a cu  p in g e re ’ : 
Przeschywane odzyenye albo afthowane stran- 
gulatam vestem XV m ed . Z a b  524.

(Haftowanie) Aftowanie 'z s z y w a n ie  ra n y , vul- 
n eris su tu ra ’: Oth aphtowanya Thurka, dum 
Yulneratus fuerat,..., dedi XI denarios Ungari- 
cales 1500 Z s ig B u d  32.

Hajtować 'ź le  w y k o n y w a ć , p a r ta c z y ć ,  o p u s ne-  
g le g en te r  a c  m a łe  f a c e r e ’ : Quando famulus al. 
thowarzyszch laborem eorum artificii al. hay- 
thwgye et pro isto fuerit ahqua pena inventa,

H A F T A R Z

extunc ista pena illius familiaris, qui hunc la
borem ■' taliter laboraverit al. haythwgye 1472 
A G Z  VI 156.

Hak 1. 'n a rzę d z ie  z  z a k r z y w io n y m  k o ń cem  
u ży w a n e  do  ró żn ych  c zyn n o śc i, uncus, p e r t ic a  ve l  
h a s tile  d e n te  adu n co  a lte ra  e x  p a r te  a rm a tu m ć:. 
Hąc yncus XV p .  p o s t .  P F  V 11; ~  do  z d e j 
m o w a n ia  o w o c ó w  z  d r ze w a :  Hac yncinum ad 
trahendum fructum de summitate arboris (ipse 
cernit fictorem locustae et stantem dominum 
super murum litum yel adamantinum, et unci- 
num pomorum, attrahentem supplicia peccato- 
ribus Prol) 1471 M P K J  V 6; ~  p r z y  g a s z e 
n iu  p o ż a r u  'b o sa k , h a m u s, in s tru m en tu m  a d  in- 
cen d iu m  co ercen d u m  a p tu m :  Ut in singulis do- 
mibus aque supra domos et haki habeantur 
parati 1500 M M A e  XIII nr 911vQuod vicarii... 
habeant et coemant VI urceos'de corio, IV 
hąki, et quilibet eorum scalam ad proyidenduni 
de periculo ignis ib . nr 2549; ~  'h a k  u d rzw i,  
u o k n a , ca r  d o ’ : Pro ferimentis dictis zawaszi ad 
fenestras et haki, in quibus pendent hostia et 
fenestre 1388 M M A e  K M  68; ~  'h a k  u w o zu ’ : 
Currus non habuit haków any barków 1455 
A G Z  XIV 439; ^  ' ja k iś  h a k  a p te k a r s k i ,  h am u -  
lu s a d  u sum  p h a rm a c o p o la ru m  a p tu s’: Hak ha- 
mula 1472 R o s t  nr 1305.

2. 'm o ty k a , sa rc u lu m ’ : Hakyem bandzie obra- 
zeno sarculo *sarcietur (et omnes montes, qui 
in sarculo sarrientur, non veniet illuc terror spi- 
narum et yeprium Is 7, 25) 1471 M P K J  V 89 
^  'm o ty k a  lub inne n a r zę d z ie  ro ln ic ze , sa rcu lu m  
v e l a liu d  ■ ą u o d d a m  a g r ic o la ru m  in stru m e n tu m \:  
Quatuordecim aucas, equam cum hynulo, ara- 
trum, currum, arpicam, hak 1490 S tP P P  IX 
nr 1023.

3. 'm u r ja k ie g o ś  sp e c ja ln e g o  k s z ta ł tu ,  m u ru s  
c e r ta e  cu iu sd a m  f o r m a e ’ (?): Stephanus... do- 
mum suam lapideam... domino Adalberto... 
yendidit... et promisit pro libero domo..., et 
specialiter promisit pro beniuolencia muris to- 
cius, excepto muro ylg. hak,,qui est muratus 
supra canah domini S<tephani) 1449 M o n lu r  
III 180.

Hakownica, Akownica 'r o d z a j c ię ż k ie j  r ę c zn e j  
b ro n i p a ln e j  z  h a k ie m  u  d o łu  lu fy , s łu żą c y m  do  
za c ze p ia n ia  o j a k ą ś  p o d s ta w ę , c a ta p u lta , qu a  g lo b i  
p u h e r e  n itra to  in censo  e m itte b a n tu r  a b  in fe r io re  
tu b i p a r te  h a m o  in s tru c ta , quo fu lc r o  a ffig i a tą u e  
in h a m a ń  p o s s e t ’ : Hakownycza 1471 G ó rsP iech  
209, s im . 1495 G o rs  A r t  220; Mathis Noszew- 
nyk z akownycza 1471 G ó rsP iech  212, s im . ib . ; 
Iohanni pixidario pro una maiori hakownicza 
una marca 1484 Io rg a  284; Ad comparandum 
hakownicze ib .; In eadem stuba pixides in
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pariete al. hakownicze triginta due 1494 G o rs  A r t  
218; Halcownycz... quinque ib .; Septem hakow
nicze et octavus foglarek ib . 219; In ... stuba 
XI hakounicz et XII-a fracta et destructa 1494 
P o d o i 6, s im . ib . 16; Iiakownycz in numero 
quinque, due ferree et tres enee 1495 G o rs A r t  
219; Kulłcy plumbee... pro hakownycze ib .

IHakyny c?3': A budis penesticorum hakyny 
7 marcas 22 grossos 1495 W a rsch P o sn  I 395.

(Halabarda) Helbart lub Hclbarta 's ie k ie ra  
z  g r o te m  o sa d zo n a  n a  d łu g im  d rze w c u , b ro ń  do  
k łu c ia  i s ie c ze n ia , h a s ta  cu sp id e , se c u r i a tq u e  unco  
b ip en n is  in s ta r  in s tru c ta 3: A reformatione ra- 
koyesczy gladii et a tersione eiusdem..., etater- 
sione helbarth 1500 Z s ig B u d  66 .

Halena cf. Helena
Halerz 'd ro b n a  m o n e ta  sreb rn a , 1 /1 2  s z e r o 

k ie g o  g r o s z a  p r a s k ie g o , n u m m u lu s a rg en teu s , 
una d u o d ec im a  p a r s  g r o s s i  P ra g e n s is  la t i3: Ia- 
com posziczil Piotraszeui trzi grziwni groszevich 
a yedna halerzeff 1396 L e k s z  I nr 2170; Hale
rzem łakomo szbyeral S k a r g a P lo c  w. 29.

Halkierz cf. Alkierz
! Halontan, Haluntane ?s: Item recognouit pre- 

dictus Petrus, quia tenetur predicto Nicolao... 
VIII centa roborum vlg. gonchti dare et exso- 
luere suptus Lomza legata et porrecta per ha- 
luntan super primam aquam proxime defluen- 
tem 1435 M o n lu r  III 43; Predictus Schanbda 
debet sibi dare eundem millenarium circa Nowo
dwór per łialontan in numero in Danczko ib . 44.

! Halsa w y k r z y k n ik  w y r a ż a ją c y  ż a l,  n a r z e k a 
n ie  "ach, ej, eu g e!3: Halsa, halsa (w a r. lu b .: he ha, 
łrn ha) euge, euge (haec dicit dominus deus: 
Pro eo, quod dixisti : Euge, euge, super sanctua- 
rium meum, quia pollutum est Ezech 25,3) 
1471 M P K J  V 105.

Haluntan cf. Halontan
Haładanie eb e z ła d n e  p o ru sza n ie  s ię , - k o tło w a 

n ina, tu rb a , tu m u ltu s9: Equitancium mała mocio 
vlg. haladanye XV m e d . Z a b  517.

Hałderstwo cf. Hołderstwo
Hałdryk b o t . cR a p h a n u s ra p h a n is tru m  L ! : 

Haldricz lolium XV p .  p o s t .  P F  V 7.
, Halka z o o l . "kaw ka, m o n ed u la9: Halka... in 
Slauonico yocatur monedula D łK le jn  55. ^  R u -  
te n izm .

Hałun cf. Ałun
Hamerszlak "drobne c z ą s te c z k i  o d la tu ją c e  o d  

ż e la z a  p o d c z a s  k u c ia  g o  m ło te m , f e r r i  p a r t ic u la e , 
q u a e sc in tilla ru m  in m o d u m  ig n ea riu m  a  f e r r o ,  
d u m  cu d itu r, r e s u l ta n f :  Hamerszlak ferrago 
1457 P F  V 14.

Hamować (w  p o s tę p o w a n iu  są d o w y m ) "nie d o 
p u s z c z a ć ,  s p r z e c iw ia ć  s ię , im p e d ire , o b esse , r e p r i-
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m e re9: Woywoda Leopoliensis loquebatur cau- 
sam a *tywnu predicto non resignacione facta. 
Sed Dzyk ny<e) hamował ipsum usque in- 
scripcionem factam 1443 A G Z  XIV 74; Pars
aduersa dixit: -_Actor homines mihi spernit
al. hamyge et ad ius eos admittere non vult, et 
culpam ad eos non habet... Actor dixit: Ego 
non repugno... Pars aduersa dixit, quia isto 
repugnas al. hamvges, quia inscripcionem prius 
vis, quam homineś in iure pertransibunt 1470 
S tP P P  IX nr 795.

Hamry "kuźnica, z a k ła d  p r z e ta p ia ją c y  i  o b ra 
b ia ją c y  ż e la z o , o ffic in a  f e r r a r ia  m a io r , in qua  
f e r r u m  re co ą u eb a tu r  e t  c o n f o r m a b a tu f : Obti- 
nuerunt castrum Trzczel... et medium Thomisl, 
necnon cum molendinis, ferrimolis seu hamris, 
fluuiis 1406 P ie k  VI 285, s im . ib. 284; ^  D e... 
humulariis balneoque superiori et inferiori, ma- 
leis al. hamri 1467 A G Z  IX 95, s im . ib.~ 97, 
1468 A G Z  IX 99.

I Hamya'?’: Testes Dorothee et Iohannis filii 
sui de Mankarzouicze contra Barthossium de 
ibidem... iurabunt..., yze tho czanscz dzerzy, 
czssso y Mlodzowsky kupyla, a nye hamya 
1428 A K P r  VIIIa 170.

Han cf. Chan (w  U zu pe łn ien iach  i  p o p ra w k a c h  
n a  k o ń cu  I I  to m u )

Hani cf. Ani
(Haniebnie) Ganiebnie 1. "obraźliw ie, u p o k a rza 

ją c o ,  co n tu m elio se , ig n o m in io se9: Krzyzem wely- 
kyem obczązony a na nyem ganyebnye medzy 
lotri zawyeszon M W  83 b; Ganyebnye go wyodą 
quasi turpiter ducitur XV p .  p o s t .  K a łu żn  275; 
Ganyebne ignominiose XV p .  p o s t .  R  XLVII 
352; Yeden Zyd... Iesusza ymye layacz ganyeb
nye slovy rzekącz (Jesum contumehis multis 
impulsayit, dicens), ize nye dbaczye rozkazanya 
Moyzeschovego R o z m  136; A gdyż ssą tako 
ganyebnye myedzy ssobą targały, a rzekącz: 
Masch bycz vkrzyzóvan R o z m  648; Przeklączy 
Zydovye dopyro y (leg . ji) vchvaczyly za yego 
syyąthe yloschy y dały y (leg . ji) szyepacz 
barzo ganyebnye R o z m  711.

2. " obrzyd liw ie , p o d le , tu rp ite r9: On nass tako 
myloyal..., a myśmy vzdy tako ganyebnye vczy- 
nyly, yzessmy od nyego yczyekly R o z m  657.

(Haniebno) Ganiebno (?) "w sp o só b  o b ra ź l iw y ,  
co n tu m e lio se3: Nye masz gimecz boga ginnego, 
nye byerzy ganebna (p ro  ganebno, sc . imienia?) 
bożego (non usurpabis nomen domini dei tui 
frustra) D e k  III 21.

(Haniebność) Ganiebność f o r m y :  n. sg . ga-
niebność B Ź  Deut 17, 4. 27, 15; r ^ -g . sg . gą- 
niebności B Z  Deut 20, 18;' ^  a c. sg . ganiebność 
1444 i? XXIII 305, B Z  Lev 20, 11. 19. 20, XV
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p. post. R  XXV 173; ^  f. sg. ganiebnością BZ
I Esdr 9, 11; ^  l. sg. (w) ganiebności BZ  Lev 
20, 23; ^  g. pl. ganiebności BZ  Deut 18, 9.
II Par 33, 2. I Esdr 9, 1. 11; ~  ac. pl. ganieb
ności BZ  Deut 29, 17. Jos 5, 9. IV Reg 21, 11. 
23, 24. II Par 34, 33. Jer 13. 27. Nah 3, 6; 
^  i. pl. ganiebnościami BZ  I Esdr 9, 14; ~  l. pl. 
(o) ganiebnościach BZ  II Par? 36, 8/

Znaczenia'. 1. 'to, co budzi odrazę, obrzydliwy 
czyn, grzech, obrzydliwa rzecz, quod turpe est, 
quod taedium par i f : Vpadaiancze touarzischtwo 
przes ganiebnoscz ruentes complices per probra 
tergens crimina, sc. mundi 1444 R  XXIII 305; 
Skaradosczi... czotki nye otkriway, ktoś [iest] 
<to> vcini, ganyebnoscz swego czala odkrige 
(qui hoc fecerit, ignominiam carnis suae nuda- 
vit) BZ  Ley 20, 19; Gdiszby nalasl prawdo, ze 
ganyebnoscz taka stała syo v Israely (et abomi- 
natio facta est in Israel), yiwyedzesz moza y zono, 
ktorzisz so tako nyegodno rzecz yczinili (qui 
rem sceleratissimam perpetrarunt),... y bodo 
kamyenim obrzyczeni BZ  Deut 17, 4; Wrzyczo 
na cyo ganyebnoscy (proiiciam super te abomi- 
nationes) twe, a przekorziznamy twimy dro- 
czicz cyo bodo BZ  Nah 3, 6; Non territus asecla 
regis surgit in Hebreis probraque, ganyebnosczy, 
filateis simphonisat 1466 R  XXII 24; ^  Prze- 
kloti czlowyek, ktori yczini ricze {leg. rycie, 
pro ryte) <a> dote, a ganyebnoscz bila bogy, dzalo 
rook rzemyoslnikowich . (qui facit sculptile et 
conflatile, abominationem domini, opus ma- 
nuum artificum) BZ  Deut 27, 15; Gydoocz vi- 
dzeliscze ganyebnosczi y sprosnosci, to gest 
modli gich (yidistis abominationes et sordes, id 
est idola eorum), drzewo y kamyen..., gemvsz 
syo modlili ib. 29, 17; Czaro wnyki y podobyzni 
módl, nyeczistoti y ganyebnoscy (immunditiaś 
et abominationes)... zatracyl jBZ IV Reg 23, 24 ; 
Czinyl zle przed bogem podle ganyebnoscy po
gańskich (fecit... malum... iuxta abominationes 
gentium) BZ  II Par 33, 2; Wimyotal Iozias 
wszitki ganyebnoscy (abstulit... cunctas abomi
nationes) ze wszech krayn sinow israhelskich 
ib. 34, 33; <N>a pagórkach w poły wydzalem 
ganyebnoscy twe (vidi abominationes tuas). 
Byada tobye, Ierusalemye! BZ  Jer 13, 27.

2. 'to, co upokarza, obraża, znieważa, znie
waga, quod ignominiam ajfert, quod turpitudini 
datur": Ktoś bi spal z maczocho sw[y]o a glo- 
szil ganyebnoscz otcza swego (et revelaverit 
ignominiam patris sui), smyerczo ymrzeta oba 
BZ Lev 20, 11; Ktoś syo szydzę z zono striya . .., 
a wzyayi ganyebnoscz bliscosczy swey (ignomi
niam cognationis suae), ponyeszeta oba grzech 
swoy ib. 20, 20; Choway syo, abi nye naslado-

Słownik staropolski II

H A N IE B N O Ś Ć

wal ganyebnosczi (ne imitari velis abominatio
nes)... tićh narodow, aby nye bil v czebye na- 
lezon..., ktoś by czarowników patrzał BZ  Deut 
18, 9; Aby snad nye nayczih czebe czinicz wszey 
ganyebnosczi (ne forte doceant vos facere cunc
tas abominationes), yosz to sami czinili bogom 
swim ib. 20, 18; Rzecze pan k Iozve: Dzyssem 
odyol ganyebnosci egipskye od vasz (hodie 
abstuli opprobrium Aegypti a vóbis) B Z  Jos 5, 9; 
Prze to, isze vczinyl... kroi Iuda ganyebnoscy 
ti przeskarade (abominationes istas pessimas)... 
y prziprawyl ku grzechu takesz iudzske pokole- 
nye w swich nyeczistotach BZ  IV Reg 21, 11; 
Słowa o loachymye a o ganyebnoscyach, gesz 
czynyl (reliqua autem yerborum Joakim et abo- 
minationum eius, quas operatus est), a gesz so 
przi nyem nalezoni, ti popy sani w ^ksyogach 
krolyow BZ  II Par 36, 8; Nye gest odloczon 
lyvd israhelski... od lyvdzi zemskich y od gich 
ganyebnoscy (non est separatus... a ... abomina- 
tionibus eorum), to gest kananeyskich BZ  I 
Esdr 9, 1; Zemya nyeczista gest podle... gynich 
zem ganyebnoscy gych, gysz io napelnyly... 
swo ganyebnoscyo (abominationibus eorum, qui 
repleyerunt eam ... in coinquinatione sua) ib. 
9, 11; Abichom... nye... pogardziły przikaza- 
nym twim any syo malszenstwem oblyybyaly 
s lyvdzmy timy to gich ganyebnoscyamy (neque 
matrimonia iungeremus cum populiś abomina- 
tionum istarum) ib. 9, 14; Sustinui obprobrium 
sromothą, ganyebnoscz (confusus sum et eru- 
bui, quoniam sustinui opprobrium adole- 
scentiae meae Jer 31, 19) XV p. post. R  XXV 
173.

3. 'brzydzenie się, taedium, fastidium : mieć 
w ganiebności: Bocz to wszitko soo ycinili, 
a w ganyebnosczi myalem ge (abominatus sum 
eas) BZ  Lev 20, 23.

(Haniebny) Ganiebny, Ganiebni f o rm y:  n. sg.
m. ganiebny 1444 R  XXIII 306, BZ  Deut 25, 16. 
I Reg 14, 45. III Reg 21, 26;/. ganiebna 1413—4 
JA XIV 503, BZ  Deut 24, 4; neUtr. ganiebnie 
Sul 6; ~  g. sg. m. ganiebnego Rozm  390; 
neutr. ganiebnego BZ  Tob 3, 11; ^  d. sg. m. 
ganiebnemu BZ  Is 49, 7; ^  ac. sg. m. ganiebny 
M W  12a; f .  ganiebną BZ  III Reg 15,13; 
neutr. ganiebne BZ  Tob 3, 4; ganiebnie 1466 
R  XXII 17; ^  v. sg. m. ganiebny Rozm 511; 
/ .  ganiebna BZ  Tob 3, 9, XV p. post. R  XXV 
-201; ^  i. sg. neutr. ganiebnym 1466 R XXII 19; 
^  /. sg. m. (w) ganiebnem Sul 69, Rozm 390; ^
n. pl. m. ganiebni Rozm 589; ^  ac. pl. m. ga
niebne XV med. R  XXII 246, RZ Lev 26, 30. 
Nah 3, 5; / .  ganiebne BZ  III Reg 14, 24, Rozm 
774; ganiebnie R 1466 XXII 11.
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C o m p a ra t. n . sg . f .  ganiebnie(j)sza XV m ed . 
R  XXV 152, 1477 M P K J  II 323.

Z n a c z e n i a :  1. cb u d zą c y  o d r a z ę , p o d ły , g o d n y  
n a g a n y , p o tę p ie n ia , fa s t id io s u s ,  d e te s ta b ilis ,  tu r- 
pis, y itu p era n d u s  : Szarethne *ploto, ganyebna 
szarathnoscz 1413—4 XIV 503; Poziarl byl 
ganyebni lup devoraret improbus predam 1444 
R XXIII 306* Nye ma ganyebnee any dzywne 
mnymano bicz (non debet reprehensibile nec 
mirum iudicari), acz podług myenyenya cza- 
ssow obiczage a dzege lyyczke szą odmyenyayo 
S u l 6; Nyszlyby... brath, sz vyny brathowey 
vcząsthny[ą]czą ("uczestnicząc’) w grzesze ga- 
nyebnem, byl yidan (nisi... frater de . culpa fra- 
tris participando in crimine, criminose delatus, 
D z ia ł  59: nyszlyby... brath z bratem w gednem 
ziem vczynkv byłyby * wymierni),... nye mógłby 
szą oczysczycz S u l 69; Ganebnego detestabilis 
XV m e d . G IW ro c  231 v; A bądą wam mowicz 
wschitko sle, lszącz prze myą, thu sromotne- 
yęzinky a ganyebne na wasz wcladayącz XV 
m e d . R  XXII 246; Ganyebnyeszą detestabilior 
XV m e d . R  XXV 152; Padnyecze w skazenyy 
módl waszich a ganyebne was vcini dvsza ma 
(abominabitur vos anima mea) B Z  Ley 26, 30; 
Nye oblecze syo zona w rvcho moske ani mosz 
yziwacz bodze rvcha zenskego, bo *ganyebno 
bodze przed bogem, ktoś to czini (abominabilis 
enim apud deum est, qui facit haec) B Z  Deut 
22,5; Nye bodze mocz gey... za małżonko 
wzoocz, bo pokalana gest a ganyebna gest przed 
bogem (abominabilis factą est coram domino) 
ib . 24, 4; Ganyebny gest panv, ktoś to czini 
(abominatur... dominus tuus eum, qui facit 
haec) a przecziwya syo wszey nyesprawyedli- 
wosci ib . 25, 16; Nye vmrze prze to Ionatas, 
gysz yczinyl zbawyenye to wyelyke w israhel- 
skem lyvdu? To gest wyelyki a ganyebni grzech 
(ergone Jonathas morietur, qui fecit salutem 
hanc magnam in Israel? Hoc nefas est) B Z  
I Reg 14, 45; Biły tedi... kaplany modlebny 
a czinyly wszelke rzeczi ganyebne poganske 
(feceruntque omnes - abominationes gentium) 
B Z  III Reg 14, 24; Skaził iaskinyo... a złamał 
modło ganyebno (confregit simulacrum turpis- 
simum) ib . 15, 13; Tak ganyebni yczinyl syo, 
ysze naszlyadowal módl (abominabilis factus 
est in tantum, ut sequeretur idola), gesz biły 
yczinyly Amorey ib . 21, 26; Ganyebna moszo- 
boycza swich mozow, aza y mnye chcesz za- 
bycz, iakosz zabyla syedm mozow? B Z  Tob 3, 9; 
Mowy pan ... kv potopney duszi a ky ganyeb- 
nemy narody (ad abominatam gentem) B Z  Is 
49, 7; Odkryło ganyebne vdi twe przed twim 
oblyczim a ykaszo narodom nagoto two a kro-

lewstwam szaradnoscz two (reyelabo pudenda 
tua in facie tua et ostendam gentibus nudita- 
tem tuam et regnis ignominiam tuam) B Z  
Nah 3, 5 ; Elaciones in se reprimere et enormes 
eius dehcias, ganyebnye lubosczczy,... suffocare 
1466 R  XXII 11; Ganyebnye *drapyesczthwo 
osządzy nam decus et vitam mesta rabina rapit 
ib . 17; Ganyebneyszya detestabihs 1477 M P K J  
II 323; O ganyebna lubosczy, ysz nye dbasz 
nyebyeszkyey sloihkosczy! XV p. p o s t .  R  XXV 
201; Ganyebnye scurrilia XV R  XXIII 286; 
Yako Iudasch... przedal y... O ganyebny łotrze, 
kto czye takyem kupczem yczynyl? R o z m  511; 
Dzyeyycza... yyedzyala, yze szye Zydoyye ga
nyebny nany gnyeyaly y smovyly R o z m  589; 
^  ganiebny dobytek 'ź le  n a b y ty , g o d n y  p o tę p ie 
n ia , m a łe  c o m p a r a t u s Czynczye przyaczyelye 
z ganyebnego dobytka (facite vobis amicos de 
mammona iniquitatis Luc 16, 9), bo kyedy 
nyedostateczny bądzyeczye, vezmą vasz yyeczne 
{leg . w wieczne) przybytky R o z m  390; Tegodlya 
gdyszby v ganyebnem dobytkv nye bylysczye 
yyerny (si ergo in iniquo mammona fideles non 
fuistis Luc 16, 11), kto vam bądzye yyerzycz to, 
czo yest yyerne albo prawdzyye? ib .

2. *■u p o k a rza ją c y , o b ra ź l iw y , h a ń b ią cy , con tu -  
m elio su s , o jfen d en ss: Azesmi nye biły cyebye 
posłuszny..., przeto poddanysmi... w iocz- 
stwo... a w ganyebne yczisznyenye wszitkim 
narodom (traditi sumus__ in improperium om
nibus nationibus) B Z  Tob 3, 4; Sara... trsy dny 
a trsy noci any iadla, any pylą..., s płaczem 
proszocz pana boga, abi io raczil sproscycz 
s tego ganyebnego yroganya (ut ab isto impro- 
perio liberaret eam) ib . 3, 11; Quasi de canna* 
sz trzczy, tum sibilat, gwyszdze, invida sanna, 
*ganyepńym podrzesznanym 1466 R  XXII 19; 
Na ganyebny sząd przed Pylatha wyedzyon 
M W _  72a; Ganyebne albo myrzonye contume- 
liosa XV e x . P F  IV 747; Podług ych zakona 
smyercz. krzyzova była sromotnyeyscha nade 
yschytky ganyebne smyerczy R o z m  1 1  A.

(Hańba) Gańba f o r m y :  n. sg . gańba ca  1428 
P F  I 486, XV m ed . Z a b  524, B Z  I Esdr 9, 6, 
etc.; ~  g , sg . gańby FI i P u l 82, 15, ca  1418 
W is i nr 2151, e tc .;  ~  a c. sg . gańbę FI i P u l 34, 
30. 39, 21, 1448 R  XXIV 351, S u l 53, B Z  Lev 
20, 17, e tc .;  ~  /. sg . gańbą B Z  II Par 32, 21, 
1471 M P K J Y  51, P u l 70, 14, R o z m  130; ~  /. sg . 
(w) gańbie XV in. R  XXIV 64,1448 R  XXIV 354.

Z n a c z e n i a :  1. 'o b ra ź liw e  w y śm ie w a n ie  s ię , 
s z y d z e n ie ,  o p p ro b riu m , ca v illa tio , co n tu m elia9: 
Ganby improperium (traditi sumus in ... capti- 
yitatem... et in improperium omnibus natio
nibus Tob 3, 4) 1471 M P K J  V 55; Gańba im-
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properium (ne forte obliviscatur te deus in 
conspectu illorum et assiduitate tua infatuatus 

^improperium patiaris Ecclus 23, 19) ib . 81; Bo 
yesm prze czę czyrpyal gaynbę (FI: przedw- 
noscz), przykrył srom lycze moye (ąuoniam 
propter te sustinui opprobrium, operuit con- 
fusio faciem meam) P u l  68, 10; I pokrył yesm 
w poszczye duszę moyę, y yczynylo szye na 
gaynbę (FI: w przecoro) mnye (et operui in 
ieiunio animam meam et factum est in oppro
brium mihi) P u ł 68, 13; Saturabitur opprobriis 
brzythkosczy..., pothwarzy,... nasmyevanya, na- 
ygravanya, ganby, zakrzyvanya... et alia mul
ta (Thren 3, 30) XV p . p o s t . R  XXIV 375;. 
Żaby wszy, rinna gy wlekły, na wschód no- 
gy wloszyly, sz thego mv ganbą czynyly T ę c z  
w. 11; Contumelia id est yituperiuni, ganbą, 
potwarz ca  1500 E r  z  18; ^  'b lu źn ie rs tw o ,
b la sp h em ia ’ : Wschelky grzech y gańyba prze- 
czyw bogv oyczv y synv bądzye odpysęzon, 
alye ganba ducha szvyątego nye bądzye odpv- 
sczono (omne peccatum et blasphemia remitte- 
tur hominibus, spiritus autem blasphemia non 
remittetur Mat 12, 31) R o z m  329; ^  eo b r a z a , 
laesio , o ffen sio ’ : Gesthlyby. kto byl (leg . bił) 
szlugą czyyego... telko o panszką wyną, thaky 
sprawnye ma doszycz yczynycz obyema, 
a yesthly przyszyąsze, ysz thego nye yczynyl 
na szkodą panszką albo na ganybą, a tho 
yynydzye sz gyednego pokvpu O r t M a c  143; 
Szluga w potrzebysznye panszkyey bythy... ma 
czynycz szam o szyą y o szwe rany, pan owszelky 
o szkodą y o ganybą szwą ib . 144.

2. cs ta n  z a w s ty d z e n ia , w s ty d ze n ie  s ię , w s ty d ,  
p u d o r , ig n o m in ia , co n fu sio’: Obleczeni bodzcze 
w ganbó y we sroipoto (induantur confusione 
et reyerentia), gisz zloscz na mo molwo FI 34, 30, 
sim . P u l; Zasromany bodzcze, gisz chczo mego 
złego, noscze richlo ganbo swoio (ferant con- 
festim confusionem suam) ' FI 39, 21, s im . P u ł; 
W gnewe twoiem zamoczisz ie. Napelny oblicze 
gich ganby (imple facies eorum ignominia) FI 
82, 15, s im . P u l ; W ganbe in magna confusione 
XV in. R  XXIV 64; Ganba ignominia ca  1428 
P F I 486; Poganbene, ganbą gymam confundor, 
ganbą szobye dawassz confunderis 1448 R  XXIV 
351; Panye boże moy, ganba my gest a sromam 
syo wzwyescż oblycza mego k tobye (confundor 
et erubesco levare faciem meam ad te) B Z  I 
Esdr 9, 6; Podanysmi... w ioczstwo y w lup, 
y w ganbo nasze twarzi (traditi sumus... in 
confusionem vultus) ib . 9 ,7 ; Ganba pudor ve- 
ster 1466 R  XXV 135; O ganbą proch pudor 
(w ar. lu b .: o ganybą pre pudore)! interiectio 
aut constat. aut consonat pudori (alii__ inter

muherculas de sacris literis philosophantur, alii 
discunt, proh pudor! a feminis, quod viros do- 
ceant Prol) 1471 M P K J  V 6 ; Ganby, sromothy 
(w a r. k a l .:  * gandy, schromoty) dedecoris (ab- 
dicamus occulta dedecoris non ambulantes in 
astutia II Cor 4, 2) M P K J  V 128; Ty wyesz 
layanye me y gaynbę (FI: sromoto) moyę, y sro- 
motę moyę (FI: sromane moie, tu scis impro- 
perium meum et confusionem meam et reveren- 
tiam meam) P u ł 68, 23; Pokryczy *bodzcze 
gaynbo y sromoto (operiantur confusione et 
pudore), gysz szukayo zla mnye P u l 70, 14.

3. rz ła  s ła w a , ż la  o p in ia , in fa m ia ’ : Sexus femi- 
neus fuit despectus vlg. wszgardzona, w ganbye 
były 1448 R  XXIV 354; Slodzeysthwa ostayą 
nyepomsczona... Na ganybą... grzecha tego 
( D z ia ł  45: aby syą taczy *zlosmyczy nye mnoszy- 
li) vstawyamy (in detestationem... criminis decer- 
nimus) S u l 53; Myrzanczka vel ganba detestacio 
XV m ed . Z a b  524; Pobyły wszitko myasto,... 
mszczocz *gambi swey syostri (depopulati sunt 
urbem in ultionem stupri) B Z  Gen 34, 27; 

%Synu tey szoni, iasz mosza kwapyocz k sobye 
zdradza, zaly ia nye wyem, ysze ti mylugesz... 
Dawyda na swo ganbo a na ganbo złego przi- 
slowya matki twey (in confusionem tuam et in 
confusionem ignominiosae matris tuae) ? B Z  
I Reg 20, 30; Posiał bog angyola..., gen zabyl 
wszelkego mosza sylnego... y ksyoszota woyski 
krolya asyrskego y wrocyl syo z gdnbo (rever- 
susąue est cum ignominia, 1471 M P K J  V 51: 
z ganbą cum *ignorancia) B Z  II Par 32,21; 
W ganba in infamiam ca  1461—7 S e rm  91 r.

4. ez a r z u t , z a r z u t  o b ra ź l iw y , c r im en , co n tu 
m e lia ’ : Ihus Xpus... oblycze mayanci yye- 
lebne..., nos yego y vsta bez wschey ganibi 
ca  1418 W is i nr 2151; Paklibi ktho... swey nye- 
winnosczy i ganybi nye dbał oczisczicz (si quis... 
suam infamiam et innocentiam expurgarę et 
exbrigare non curaverit), tedi podług vczinkv 
swego... czyrzpyecz bandzye S u l 86; Zyd ye- 
den... pocznye szye barzo gnyevacz a Iesusza 
sylno pocznye karacz a rozmayta ganyba na- 
gabacz (Jesum increpabat et ipsum contumeliis 
multis impulsabat) R o z m  130; A gdysch yest... 
Iesus szyedzyal navczayącz, lycemyernyczy zy- 
doysczy... yyelyką *gambą myslyly, yakoby 
y vchvaczyly w sloyye R o z m  4 6 4 .

5. 'to , co  b u d z i o d r a z ę , z ł y  u c zy n e k , r z e c z  o d 
ra ża ją c a , p ro b ru m , fa c in u s  tu rp e , id , q u o d  ta e d io  
e s t,  ą u o d  d e d e c o r i d a tu r ’ : Z ganby de yicio ca  
1450 P F  IV 571; Ktoś bi kole poyol szostro 
sw[y]0... a opatrzilbi gaynb0 gey, a ona opa- 
trzilabi ganbo bratowo (et yiderit turpitudinem 
eius, illaque conspexerit fratris ignominiam),

v 68*

5

10

20

25

30

35

40

45

50

55



nyeslvsn[y]0 iesta rzecz ycinila, zabita b0dzeta 
oba B Z  Lev 20, 17; Gaiłby scandali (dominum... 
sanctificate. Ipse pavor vester... erit vobis in 
sanctificationem, in lapidem autem offensionis 
et in petram scandali duabus domibus Israel 
Is 8, 14) 1471 M P K J  V 89.

6. *“r a ż ą c y  b r a k  o g ła d y , p r o s ta c tw o , ru s tic ita s , 
m o re s  p a ru m  p o l i t i 3: Ganba nostra rusticitas 
1466 R  XXV 139; Gąnba rusticitas XV p .  p o s t .  
R ' XXV 198.

7. co rru p tu m  (p ro  gadka?): Ganbą sermo- 
nem (dicamus unusquisque nostrum sermonem, 
qui praecellat, et cuiuscumque apparuerit sermo 
sapientior alterius, dabit illi rex Darius dona 
magna III Esdr 3, 5) 1471 M P K J  V 53.

Hańbić, Gańbi& f o r m y :  p r a e s .  ind. 3 .  sg . gańbi 
XV m e d . R  XXV 151, D z ia ł  64; ^  p a r t .  p r a e s .  
a c t .  adv. gańbiąc B Z  Num 14, 36; ^  inf. gań- 
bićXV m e d . Z a b  517, 1471 M P K J Y  2 3 ;  ~ p r a e t .  
2 . sg . m . -ś gańbił B Z  IV Reg 19, 22; 3 . sg . m . 
jest gańbił B Z  Deut 22, 19; hańbił XV p .  p o s t .  
R  XXV 181; / .  gańbiła XV p .  p o s t .  P F  III 287.

Z n a c z e n i a :  1. ck a r c ić , c z y n ić  w y r z u ty ,  s tr o 
f o w a ć ,  z a w s ty d z a ć , v itu p e ra re , re p reh en d ere ’ : 
Ganbicz confutare XV m e d . Z a b  517; Hanbyl 
yituperabat XV p .  p o s t .  R  XXV 181.

2. co d b ie ra ć ' d o b rą  s ła w ę , zn ie s ła w ia ć , o b m a -  
w ia ć , p r z e d s ta w ia ć  w  z ły m  św ie tle , d e tra c ta re ,  
in fa m a res: Ganyby reprobat XV m e d . R  XXV 
151; Wszitki..., ktorzis... przipravili S0 kv 
szemranyy wszitko pospólstwo..., ganybyocz 
zemyo pospolstwv, bi bila zla (detrahentes ter- 
rae, quod esset mała), zemro RZ Num 14, 36; 
Sto zawazy srebra (centum siclis argenti)... da 
otczv dzewczemy, ktoros to gest ganbil ymye- 
nyem przezlim na gey dzewstwe v Israhel (quo- 
niam diffamayit nomen pessimum super virgi- 
nem Israel) B Z  Deut 22, 19; Pogardziła tobo... 
panna^ dzewka Syon... Kogosz ganbyl, a ko
my sz yrogal (cui exprobrasti et quem blasphe- 
masti)? B Z  IV~ Reg 19, 22; Gygranye kostek 
wyele sprawyedlywych y gynszych lyydzy do
brych schkodzy y ganyby (multos iustos et 
alios probos depauperat et dehonestat) D z ia ł  64 ; 
Ganbycz, sromoczicz yiolare (sacerdotis filia si 
deprehensa fuerit in stupro et violaverit nomen 
patris sui Lev 21, 9) 1471 M P K J  V 23; Gany- 
byla improbat XV p .  p o s t .  P F  III 287.

C f. Ohańbić, Pohańbić, Zahańbić, Zhańbić, 
Hańbieć

(Hańbieć) Gańbieć 's ta w a ć  s ię  g o r s z y m , m d ły m ,  
p e io r e m  se u  in firm io rem  f ie r V , (o g ło s ie ) 'm ilk n ą ć ,  
za m ie ra ć , ev a n e sc ere>: Classica quoque silent, 
tinula sistra yilent, g l. yilescunt ganbyeyą 1466 
R XXII 27.
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(Hańbienie) Gańbienie 'o b ra ź liw e  u rą g a n ie , 
lżen ie , o b iu rg a tio  co n tu m elio sa ’ : S bakanym, 
z ganbyenym cum contumelia (sapientiae glo- 
riae correptio cum contumeha Sap 17, 7) 1471 
M P K J  V 77; Ganbyenye improperium (impro- 
perium superborum... insidiabitur ilh.Ecclus 
2 1 , 31 ) ib . 82; Ganbyenya contumeliarum 1488 
R  XXIV 377.

Haras, Aras, Harras 'g a tu n ek  le k k ie j  tk a n in y  
w ełn ia n e j, te x t i łe  ą u o d d a m  lan eu m  Ievius* :. In 
staminibus harras dictis viridi coloris 1384 C z ó ł  
I 23; Cubileta siue barchana, *pokoczny, ha- 
rasy, duplaharasy, piper, cinumon 1439 K o d W P  
V 608; Arrasium, quoddam gefius panni, ha- 
rasz 1450 R p K a p K r ; Arracium, genus panni 
harasz 1457 P F  V 14; Debent dare tunicam de 
albo harasz 1474 A G Z  XVIII 87; Albertus... 
dietę Katherine puero suo restituere debet... 
tunicam de liarrasz viridi coloris 1477 C r a c A r t  
nr 674; Anym wzyanl yemv oszmy lokyeth 
arassy w noczy chazyebna rzeczya, kthory on 
nagothowal dlya kosczyola 1478 Z a p W a r s z  
nr 1212; Harasz cubiletus ca  1500 E r z  22 .

Harasowy fz h a ra su  tj. le k k ie j  tk a n in y  w ełn ia 
n ej, e  te x t i l i  lan eo  lev io re  c o n f e c t u s Pahum 
harassovi, nyewyeszczi 1461 Z a p W a r s z  nr 1100; 
Estiuale unum adamascowy et ahud haraszowy 
1475 S tP P P  II nr 4135; Estuarium de pileto al. 
harassovi yiridei coloris in valore unius sexa- 
gene 1486 A c L e o p  I nr 1330; P ro ... palio viri- 
deo harassovi 1491 Z a p R p Z a k r  15, 19; Plascz 
harassowy 1493 P F  IV 663; Szvknya harassoua, 
zyelyona ib .

Harcerz 'żo łn ie r z  le k k o z b r o jn y  p o ty k a ją c y  s ię  
w  p o je d y n k ę  z  w ro g iem  p r z e d  b itw ą , h a rco w n ik , 
ve le s9: Harczerze vel strączenczy yellites ca  1500 
E r z  2 2 .

Harchimendryta cf. Archimandryta
Hardość, Gardość 'a rro g a n tia , s u p e r b id :  Gar- 

dzienye a. gardoscz arrogancia (audivimus su- 
perbiam M oab,... superbia eius et arrogantia 
eius... plus quam fortitudo eius Is 16, 6) 1471 
M P K J  V 90; Hudoscz (p ro  hardoscz) arrogancia 
M W  gl. 63.

Harnasz, Arnasz f o r m y :  n. sg . harnasz Gn  
gl. 166a, XV m ed . R  X X IV 362, O r tC e l  1, 
O r tL e l 232; ^  g . sg . harnasza S u l 6 ; harnaszu 
1412 J P  XXXVII 165, D z ia ł  6 ; ~  a c. sg . har
nasz O r tK a ł  196, O r tM a c  32; arnasz R o z m  2 9 9 ;  
~  i. sg . harnaszem 1444 R  XXIII 303; ~  l. sg . 
(w) harnaszu S u l 66, B Z  Jos 6, 9. .

Z n a c z e n i e :  'z b r o ja , u zb ro jen ie , r y n sz tu n e k  
ry c e r sk i, a r  m a*: Pro I integro harnasch 1393 
M M A e  XV 167; Pro harnasch totali dato duci 
Wasiloni ib .; Paulus... evasit Symonem... pro
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ornamentis yidelicet arnasz 1394 L e k s z  II nr 337; 
Secundo que dilecta persona depositis, uestibus 
femineis et armis, harnas, sumptis in bellum... 
iuit Gn gl. 166 a; Pro harnasz eciam post mor- 
tuam manum 1379—404 B ie c z  I 69; Pro har
nasz sex marcas ib .; Jaco moy *ma0sz ne dal 
harnaszu swemu synowczewy 1412 J P  XXXVII 
165; Pro armatura bellica al. harnasz 1425 
S tP P P  II nr 2020; Borowecz, sartor.de Kazi- 
miria, harnas sibi per Nicolaum... in duabus 
sexagenis obligatum, hic coram judicio pro 
primo exhibuit 1426 S tP P P  II nr 2070; Sczi- 
czenym, harnaschem armis 1444 R  XXIII 303; 
Kaszdemv z mąnzow nye doszycz gest... har- 
nascha bicz vbranv czydnosczą (cum cuilibet non 
sufficiat... armorum pulchritudine esse orna- 
tum, D z ia ł  6: masstwo nye tylko w ... czvd- 
nosczy harnaszy ma bycz seznano), acz obi- 
czaymi y naykami nye bandze ocraschon S u l 6; 
Vstawyamy5ysz ryczerze a slachta... slyzycz mayą 
w harnaszy (seryire in armis... teneantur, D z ia ł  
52: w zbrogy) S u ł 66; Charnasz y bron arma 
XV m ed . R  XXIV 362; Wszistek lvd naprzód 
poydze w harnaszy (omnisąue praecederet ar
matus exercitus) B Z  Jos 6, 9; Harnasch uel 
zbroya wogenna arma bellica O r t C e l 1, s im . 
O rtL e l 232; Tego ymarlego człeka zbroyą, tho 
gest harnasz, iako gesth klobuczek, panczerz, 
polplaczye, szczyt, tarczą, myecz... ma wszyąncz 
brath tego ymarlego O r t K a ł  196, s im . O r tM a c  
32; Alye przydzyely 'mocznyeyschy nysz on, 
a przemoże y, yschytek czyn albo arnasz... po- 
byerze (si autem fortior eo superyeniens yicerit 
eum, universa arma eius auferet Luc 11, 22) 
R o z m  2 9 9 ; ~  w y ją tk o w o  fe m in in u m : Vsta-
wyamy, aby zona... tylko przy them opra- 
wyenyy, czso gest domówne..., ostała, yiyąwszy 
scarb, yako szą pyenyądze,... wszisthlca har
nasz albo bron (omnibus armis... exceptis) 
S u l 15 .

Harnaszować cu zb ro ić , a r m a r e \: Venis cum 
armis harnasschowany 1448 R  XXIV 352; Syno- 
wye Rvbenovi... harnaszowani (armati) sly 
przed syny israhelskimi B Z  Jos 4, 12; Gydzcze 
y obchoczcze myasto harnaszowani (armati), 
przódyyocz przed skrziny0 boz0 ib . 6, 7; Ka
płani... sly naprzód,... a harnaszowani lvd 
(armatus populus) sedl przed nymi ib . 6, 13.

Harnaszowy" eu zb ro jo n y , zb r o jn y , a rm a tu s9 : 
Alye ysze harnaszowey slachcze (in armata mi- 
htia)... wszego krolewsthwa szalezy obrona, 
powynyen gest kaszdy slachczycz... bronnymy 
lydzimy slyzycz S u l  56.

Harras cf. Haras
Hasło rw o jsk o w e  za w o ła n ie  ro z p o z n a w c z e ,

H A R N A S Z

h a s ło , te s s e r t f :  Thessera eciam dicitur vlg. hasło 
ca  1500 E r z  2 2 .

Hatłas cf. Atłas 
Hatłasowy cf. Atłasowy 
Hausknacht cf. Hausknecht 
(Hausknecht) Hausknacht, Husknacht, Us- 

nacht cc z ło w ie k  b e z  z ie m i, n ie o s ia d ły , n a jm u ją c y  
s ię  do  s łu ż b y , s łu g a , h o m o  lib e r , d o m in i fa m u lu s ,  
q u i nu llum  p o s s id e b a t  a g ru m , n eąu e c e r to  qu o-  
d a m  h a b ita b a t lo c o ’ : Acz sługa, który rzeczon 
gest holomek abo *hannsknach<t> (famulus, 
qui dicitur golomęka, S u l 50: gysz rzeczon po 
polskv golomanka, a po nyemyeczsky ysz- 
knachth), s<ąsi)adowy pana swego vczyny... 
schcodą..., pan gego zan ma dosycz yczynycz 
D z ia ł  42; Item famulus, qui dicitur holomek 
al. *husknachk, si vicino domini sui fecerit ah- 
quod dampnum vel iniuriam, dominus ipsius 
pro ipso satisfacere teneatur 1478 A K P r  IV 249; 
In hospitio, ubi dominus princeps stabat, 
wsznachtom duobus, qui calefaciebant forna- 
cem, dedi XX denarios Ungaricales 1500 Z s ig -  
B u d  77.

Hauszperski cf. Augsburski {w  U zu p e łn ie 
n iach  i p o p r a w k a c h  n a  k o ń cu  I I  to m u )

Hawiaź b o t. 'ru m ian , A n th e m is  L . ’ : Hawyass 
consolida alba 1472 R o s te m . 1765. "

Haza cf. Aza
Hazuka, Azuka 'r o d z a j  d łu g ie j zw ie r z c h n ie j  

su k n i z  rę k a w a m i, p o d o b n e j do  p ła s z c z a ,  y e s tis  
lo n g io r cu m  m a n ic is , p a ll io  s im ilis ’ : Dominus 
Paulus hasukam et iopulam Valachicalem pro 
duabus marcis recepit 1489 A c L e o p  II nr 2130; 
Item manica ad azucam longam in axamito 
r-ubeo 1494 S p r K H S  VIII s. CLX; Item azuca 
zlothoglowowa in axamito flaueo ib . s. CLXI; 
Hazuka de czamletho nigro 1496 A G  Z  XV 333; 
Niclos Bartolt recognovit se invadiasse I hazu- 
kam 1496 C r a c A r t nr 1283; Hazuka tawczana 
1496 R o c z n K r a k  XVI 64; Dzyka hazuka ib .;  
Hazuka subducta pellibus agnellinis 1497 ib . 65; 
Tunicam dictam hazuką dziką panni hmyskyego 
1498 A G Z  XV 361; De hazuky, quas receperunt 
a paganis Rutenis, Litwanis, nondum baptiza- 
tis Rutenis XV e x . R  XXV 148; Quod sarlatum 
datum est pro yeste domino Cristophoro pro 
illa hazuka scharlatna 1500 Z s ig B u d  38; Au- 
cupi pro hazuka ad mandata domini principis 
dedi I 1/2 florenum i b .1 2 .  ^

Haże cf. Aż(e)
Hąsiorowy cf. Język
He w y k r z y k n ik  w y r a ż a ją c y  ż a l ,  n a rze k a n ie  

'ach , e j, e u g e He ha, ha ha {w a r. k a ł .:  halsa, 
halsa) euge, euge (haec dicit dominus deus: Pro 
eo, quod dixisti : Euge, euge, super sanctuarium
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meum, quia pollutum est Ezech 25, 3) M P K J  
V 105.

Hebel 's tru g , n a r zę d z ie  s to la r s k ie  do  w y g ła 
d za n ia  d r ze w a , ru n c in a , in s tru m en tu m  a d  li  g n a  
le v ig a n d a  a p tu n i : Hebel lemgal (p ro  leuigal) 
1437- W is i nr 228, s. 87; Hebel ascia XV m ed . 
P F  V 28; Hebel leuigo, le[g]uigal idem ca  1500 
E r z  22.

Heberman cf. Oberman 
Heblować 'w y ró w n y w a ć , w y g ła d za ć , c z y n ić  

g ła d k im , le v ig a re , ru n c in are  : Vczyn sobye ko
rab s drzewa heblowanego (fac tibi arcam de 
lignis laevigatis) B Z  Gen 6, 14.

Heftarka cf. Haftarka 
Heftarz cf. Haftarz 
Hefterz cf. Haftarz 
Hefterzew(y) c f  Haftarzow(y)
Heftlik 'h a ftk a , za p in k a , s p r z ą c z k a , f ib u la 9: 

Pro VI pareis duplicibus, dictis hefftthliky, argen- 
teis deauratis prefate ducisse I marcam 1394 
M M A e  XV 205.

Hejdnikra ( ? )  'w rzo s , w  B ib lii  j a k i ś  k r z e w ,  
er ica , in S c r ip tu ra  s a c ra  a rb u stu m  ą u o d d a m  v e l  
d u m etu m 9: Mirica gyemyelyna... est ąuoddam 
arbustum infructuosum, huius succus amarus 
vlg. heydnicra yidelicet quod ligatis frondibus 
ostrudit viam itinerantibus (erit enim quasi 
myricae in deserto Jer 17, 6) 1471 M P K J  V 
99. ^  M o ż e  w y k o le jo n a  p o ż y c z k a  z  n iem . Hei- 
denkraut 'w r zo s9.

Hejstać 'b lu źn ić , z ło r z e c z y ć ,  m a le d ic e re , con- 
v ic ia  d ic e re 9: Heystacz blasfemare XV m e d . Z a b  
516. ,

Hejtman c f  Hetman
Hejże w y k r z y k n ik  w y r a ż a ją c y  zd u m ie n ie  i  obu 

rze n ie  'e jże , eh eu 9: Heyze heccine (haeccine red- 
dis domino, popule stulte et insipiens? Deut 
32, 6) 1471 M P K J  V 31.

Helbart c f  Halabarda 
Helbarta c f  Halabarda 
Hele 'w o ła n ie  n a  k o n ia , in te r ie c tio , qu a  eąu u s  

in c i ta tu f :  Dum filiorum Israel pueri Elizeum 
prophetam eąuitantem in asino inclammassent, 
illudentes et dicentes gesżdzy lyszku, aput nos 
enim dicitur hele, hele velut kobila, kobila XV 
m e d . Z a b  5 16.

Helena, Elena, Halena czarna (h)elena, ha- 
lena b o t.  'a lo e s , A lo e  su c c o ir in a  L a m ż : Czarna 
elena aloe epicum 1472 R o s t  nr 89; Czarna he- 
lena aloe 1491 R o s t  nr 11041; Czarna halyena 
tucia ca  1500 R o s t  nr 7331.

Helfar 'porn o cn ik  .r ze m ie ś ln ik a , f a b r i  a d iu to r9: 
Muratori in prethorio 40 grossos. Helffarowi 
circa ipsum in prethorio 10 grossos 1496 
W a rsc h P o zn  I 419.
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Hełm 'g a le a 9 : Taco hełm zaszczicza (quasi ca- 
leptra protegit) F I I Prol9; Godło Geralth: ćrux 
osmorog, czeczerza na helme 1403 P i e k Y II nr 6; 
Heim galea 1437 W is i nr 228, s. 87, s im . ib . s. 89; 
Xista vlg. signum super hełm XV p .  p o s t .  P F V  8; 
^  co rru p tu m  z a  c z e sk ie  uhelny 'w ęg ie ln y , n a 
ro żn y , a n g u la ris9: Wzdzalal Ozias wyeze nad 
brono y helmi (aedificayit... turres in jerusa- 
lem super pórtam anguli) B Z  II Par 26, 9.

Her w y k r z y k n ik  a la rm u ją c y :  Ha, ha, ha, lapay 
her lapay, żaby her saby! 1413 A K P r  X 373.

Herb 'g o d ło , o zn a k a  s z la c h e c tw a , o d ró żn ia ją c a  
je d e n  r ó d  s z la c h e c k i o d  d ru g ieg o , ta k ż e  r ó d  s z la 
ch ec k i, a rm a , sign u m  n o b ilita tis9: Andrzey y Sta- 
nyslaw przesz oczcza szwego, nyegdy Jana 
sh Czaykowa, badancz sz herbw Osthoya, były 
pomocznyczy... Konarskyemy ku zabyczy w... 
Dadzyboga 1493 Z a p M a z  158; ^  z f le k s ją  ła 
c iń sk ą : Predictus Phyl, nolens... in ... diffamia 
permanere, una cum fratre suo... fratres suos... 
coram nobis... produxerunt ex ąuatuor clipeis 
et ex ąuatuor herbis 1415 S tP P P  VII 595; 
De herbo alieno al. z obczich Thuczco, Corne- 
lowski et Zanko... de proclamacione Bibel et 
de herbo Cossy, luna et crux 1439 A G Z  XIII 81.

Herman b o t. 'C o lch icu m  a u tu m n a le  L.9: Her
man hermodattulus 1484 R o s t  nr 6108.

Hermanek b o t. 'ru m ia n ek , M a tr ic a r ia  ch am b-  
m illa  L.9: Hermanek camomilla 1472 R o s t  
nr 563.

Hernolt c/. Herold
Herold, Hernolt, Herolt 'p rze d s ta w ic ie l, w y 

s ła n n ik , r z e c zn ik , p r a e c o , n u n tiu s :  Veniens Ni
kiel, prelocutor domini regis al. herolth 1434 
S tP P P  II nr 2598; Hernolth, herolth bolonus 
1457 P F  V 14.

IHessicz 'c zk a n ie , c z k a w k a , s in g u ltu s9: He- 
ssicz singultus 1472 R o s t  nr 1567.

Hest cf. Est
Hetman, Etman, Hejtman 'd o w ó d ca  o d d zia łu , 

w ó d z , w ó d z  n a cze ln y , im p e ra to r , d u x 9: Non 
causa timoris alicuius ipse recessit de predicto 
loco, sed per rectores illius vexilli al. przes 
hethmani fuerat destinatus et de pugna... nihil 
sciuit 1429 K w a r t  H is  t XXIV 528; Hiis itaąue 
distincte in exercitus dispartitis unicuiąue exer- 
citui strennuum yiribus surrogavit ethmanum 
iuxta geiius lingwarum ipsorum (1445) M M A e  
XII 456; In ductorem al. za ethmana 1450 
M M A e  XIV 51; Ethman dux belli XV m ed . 
R  XXIV 360; Ductor belli, ethman, expertus 
tria facit ib . 372; Heytman (w a r. lu b .: *hertman) 
magister milicie (sermo, qui factus est ad Jere- 
miam a domino, postąuam dimissus est a Na- 
buzardan, magistro militiae de Rama Jer 40, 1)
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1471 M P K J  V 101; Pan chethman dal popy- 
sshacz swe konye 1495 G ó rsJ a zR p  277; Hethman 
campiductor XV p .  p o s t .  P F  V 10; Heythman 
campiductor ca  1500 E r  z  22; ^  Paulus... in- 
culpatus... pro eo, quia ipse Paulus fuisset 
ductor al. hethman... quando domus Michaelis... 
fuit spoliata 1438 S tP P P  VII 355; ^  za p e w n e  
"s ta r o s ta , p r a e fe c tu s , qu i e t  ca p ita n eu s d ic tu s  e s f : 
Hethman nasz 1457 T y m S ą d  27.

Hewar ‘p r z y r z ą d  do  n a p in an ia  k u s z y , r o d z a j  
lew a ru , m a ch in a  a d  to rm en ta  in ten d en d a  a p ta 9: 
Pro equo et balista cum hewar 1500 M M A e  
XVI nr 739; Item... maiori Mazurek a tersione 
hewar domini principis et a reformatione 
przaczki cinguli thulowey 1500 Z s ig B u d  34.

Heż(e) cf. Eż(e)
Hi cf. I
(Hiacynt) Jachant, Jacynkt "drogi k a m ie ń , 

p ra w d o p o d o b n ie  o d m ia n a  cy rk o n u , /opZs’ ą u id a m  
p re tio su s ;  g e m m a 9: Pro uno lapide, dieto ja- 
chanth, XXV florenos 1427 SYPPP II nr 2134; 
Iachant yachintos 1472 R o s t  nr 1842; ^  bar
wa jacynkta tk o lo r  n ie b ie sk i : Okrvg yey oczv 
około, zrzyenycze yakoby drogyego yaczyncta, 
takyęgo kamyenya, barva albo zaffyrowa (cir-. 
culus in oculis fuit iacinctini coloris, satis lu- 
cidi sive saphyrini) R o z m  21.

(Hiacyntowy) Jacynktowy "koloru n ie b ie sk ie g o , 
qu i ca eru le i c o lo r is  e s f : Mało schyrokye oczy 
myal a svyatle yako kraszą yacynctova (parum 
latus ątque lucens color ut iacinctus) R o z m  149.

Higielnik cf. Igielnik
Himieć cf. Imieć
Himienie c f  Imienie
Himię cf. Imię f
Hin (w  B ib lii)  "m iara o b ję to śc i p ły n ó w , m ie s z 

c zą c a  o k o ło  s z e ś ć  l i t r ó w , lią u id o ru m  m en su ra  
du orum  c o n g io r u n f: Ofiyerowany bodo... dwa 
dzesyotky byeli. . .  y  paloczo obyet vinacztwarta 
cz0scz hyn (quarta pars hin), takey *marki 
B Z  Lev 23, 13; Ktoskoli zabilbi, offyeryge bili 
dzesyoto czostko efy, *skropyony0 oleem, 
gesz to b0dze myecz myaro *cztwarto czoscz 
hyn (quod mensuram habebit quartam partem 
hin) i Z  Num 15, 4; Bodze taka offyera z biły, 
ze dwv dzesyotky, iasz to pokropyona bodze 
olegem trzeczey czosczy hyn, tey myari (erit 
sacrificium similae duarum decimarum, quae 
conspersa sit oleo tertiae partis hin) ib . 15, 6; 
Vino... trzeczey czosczi tey myari hyn offyero- 
wacz bodze (yinum... tertiae partis eiusdem 
mensurae offeret) ib . 15, 7, s im . ib . 15, 9. 28, 5.
7. 14.

(Hipokryta) Ipokryta "obłudnik, d i s s im u la to f : 
Górze vam, madrczy y lycemyernyczy, ipokryczy
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(vae vobis, scribae et Pharisaei hypocritae Mat 
23, 25), którzy oczysczyczye, czo yest znątrz 
kyelycha R ó z m  461.

(Historia) Historyja, Istoryja "opis z d a r z e ń , 
o p o w ie ść  z  p r z e s z ło ś c i , re s  g e s ta e ,  h is to r ia  
Syyaty Maczyey myeny, yze przed vkrzyzova- 
nym Iesusovym, bo pyrvey nyz yypyssal vmą- 
czenye boże..., klądzye hystorya o Iudaschu 
R o z m  767; ^  w  ty tu le  u tw o ru  li te r a c k ie g o ;  
p o n itu r  in in scr ip tio n e  l i b r f : Alye yescze yyelye 
pysma naydzye o Iesucrisczye v kxyągach 
v tych, czegosz tv nye pyszano, iako to, czo 
pysche svyąty Euzebius v kxyągach, które Sco- 
lastica ystorya (in libro, qui yocatur sic: Eccle- 
siastica historia) R o z m  173; Czczyenye o roz- 
maytem polozenyy czczyenya syyątey evanye- 
lyey podług kxyąg Scolastiky ystoryey R o z m  202; 
To ystne pysmo... yako tego dolycza Evzebius 
v kxyagach, ktoresz zowa Scolastica ystorya 
(Ecclesiastica historia),... było tako popysano 
R o z m  226.

Historyja c f  Historia
(Hiszpański) Huspański, Uspański "poch odzący  

z  H is zp a n ii, w y ra b ia n y  w  H is zp a n ii,  H isp a n ie n s is , 
in H isp a n ia  c o n fec tu s’ : Mathias sartor... exi- 
buit tunicam nigram damaszcową cum strich 
wspanski subductam 1429 S tP P P  II nr 2249; 
Cinctus e<s)t, byl paszan, Hispano, huspan- 
skym,. auro XV p .  p r .  R  XVI 329.

Hiściec c f  Iściec
Hiścina cf. Iścina
Hiścinny c f  Iścinny
Hizdba cf. Izba
(Hizop) Izop, Izep f o r m y : n. sg . izop 1464 

R o s t n̂r 4822, 1472 R o s t  nr 96, 1475 R o s t  nr 3082, 
e te r , izep 1460 R o s t  nr 3589; ^  g . sg . izopa 
B Z  Ex 12, 22; ^  a c . sg . izop B Z  Num 19, 6; 
^  /. sg . izopem FI i P u l 50, 8, K a r tŚ w id z .

Z n a c z e n i e :  b o t. "H yssopu s o ffic in a lis  L f :  
Ocropisz mê  gospodne, yzopem (asperges me 
hyssopo) y oczisczon bodo FI 50, 8, s im . P u l, 
K a r tŚ w id z ;  *Wozlek izopa omoczczye we krwy 
(fasciculumque hyssopi tingite in sanguine), kto- 
rasz to gest u podwoya a kropczye yo na swysz- 
rzchnye podwoge y na oba progy B Z  Ex 12, 22; 
Izop kapłan wrzyczy w plomyen (hyssopum... 
sacerdos mittet in flammam), ienze krowo spały 
B Z  Num 19, 6; Isop isopus 1464 R o s t  nr 4822; 
Yzop ysopus 1472 R o s t  nr 96; Isop isopus 1475 
R o s t  nr 3082; Isop isopus 1484 R o s t  nr 6115; 
Izop isopus /Z?, nr 6116; Yszop isopus 1493 
R o s t  nr 10943; ^  Isep isopus 1460 R o s t  
nr 3589.

Hiż(e) cf. Iż(e)
Hlizowy cf. Korzeń
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Ho cf. O
Hobchodzłć się c f  Obchodzić 
Hobcowanie cf. Obcowanie 
Hobiad cf. Obiad 
Hobliczny cf. Obliczny 
Hoblubić cf. Oblubić 
Hobrocić cf. Obrócić 
Hobyczaj cf. Obyczaj 
Hochromić cf. Ochromić 
Hociec cf. Ojciec 
Hoćcowy cf. Ojcowy 
Hoćczyzna cf. Ojczyzna 
Hod cf. Od 
Hodbićcf. Odbić 
Hodbijać c f . . Odbijać 
Hodsądzić cf. Odsądzić 
Hodworzyć cf. Otworzyć 
Hodzielić cf. Oddzielić
Hojowanie rśc ią g a n ie  b e c z k i  o b rę c zą , a c tu s  

d o lia  seu  cu p a s c ircu lis  c o m p le c te n d i9: Aperto- 
ręs yasorum allecum... a singulis vasis aperien- 
dis non plus quam duós obułoś ą concive..., 
a complecione vero al. hogowanya a concive 
ąuatuor obułoś... pro labore suo recipere tenen- 
tur 1459 A c P o sn  I 306.

Hokropność cf. Okropność 
Hokropny cf. Okropny 
Hołd, Ołd 'p r z y s ię g a  w ie rn o śc i p o d d a ń c ze j, o b -  

se ą n ii p ro fe s s io , h o m a g iu m  : Hominium id est 
omagium hołd (O r tZ a b  528: olth) O r tC e l  5. .

(Hołderstwo) Hałderstwo *p r z y s ię g a  w iern o śc i  
p o d d a ń c z e j , o b se ą u ii p ro fe s s io , h o m a g iu m 9: Hal- 
derzsthwo omagium, id est obseąuium regibus 
XV in. J A  XXVII 267.

Hołdować cu zn a w a ć  s ię  le n n ik ie m , p r z y r z e k a ć  
w iern ą  s łu ż b ę , w iern ie  s łu ży ć , o b seą u iu m  p r a e -  
s ta r e , o b se ą u i9: Komu holdugessz 1448 R  XXIV 
354; Omagium prestarent yemu hołdowały, tho 
yest swoya wyerą służyły XV m e d . S K J  V 265; 
Venient ad eum reges, principes et barones, ut 
sibi yeluti eius fideles omagium prestarent, hol- 
doyaly, choyaly ib . ~  C f. Podhołdować.

Hołdowanie, Ołdowanie *p r z y s ię g a  w ie rn o śc i  
p o d d a ń c z e j ,  h o łd , o b se ą u ii p ro fe s s io , h o m a g iu m 9: 
Holdowanye homagium ca  1428 P F  I 495; 
Pocora, oldowanye omagium 1437 W is ł nr 228, 
s. 88; Omagium vlg. holdowanye 1444 A K P r  II 
s. XIV; Oldowanye omagium XV p .  p o s t .  P F  
V 7; Holdovanye omagium ca  15^)0 E r  z  2 2 ;  01- 
dovanye homagium ib . 58.

Hołdowny fm a ją c y  z w ią z e k  z  h o łd em , cu m  o b -  
se ą u io  co n iu n c tu s9: sługa hołdowny "lennik, w a 
sa l, c lien s  e x  o b se ą u ii p ro fe s s io n e 9: Slvga hoł
downy yasallus O r tL e l 235; Szluga hołdowny 
vel szluga w gymyenyy yazallus O r tZ a b  529.
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Hołdowy "m ający z w ią z e k  z  h o łd em , cum  o b - 
seą u io  co n iu n c tu s*: sługa hołdowy "lennik, w a sa l, 
clien s e x  o b se ą u ii p ro fe ss io n e  : Slvga hołdowy 
yasallus O r tC e l  12.

Hołomek, Ołomek "człow iek  b e z  z ie m i, n ie- 
o s ia d ły , n a jm u ją cy  s ię  do  s łu żb y , s łu g a , h om o  
lib e r , d o m in i fa m u lu s , ąu i nu llum  p o s s id e b a t  
a g ru m  n eąu e ce r to  ą u odam  h a b ita b a t lo c o 9: Acz 
sługa, który rzeczon.gest holomek (famulus, S u l  
50: golomanka) abo *hannsknach<t> s<ąsi)a- 
dowy pana swego yczyny.:. schcodą..., pan 
gego zan ma dosycz yczynycz D z ia ł  42; Item 
famulus, qui dicitur holomek al. *husknachk, si 
yicino domini sui fecerit aliquod dampnum..., 
dominus ipsius pro ipso satisfacere teneatur 
1478 A K P r  IV 249;. Olomkom arcis Budensis, 
qui balneum habebant al. maczały, cum suppli- 
cacione ad dominum principem yenientibus,... 
dedi II florenos 1500 Z s ig B u d  31; Item... olom
kom regie maiestatis pro colanda dedi I flore- 
num ib . 82. ^  C f. Gołomędka, Gomołek, Obło- 
mek, Ułomek.

(Hołota) Gołota f o r m y :  n. sg . gołota 1458 
A K P r  II 141, 1468 A G Z  XIII 573, 1475 S tP P P  
II nr 4143, 1498 A G Z  XV 363, XV p .  p o s t .  
K a łu żn  273, XV e x . A K P r  V 166; ^  d. sg . go
łocie 1495 S tP P P  IX nr 1169; ^  n. p l .  gołoty 
1467 S tP P P  II nr 3864, 1474 A G Z  XIX 19, 1475 
A G Z  XIX 22, 1481 S tP P P  VII 433, 1483 S tP P P  
VII 436. 437; — a c. p l . gołoty 1448 A G Z  XI 
331. 332, 1480 A G Z  XVIII 197; ~  i. p l . goło- 
tami 1481 A G Z  XVIII 224, 1491 A G Z  XVIII 
316, 1498 A G Z  XV 350. 352. 360. 361.

Z n a c z e n i a :  1. "człow iek  w o ln y , a le  b e z  z ie m i,  
n ie o s ia d ły , n a jm u ją cy  s ię  do  s łu żb y , h o m o  lib er, 
d o m in i fa m u lu s , ą u i nu llum  p o s s id e b a t ag ru m  
n eąu e ce r to  ą u o d a m  h a b ita b a t lo c o 9: Ut statuę-; 
ret... Swantkonem et alios ipsius auxiliatores, 
yidelicet golothy, hoc est non possessionatos 
1448 A G Z  XI 331; Cum familiaribus tuis non 
possessionatis al. golothy ib . 3 3 2 ; Ut statueres 
familiarem tuum non possessionatum golotham 
ib .;  Ut stares et statueres istum furem et tuos 
coadiutores non possessionatos al. golothy ib .;  
Si famulus, dictus gomolek al. golotha, yicino 
domini sui aliquod dampnum intulerit aut in- 
iuriam fecerit, dominus ipsius pro ipso satisfa
cere teneatur 1458 A K P r  II 141; Quia familia 
tua exientes de domo tua, inpossessionati al. 
golothy equitauerunt in gagyum 1467 S tP P P  II 
nr 3864; Quod tu existens imposessionatus al. 
golotha, ipsum Michaelem condempnasti 1468 
A G Z  XIII 573; Familia impossessionata al. go
lothy 1474 A G Z  XIX 19; Quia familia tua al. 
golothy mandato tuo exiens de domo tua in
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silvis prefati domini episcopi ad opidum Ra- 
dympna spectantibus 1475 A G Z  X IX 22; Quia 
Johannes famulus... impreciatus al. gednani, 
impossessionatus al. golotha,... interfecit eidem 
Stachne filium suum 1475 S tP P P  II nr 4143; 
Quia tu superdestinasti al. naslalesz familiares 
tuos nobiles impossessos al. golothi, yidelicet 
Adam Lothka et Andream* tuos panis comesso- 
res cum sex dissimilibus al. podleyszymy... 
super ipsum Lyecz 1480 A G Z  XVIII 197; Quia 
vos superveniendo... cum triginta nobilibus et 
ąuadraginta inferioribus al. podleyszymi, yestris 
coadiutoribus impossesionatis al..golothami... 
mandatis yestris hominibus sibi decem octo 
scopulos graniciales disarare 1481 A G Z  XVIII 
224; Quia tu cum quinquaginta inpossessiona
tis al. *golothemi, suis coadiutoribus, ueniens 
in domum... duobus hostiis, qui *golothe uio- 
lenter receperunt tunicas 1481 S tP P P  VII 432; 
Non intercedo impossessionatos al. golothy 
ib . 433; Quia michi isti impossessionati al. go
lothy, sui coadiutores, talia fecerunt ib .; Quia 
ipse yiolenter cum sex nobilibus sibi similibus 
impossessionatis al. z *golethamy et totidem 
inferioribus... invasit super domum ipsius Go- 
thardi 1483 A G Z  XVII 203; Familia ipsius, 
uidelicet quatuor equites et sedecim dissimiles 
al. golothy... cum balistis aprehensis 1483 
S tP P P  VII 436; Familia ipsius Petrfinpossessio- 
pata al. goloti uiginti in numero ib . 437; Quia 
tu... cum... yiginti inferioribus inpossessionatis 
al. golothamy inequitasti in hereditatem 1491 
A G Z  XVIII 316; Quia tu ... cum... impossessio
natis al. s golothamy obviasti al. zayechalesz 
viam beniyolam regiam 1498 A G Z  XV 350, 
s im . ib . 352; Quia tu... cum decem nobilibus 
et totidem inferioribus, omnibus impossessio
natis al. golothamy..., repercussisti et spoliasti 
ipsi Nicolao familiarem ib . 361, s im . ib . 360; 
Qui familiaris tuus impossessionatus al. go
lotha a bobus, quos protunc secum habuit, in- 
terficiendo ipsum Georgium profugit ib . 363; 
De penis golotarum. Si familiaris alicuius, 
dictus golotha al. oblomek, dampna alicui m- 
tulerit, dominus suus pro ipso satisfacere te- 
neatur XV e x . A K P r  V 166; ^  gołota nie-
osiadły: Quia ipse ueniens in domum ipsius... 
cum quadraginta exihoribus al. podleyschemy, 

.inpossessionatis al. z *golataini nyeosyadlemi 
1464 S tP P P  VII 418; Ne supranominatam sum- 
mam pecunie dieto Petro Scarbek non extrade- 
rent iako goloczie nyeossyadlemu 1495 S tP P P  
IX nr 1169; ^  Discretus Leonardus Vyelunski 
proponit contra discretum Mathiam, plebanum 
in Stare Szyolo, quod ipsum yerbis infama-
Słownik staropolski II

vit, yocando ipsum golotha, quam infamiam ad 
mille florenos extimat 1486 A c L e o p  I nr 1445.

2. fr y b a l t , w  a g  a n t, k o m e d ia n t, h u lta j, lu d io , 
co m o ed iu s , c i r c u l a t o f : Spylman, golotha gardo 
XV p .  p o s t .  K a łu żn  273.

.(Homilia) Omelija er o d z a j  k a za n ia , w y k ła d  
o b ja śn ia ją c y  te k s t  P ism a  św ., h o m ilia3: W [z]svyate 
omelyey moyy syyąty łan Slotoysty na eva- 
nyelya syyatego Maczyeya, tako rzekącz (Criso- 
stomus... dicit... in omelia decima in Mat- 
thaeum sic dicens) R o z m  187.

Homion cf. Ihumen 
Hon cf. On 
Horać cf. Orać
Hordowit b o t. 'ś la z  k ę d z ie r z a w y , M a lv a  

c r isp a  L . ’ : Hordowyth malua crispa 1472 R o s t  
nr 610; ^  Kodzerzayyecz, rutenice hordowith, 
eyiscus 1437 R o s t  nr 2603.

Hordyniec cf. Ordyniec 
Horodnianin cf. Grodnianin 
Horodniczy, Grodniczy cz a r z ą d c a  g ro d u  {n a  

L itw ie ) , b u rg ra b ia , o p p id i p r a e fe c tu s  { in  L ith u a - 
■/tia ) , b u rg ra b iu ś’ \ Damus... domum et aream 
magnifici domini nobilis Hermani procuratoris 
castri nostri Vilnensis al. horodniczy (1469) K o d -  
W il I 305; Addimus duas sexagenas grossorum 
de exactione thabernali ibidem in Grodno sin- 
guhs annis pro festo sancti Martini a procura- 
tore al. grodnyczy seu exactore pensionis tha- 
bernarie quicunque pro tempore -fextiterit reci- 
pien<das> (1494) K o d W il  I 474; Officialis vero 
noster, hprodniczy dictus, dabit praebendario... 
quatuor sexagenas monetae ducatus nostri 
(1499) K o d W il  I 545.

Horz cf. Orz
Horzec b o t. " g o ryczk a  k ro p k o w a n a , G en tia n a  

p u n c ta ta  L .\ :  Horzecz genciana 1472 R o s t  
nr 658.

Horzekwiat cf. Gorzekwiat 
Horzeł c f  Orzeł 
Hosada cf. Osada 
Hosep cf. Osep 
Hosina cf. Osina 
Hoskard cf. Oskard 
Hostropest cf. Ostropest 
Hostruchan c f  Roztruchan 
Hośm cf. Osiem 
Hośmdziesiąt cf. Osiemdziesiąt 
Hośmiorog cf. Ośmioróg 
Hośmnaście cf. Osiemnaście 
Hotczyzna cf. Ojczyzna 
Hożedle cf. Ożedle
(Hrabia) Grabia f o r m y : n. sg . grabia 1413—4 

J A  XIV 503, 1419 M M A e  XV 533, ca  1428 PF 
I 488, 1446 Z a p W a r s z  nr 789, XV p .  p r .  R  XVI
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346, O r tC e l  3, O r tL e l 233, O r tZ a b  527, ca  1500 
J A  IV 87; ~  d. sg . grabi 1417 M M A e  XV 513, 
1427Z a p W a r s z  nr 2738. 273*9, XV j?. A XVI 
343; ^  ac. grabię 1499 Z a p W a r s z  nr 1830;

' i. sg . grabiąR o z m  116; ^  7. sg . (po) grabi 
1473 Z a p W a r s z  nr 1401; ^  n. p l . 2i . a c .  p l . gra- 
bie D e  m o r  te  w. 182.

Z n a c z e n i e : "tytu ł f e u d a ln y  (m o że  z w ią z a n y  
z  p e w n ą  f u n k c ją ), co m es  (h o n o ris  cu iu sd a m  f e o - 
d a lis  n o m en  f o r ta s s e  cu m  m u n erib u s ą u ib u sd a m  
c o n iu n c tu n if:  Grabya comes 1413—4 XIV
503; Graby, de Holania.., pro piscibus recenti- 
bus VI scoti 1417 M M A e  XV 513; Grabya de 
Hardek 1419 M M A e  XV 533; Pro stacione do
mini episcopi Possowiensis et comitis al. grabya 
de Hardek 1419—20 M M A e  XV 560; Jacom ya 
graby-na Mironyegu polthori coppi przigednal 
1427 Z a p W a r s z  nr 2738; Jacom ya Mironyegowi 
przigednal przeciwo grabi poloszicz poltrzecyeg 
grziwni gednanego ib . nr 2739; Grabya comes 
ca  1428 P F  I 488; Jaco ya to wem, grabya ne 
zayal bydła na poszpolney pasthphe Sbroszcowa 
1446 Z a p W a r s z  nr 789; Graby ei XV p .  p r .  
R  XVI 343; Grabya comes ib . 346; Bancz ksza- 
szatha albo grabye wszythky ya pobyerza k so- 
bye D e  m o r te  w. 182; Yako Andrzey, oczecz 
nassch, nye wzyąl po graby, po oczczu Stach- 
nynem et Prachnynem, gymyenya russayączego 
1473 Z a p W a r s z  nr 1401; Jako[m] mye Jan 
Kossaczki raczył cyterydziesczy grosy y *szecz 
za kmieczie za szwoie, [Micolaya] grabya My- 
kolaya *rzicerzeuicz y *Maczye Kopka iuxta 
cittacionem 1499 Z a p W a r s z  m  1830; Comes 
ąuidam vlg. grabya ca  1500 J A  IV 87; ^  Comes 
grabya uel woyth wyszschego prawa O r tC e l  3, 
s im . O r tL e l 233, O r tZ a b  527;- ^  Takosz vczy- 
nyl szye Archalaus markrabyą, a grabya nygdy 
nye postał (factus est igitur Archelaus quasi 
diarchus, monarchus vero nunąuam fuit) R o z m  
116.

(Hrabina) Grabina "żona h ra b ieg o , u x o r  c o - 
m itis9: Jacobus... obligauit se soluturum Mar- 
garethe, grabyney (relictae Wylhelmi ąuondam 
comitis de Phararia) XIII marcas 1428 S tP P P  
II nr 2245; ^  d u b iu m : Jakom ja nye ranczhil 
thych pyenyedzy, kthore sv (csą9) we xagach Ja- 
novy s Svchodola za grabyni dzeczi 1457 Z a p 
W a rs z  nr 1028.

Hrabrest cf. Agrest
(Hrabstwo) Grabstwo " jedn ostka  a d m in is tra c ji  

te r y to r ia ln e j, te r ra  se u  p ro v in c ia , q u a e  a  ce r to  
ą u o d d a m  p r a e fe c to  a d m in is t r a b a tu f : Comitatus 
id est comicia uel grabstwo O r tC e l  3; In comitia 
w grabstwie ib . 7; ^  Opravyl Ponszky Pylat 
Iudea a Herod grabstwo galyleyskye (procu-

546 H R A B IA

rante Pontio Pilato Judaeam, tetrarcha... Gali- 
laeae Herode Luc 3, 1) R o z m  174; A kye- 
dy... odyąto yemv (sc. Archelausowi) krolew- 
stwo y rozdzyelono na cztyrzy cząsczy albo 
grabstwa, a[t] tho szye stało pod kxyaząty ka- 
planskyemy ib . 175.

Hromowy cf. Korzeń
Hrudzina "kość m o s tk o w a  w ra z  z  o k ry w ą  m ię 

sn ą , m o s t e k / o s  p e c to r a le  una cum  ca rn e , qua  
c o n te g i tu f  forenses carnes, que in yulgari 
chrudzyny nuncupantur, in quolibet foro a car- 
nificibus exigendas pro curia 1489 K o d W il  I 421. 
^  R u te n iz m , cf. Grędzi.

Hu cf. U
1. Huba leśna, modrzewiowa huba biała b o t.  

"P olyporuś o ffic in a lis  F r ć : Leśna huba agaricus 
1472 R o s t  nr 157; ^  Modrewova huba byala 
agaricus 1491 R o s t nr 11038. 11039.

2. Huba "fałd, s in u s y e s tiu n f  : Huba in. Sla- 
yonico plica seu ruga yestium dicitur, unde 
Casshubii, id est plica rugas interpretantur (ca  
1250) M P H I I470. ^  P o ls k o ś ć  w y ra zu  w ą tp liw a .

Hubostwo cf. Ubóstwo
Huchłościć cf. Uchłościć
Huckop c f  Hunckop
Huczeć cf. Wzhuczeć
Huczynić c f  Uczynić
Hudziałać cf. Udziałać
(Huf) Uf f o r m y :  g . sg . ufu 1466 R  XXII 15;

, ~  /. sg . (w) ufie 1490 S tP P P  II nr 4361, 1497 
S tP P P  VII 130; — ac. p l . ufy XV p .  p o s t .  
R  XXV 181; — i . p l .  ufy S u l 31.

Z n a c z e n i a : 1. "zastęp, o d d z ia ł w o jsk a  o d p o 
w iedn io  u fo rm o w a n y , hufiec, e x e rc itu s9: Nec timet 
opositi castra iuvare chori, g l. przeczywnego 
yphv, armat cives aquile yirtus et yiribus implet 
1466 R  XXII 15; Parentes... <cum> quatuor 
bonis nobilibus..., duobus, cum quibus stabat 
in oboz et duobus in exercitu al. wfye (leg . 
w ufie), qui debent iurare, quia prefatus Nico- 
laus ad finem totalem belli interfuit 1490 S tP P P  
II nr 4361; Valentinus... notificat se per nobiles 
Stanislaum... et Albertum..., inter quos est in 
exercitu al. f  uffye positus..., quod semper tem- 
pore opportuno sit in exercitu uti pedester 1497 
S tP P P  VII 130; Cuneos vffy XV p . p o s t / R  
XXV 181.

2. "grom ada, g ru p a , ca terya , tu r b d :  Vffy 
a tlysczaamy (cateryatim et in turbis)... do... 
wszi cząndzacże przystanpywszi, skodlywye... 
dopusczaacz szą... szmyeyąą drapyeszstwa S u l  
31.

Hufała cf. Ufała
(Hufnal) Ufnal 1. " gw óźdź do  p o d k o w y , c la m s , 

quo so le a  f e r r e a  u ngu lae eąu in ae su ffig itu r, clavus
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so lea ris9: Ad carbones fabro et ad.ferrum super 
wfnale et pro tribus gunye et ad plathi ad equos 
1500 Z s ig B u d  21; Ad ferrum pro uffnale, pro 
uno czathnar fabro ib. 44.

2. d u b iu m : 'hak, uncus\* Vffna<l> ungulus 
XV p .  p o s t .  P F  V 8.

Hufnica, Ufnica 'ro d z a j d z ia ła , to rm en tu m  
ąuoddam  b e l l i c u m Pixides huffnycze 1446 yfGZ
XI 273; Fabro a reformacione principiorum al. 
od przothkow ad huffniczas dedi I marcam 1461 
A K H X 1491; Pro rotis ad hufnyczasz i b ,; Pro 
aliis rothis ad easdem hufnyczas i b .; Unam ma- 
chinam al. *wfhnyczą et duas loricas 1472 A G Z
XII 349; Taraszniza longa et hufnicza, que dici- 
tur cardinalka, cum klenodio domini olim car- 
dinalis, huc de Cracovia sunt adducte 1484 
Io rg a  283; Bombarde sive pixides, una huffnycza 
cum signo Dravasch 1495 G o rs A r t  219; Vna 
huffnycza, vna tharasnycza, vna hakownycza 
ib. 2 2 0 ; Hufnicza. Fusa est per pixidarium rega
lem, cui pro dono ratione laboris sui data est 
-una marca 1497 Io rg a  285.

Hugorny cf. Ugorny 
Hujednać cf. Ujednać 
Hujednanie cf. Ujednanle 
Hukraść cf. Ukraść 
Humarły c f  Umarły 
Humieć c f  Umieć 
Humien cf. Ihumen 
Humierny c f  Umiemy 
Humion cf. Ihumen 
Humowić cf. Umówić 
Humrzeć cf. Umrzeć 
Humyślnie cf. Umyślnie 
Hunckop, Huckop, Hunskop, Unskop: 1. 'h ełm  

z  za s ło n ą  w  k s z ta łc ie  p s ie g o  p y s k a  c z y  te ż  sa m a  
za s ło n a , ca ss is  cum  o p er im e n to  vu ltu s a d  f o r  m a m  
o r is  can in i co n fec to \* Pro calpetra dicta clobu- 
czek cum hunczcop... II marcas 1394 M M A e  
XV 199; Loricam seu pancerium etunscop 1414 
A K P r  X 431; Michael... debet soluere... big- 
wanti, scorki et hunsscop 1422 S tP P P  II nr 1854; 
Pro duobus bigwanthy integris, wnzcop, skorky 
et pro tunica 1431 S tP P P  II nr 2384; Pro lorica..., 
chuczkop et globuczek 1434 S tP P P  II nr 2546 ;̂  
Duas'loricas, clobuczek et hunczkop et blucz-- 
brach 1434 Z a p R p W a r s z  2,300; Loricam, ga- 
leam, ~vuskop, cirotecaś... dare debet 1437 
A G Z  XII 24.

2. 'o zd o b n y  łańcuch  n o szo n y  n a  s z y i ,  to rą u es  
ąu idam  o r n a t i o f : Torques huczcop vel obrosz 
XV m ed . P F  V 28.

Hunskop c f  Hunckop 
Hupominać cf. Upominać 
Hurlom c f  Furlon

Husknacht cf. Hausknecht 
Huspaóski c f  Hiszpański 
Hustanowić cf. Ustanowić 
Hustawiczność cf. Ustawiczność 
Huszkodzić cf. Uszkodzić 
Huście cf. Ujście
Huta ' z a k ła d  p r z e m y s ło w y  w y ta p ia ją c y  m e ta le  

z  ru d  a . p r o d u k u ją c y  s z k ło ,  o ffic in a  m a io r  f e r r i  
v e l v i t r f :  Mineram al. huta 1471 S tP P P  II 
nr 4036; ~  Martinus... yendidit... suam vitrea- 
turam al. hutam 1452 S tP P P  II nr 3492; Ha- 
bent... bona... fabricam yitream al. hutta D łL B
I 292; ^  z flek sją , ła c iń s k ą : Fabro... pro gum- 
phis III grossos ad huttam 1395 A c C a s  338; 
Pro rinna vel canali ad huttam ib . 341; Nicolaus 
saxifractor, qui manet in hutta Nicolai oleatoris 
1399 A c C a s  480; Hutta bene reformata cum 4 
paria follium al. miechi et cum omnibus aliis 
instrumentis ad dictum montem spectantibus 
1495 C r a c A r t nr 1400; Gregeryn de hutta Mo- 
gilensi ius habet 1500 L ib lu r  nr 9080; ^  Mattis 
glazir yon Dopsczicz de huttis yitrorum ius 
habet 1475 L ib lu r  nr 7575.

Hutarz 'w ła śc ic ie l h u ty  łub c z ło w ie k  p r a c u ją c y  
w  h u cie  {s zk la n e j) ,  o ffic in a e  v i tr i  p o s s e s s o r  seu  
o p e r a r i u s Martinus, olim yitreator al. hutarz 
de Mislimicze, recognouit, quod yendidit per- 
petue suam yitreaturam al. hutam 1452 S tP P P
II nr 3492.
. Hutman 'd o zo rc a , cu sto s , c u r a t o f : a. w  żu p ie  

so ln ej, sa lin a ru m : Nicolao portulano in gasis, 
Dobbconi huthmano ad mandatum domini me
dium stamen est datum 1420 R a c h B o ch  205; 
Bartos hutman constituit... Petrum ad agendum 
contra eandem (sc . dominam ohm zuppariam) 
1473 C r a c A r t nr 612; ^  b. w  h u cie  że la zn e j,  
o ffic in a e  fe r r a r ia e :  Michael Gelhor..., Mathis 
hwthman... recognoyerunt, quia a ... Johanne... 
eundem montem in Thatry... appreciayerunt 
1495 C r a c A r t nr 1400; ~  m o że  n o m e n p ro p r iu m :  
Michael hutman habet ius 1395 L ib lu r  nr 447.

Hutmaóstwo 'u r zą d  d o z o r c y  w  żu p ie  so ln ej, 
sa lin a ru m  cu ra , cu sto d ia , c u s to d is  v e l c u ra to r is  
m u nus9: Salifodine officium, quod hutmanstwo 
dicitur 1334 M M A e  X 11.

Huwłoctwo cf. Uwłoctwo 
Huzda c f  Uzda 
Hużytek c f  Użytek
Hydanie 'o b m a w ia n ie , o b m o w a , o s z c z e r s tw o ,  

d e tr e c ta t io ’ : Hydanye, yczoganye detraccio, in- 
yidia M W  gl. 69.

Hymn 'h ym n , p ie śń  p o c h w a ln a , h ym n u s : być 
jednego hymnu 'b y ć  je d n o m y ś ln y m , b y ć  je d n e g o  
zd a n ia , u n an im em  esse , id e m  se n tire9: Oba- 
czywschi rosnoscz albo nyesgodąn praw i czlon-
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kow..., ktorisz przes nasche sandzye rosnich 
czassow rośno sandzoni s[y]ąn, zandayąncz, abi 
czy tho sandzye w gich yirzekanyu skazawanya 
ve sprawyedlywosczy bili yednego himnu 
i sgodny (ut ipsi iudices in eorum pronun- 
tiationibus et iudicio sint unanimes et concor- 
des)..., vstawyami czlonky nyzey popyssane 
S u l 106.

Hymna, Imna "hymn, p ie śń  p o c h w a ln a , h ym n u s : 
Ymna: luz nynye, gdy wesla gwiazda szwia- 
tlosczy, boga prószmy M W  lb; Ymna: Nynie, 
swianti... duchu M W  2 2 a ; Ymna: Zrzodzi- 
czelu moczny y prawdziwi boże M W  32b; 
Hymna: Wszythkych ludzy nabożne szebranye, 
day dzysz chwalą szwyąthey Annye M W  93a; 
Hymna: Szdrowa bandz, Anno szwatha M W  
101 a; Ymna: Anyolem stróżem mym daleko 
odpandz wszitko nyepodobyenstwo nyeprzyia- 
cziela M W  128b, s im . ib . 132b. 138a. 142b.

Hynst cf. Hynszt

548 H Y M N  •

Hynszt, Hynst 1. ck o ń  w y k a s tro w a n y , w a łach , 
equ u s sp a d o *: *Hynczst spado 1398 Ł e b M a t  172; 
Yaco czso hinst ycradzon łanowi Ielenewi, ten 
ne wedzon w Maczeyew dom 1406 F le k  YI 282; 
Katherina... XY marcas pro spadone al. za 
hinst super... elementem... jurę acąuisiuit 1426 
S tP P P  II nr 2073; Quia eąuum hynsth in valore 
yiginti marcarum... sibi nonrestituit 1432 S tP P P  
II nr 2425 ; Hinst spado 1437 W is i nr 228, s. 89; 
Eunuchus idem est, quod spado, proprie hynsth 
XV m e d . P F  V 60; Runcius id est spado hynsth 
uel horz O r tC e l  10; Spado est eąuus castratus, 
hynst vel yalach ca  1500 E r z  22.

2. 'k o ń  u ło żo n y  do  sp ec ja ln eg o  chodu , n p . ino- 
ch o d n ik , eąu u s t o ł u t a r i u s Hinst dextrarius XV 

■med. R  XXIII 280; Yvnochodnyk vel hynsth 
sonipes ca  1500 E r z  22.

(Hynszta) Inszta 'k o b y ła , k la c z  {za p e w n e  sp e 
c ja ln ie  u ło żo n eg o  chodu), eą u a  to lu ta r ia \ : Kobylą 
vel insta equa ca 1500 E r z  22.
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UZUPEŁNIENIA I POPRAWKI

UZUPEŁNIENIA I POPRAWKI DO SPISU ŹRÓDEŁ

A rch  Rękopiśmienne luźne ekscerpty z ksiąg 
sądowych grodzkich i ziemskich z Archiwum 
Państwowego Województwa Krakowskiego: 
C a s tr  B iec  (Castrensia Biecensia), C a s tr  C ra c  

i (Inscriptiones castri Cracoviensis), T erB ie c  (Ter-
| restria Biecensia), T e rC ra c  (Terrestria Crąco-

viensia), T erC zch o v  (Terrestria Czchovienśia), 
T eu to n  (Teutonicalia).

j B e d n M e d  Bednarski Adam: Materiały do
dziejów medycyny polskiej w XIV i XV stu
leciu. Prace Komisji Historii Medycyny i Nauk 
Przyrodniczo-matematycznych. I. Kraków 1939. 
Polska Akademia Umiejętności, s. 25—108. ^  
Glosy, zdania, recepty z traktatów medycznych: 
s. 37—8. 74: z Biblioteki w Kórniku rp. nr 794' 
V 39, k. 104—6; nr 715 IV 256, k. 1—7; 
s. 74: z Biblioteki Ossolineum rp. nr 377, k. 119. 

T B o g u r G  XIV p. post., rp. płocki. Woronczak
Jerzy: W sprawie dodatków do «Bogurodzicy». 
P a m L it XLVI zesz. 3, s. 138—43. 

i G a łk a  Zathey Jerzy: «Pieśń o Wiklefie» i jej
zapomniana melodia. P a m L it XLVI, zesz. 3,

| s. 171—87. ^  S. 177 fototypiczna reprodukcja.
: G IW ro c  Woronczak Jerzy: Teksty polskie

w rękopisie nr 43 Biblioteki Kapitulnej we Wro
cławiu z połowy XV wieku. Wrocław 1956. 
Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. 
Seria A nr 55.

J P  XXXVI 32—5 Wolff Adam: Teksty staro
polskie. 1. Teksty polskie z najstarszej księgi 
ławniczej miasta Nowej Warszawy.

J P  XXXVI 346—54 Żurowska-Górecka 
\ W[anda]: Fragment zaginionego psałterza sta-
; Topolskiego a Psałterz puławski.

J P  XXXVII 119—24 Kuraszkiewicz W[łady- 
j! sław]: Przyczynki wyrazowe: 1. N ie b o ż e c  — n ie-

b o s z c z y k , n ie b o żę  — n ie b o ra k .
j J P  XXXVII 161—73 Kuraszkiewicz W [łady-
j sław] i Kowalewicz HJenryk]: Teksty staro

polskie. 3. Wybrane zapiski sądowe ż poznań
skich ksiąg ziemskich 1408—1419 r .
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M P K J  V 5—7 Prol (I—VIII) Epistoła sancti 
Hieronymi ad Paulinum presbyterum. (IX) Pro- 
logus in hbros Moysi.

P ie k  VI Zob. Kuraszkiewicz Władysław: Po
prawki do wydania rot wielkopolskich Pieko- 
sińskiego. Rozprawy Komisji Językowej Łódz
kiego Towarzystwa Naukowego. V. Łódź 1957, 
s. 43—60.

P K K r Perzanowski Zbigniew, Karaś Mieczy
sław: Nieznane czternastowieczne roty polskie 
z ksiąg sądowych ziemskich krakowskich. Ze
szyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Filologia, zesz. IV. Prace językoznawcze. Kra
ków 1958, s. 237—55.

P o d o i  Hrusevśkyj Mychajło: Opyś podilśkych 
zamkiv 1494 r. Zapysky Naukovoho Toya- 
rystya im. Seycenka. Vydavnyctvo pryśyjacene 
nauci i pyśmenstvu ukraińsko-ruskoho narodu. 
T. VII. Lwów 1895, s. 1—18.

P o zn  Wielkopolskie roty sądowe XIV—XV 
wieku. T. I. Roty poznańskie. Zebrali i opra
cowali Henryk Kowalewicz i Władysław Kurąsz- 
kiewicz. Poznań 1959. Poznańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk. Zabytki Języka i Literatury 
Polskiej nr 3.

P r z H is t  Przegląd Historyczny. Warszawa 
1905 i nn.

P r z H is t  XLV 390—407 Biskup Marian: 
Z problematyki handlu polsko-gdańskiego dru
giej połowy XV wieku.

R a c h N K o r c z  Karwasińska Jadwiga: Rachunki 
z prac budowlanych na zamku w Nowym Mie
ście Korczynie w latach 1403—1408. Kwartalnik 
Historii Kultury Materialnej. IV nr 2. Zesz. do
datkowy. Warszawa 1956.

R o s t  Zob. Borsucka Maria: Słownik przyrod
niczy Jana Stańki z 1472 roku. Poprawki do 
przedruku J. Rostafińskiego. Rozprawy Komisji 
Językowej. I. Wrocławskie Towarzystwo Nau
kowe. Wrocław 1959, s. 205—12.

S IO  cc  XVII 3—57 Tymieniecki Kazimierz:
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Z dziejów polskich nazw osobowych. Polskie 
nazwy osobowe ludności miejskiej w Wielko- 
polsce XV wieku. ^  S. 30 rota z r. 1432 z księgi 
gnieźnieńskiej IV 82. *

T e rB ie c R p  cf. A r c h T e rB ie c  
T e rC ra c R p  cf. A r c h T e rC r a c  
T e rC zc h o v R p  cf. A rc h T e rC zc h o v  
W is ł nr 1891 glosy.
W iszu  IV 194 Recepty z rękopisu Biblioteki 

w Kórniku. ^  C f  B e d n M e d  37—8.
W o ljfM ie js c  Wolff Adam: Nazwy miejscowe 

na Mazowszu. Cz. I. Onomastica. I. Wrocław 
1955, s. 60—116. ~ S .  68—9 określenia pokre
wieństwa.

W o lffO sa d n  Wolff Adam: Uwagi w sprawie

osadnictwa równiny praskiej w w. XI—XVI. 
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. III 
nr 2. Warszawa 1955, s. 375—402. ^  S. 393 
rota przysięgi z r. 1480 z księgi zakroczymskiej 

5 ziemskiej wieczystej rei. 9, 474.
Z a s W y d  Górski Konrad, Kuraszkiewicz Wła

dysław, Pepłowski Franciszek, Saski Stefan, Ta- 
szycki Witold, Urbańczyk Stanisław, Wierczyń- 
ski Stefan, Woronczak Jerzy; Zasady wydawania 

10 tekstów staropolskich. Projekt. Przykłady w re
produkcji fototypicznej. Wrocław 1955. Polska 
Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. ^
S. 134 glosy interpolowane w rękopisie Biblioteki 
Uniwersyteckiej we Wrocławiu nr I Q 464, 

15 k. 255 v.

DODATKOWE SKRÓTY

abl. ablatiyus i. e. id est
acc. accusatiyus med. lat. media latinitas
anat. anatomiczny min. mineralogiczny
B. V. M. Beata Virgo Maria s. sanctus, sacer
coli. collectiyum sensu subst. sensu substantivi
demin. deminutivum św. święty
e. g. exempli gfatia

DODATKOWO OPRACOWANE HASŁA

(Augsburski) Hauszperski ( ?) (o  g a tu n k u  b a r 
chanu) 'w y ra b ia n y  w  A u g sb u rg u , g en u s te la e  e  lino  
e t  la n a  c o n te x ta e , ą u a e A u g u s ta e  Y in d e lico ru m  
c o n f ic ie b a tu f: Quia tu emisti... barchani Cra- 
couiensis stamina quinquaginta... et sexaginta 
stamina hansperskye ( leg . hauszperskie ?) bar
chani cum aliis rebus mercąnciarum 1472 S tP P P  
II nr 4081; Triginta stamina barchany, dicti 
hansperskye ( leg . hauszperskie ?), ulna exmen- 
surata 1474 A G Z  XVIII 77.

Basza rn a m ie s tn ik  su łta n a  tu re c k ie g o , u rb is  v e l  
p ro v in c ia e g u b e r n a to r  a p u d  T u r cas* : Cum valida 
potencia Thurconice gentis cum bascha Bur- 
hemben et Ezemben contra nos congregata 
(1443) M M A e  XII 445; Dux... relictisquę im- 
pedimentis bassam pefebat... Timuit bassa re- 
trocessitque ib . 446; Dauid baschy suba cum 
auro sabellis subductis (.yc. donata) (1492) 
M M A e  XIV 607.

Bezmian 'je d n o s tk a  w a g i (o k o ło  1 k ilo g r a m a ),  
p o n d e r is  m e n su ra y : Do... octo homines, yideli- 
ęet yillanos nominatim,... secundum nomine 
Stanislaum Alexeyovicz et legittimis ipsius cum 
proventibus, yidelicet dwa besmyany mellis,
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dyye daklye siliginis,... quartum Mylonowicz 
cum... proyentibus, yidelicet thry besmyany mel
lis,... quintumLvpko cum... labore proventibus- 
que tres grossos,... thrzy besmyany (1483) 
K o d W il  I 388.

Bindas er o d z a j  s ie k ie r y , se c u r is*: Narrat mi- 
nisterialis, quod in eodem molendino recepte 
sunt due secures, una bindas, alia rotunda, quin- 
que malei al. oskardi 1457 A G Z  XI 426.

(Chan) Han ‘p a n u ją c y  u T a ta ró w , T a rta ro ru m  
re x , d u x 9: Esz, ffitaa, figi, i, gee, ye, ghaan, kroi, 
lis, lis, mikaa P a r k  414. ^  L e k c ja  n ie  j e s t  
p e w n a .

(Chwościsko) Chościsko em io te łk a , m a ła  r ó z g a , 
p a rv a e  s c o p a e , sc o p u la e9: Iste Pompilius pessimus 
cognominabatur Choszisco (var. Chosziczszco) 
ex eo, quia paucos pilos et oblongos in capite 
habebat. Chossisco enim diminutiyum quasi 
scopula parva fuerat appellatus (ca  1250) XV 
M P H  II 478. ^  J a k o  n o m en  p ro p r iu m :  Anno 
domini 1238 dux Meszko, dictus Choszyczko, 
Cuiavie XV p .  p o s t .  R  XXII 61; Post decessum 
regis, qui Chosczysko yocabatur XV m ed . P F  
V 73. ^  C f. Koszyszczko.
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Cwikowski 'o k re ś le n ie  g a tu n k u  su k n a  w y r a 
b ian ego  w  Z w ic k a u  w  S a k so n ii, p a n n u s , qu i 
Z w ic k o w a e , S a ch so n u m  in o p p id o , co n fic ieb a tu r  : 
Recepisti sibi... violenter... quinque stamina 
panni, duo cznvykowska (p ro  czwykowska) 
flavei coloris et duo stamina gorszkye 1498 
A G Z  XV 350; Recepisti... quinque stamina 
panni, duo czykowszka (pro czvykowszka) fla- 
vei coloris ib . 352.

Czerniec, Czyrniec fm n ich  w e  w sch o d n im  k o 
śc ie le , m on a ch u s e c c le s ia e  O r ie n ta lis3: Cassianus, 
czyrnyecz de Vnyeow, actor, acusabat contuma- 
ciam Syemyvon rei czyrnyecz... Clymek, nun- 
cius ducis..., petivit sibi dari terminum ad 
ducem..., dicens, quia est tutor Syemyyon mo- 
nasterii czyrnyecz de Vnyeow 1445 A G Z  XIV 
160; Iosyp, pop, czyrnecz, hvmyon..., eyicit 
Mathiam, sartorem... pro equo ib . 169; Hvmyon 
losip, pop, czyrnyecz..., statuit eyictorem ib . 
170; Harchimendritha czyrnyecz inculpayit... 
Voywodam ib . 175; Terminus infra hinc in sex 
septimanis archimendrite al. czirznczowi, actori, 
cum nobili Mathia ib . 182; Nos iudex actori, 
archimendrite al. czirznyecz, dedimiis ad domi- 
num palatinum ib . 187; Sibi monasterium... 
dedimus... et confirmavimus sibi..., ut sit tutor 
et provisor ipsorum monachorum et eciam bona 
ipsorum al. czyrnczy (1443) 1449 A G Z  XIV 287; 
Cum omnibus kmethonibus et Szawa *czernycz 
1500 A G Z  XVII 391.

Czyjkolwie 'c z y jk o lw ie k  b ą d ź , cu iu scu nąu e3:
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them ... dom cziykolwie nayachacz (domum 
alicuius invadere)..., thakowi gwalthownik 
uthracza ćzescz 1498 M a c P r a w  VI 272.

Doiożni *p e łn y , n ie  u s zc zu p lo n y , w o ln y  o d  b ra 
k ó w , d o sk o n a ły , p le ń u s , in te g e r , non  im m in u tu s3: 
Gedny szą beszprawny tako, ysz gych prawo 
nye gest tako dolosznye albo doszło (O r tM a c  
111: szprawne albo doszle) yąko gynych ludzy, 
a nye mogą czlowyeky pomocz przyszyagacz, 
jako szą lazebnyczy, lotrowye O r tB r R p  82, 4.

Drelink fm ia ra  w in a , b e c z k a , vin i m e n su ra , d o - 
liu m , cup a 3: Recepit maiestas regia a Sigismundo, 
theloneatore Sandomiriensi, *dzelynk vini 1485 
T P a w  II 18.

Efi (w  B ib lii)  "m iara o b ję to śc i,  re ru m  e g ra -  
n is  m in u tis  co n sta n tiu m  m e n su ra 9: Gomor, ta 
my ara gest dzeszota czyoszcz effy, tey myari 
(decima pars est ephi) B Z  Ex 16, 36, s im . ib . 
Lev 5, 11; Offyerouacz bodze, któskoli zabilbi, 
offyeryge bili dzesyoto czostko efy (decimam 
partem ephi) B Z  Num 15,4, s im . ib . 28,5.

(Gips) Ips em in e r a ł g ru p y  m ik i  p o ta s o w e j,  
zw a n y  m o sk o w ite m , la p is  y itre u s5: Yps alumen 
laminosum 1472 R o s t  nr 64.

Godzinki 'n a b o że ń s tw o , m o d li tw y  o d m a w ia n e  
w  o k re ś lo n ych  p o ra c h  d n ia , o ra tio n e s , id  e s t  p r e -  
ces, qu a e  c e r tis  ą u ib u sd a m  d ie i h o ris  a  C h r is tia n is  
r e c i ta r i  v e l c a n ta r i s o l e n f : Godzinki o męczę 
bozeii, w ktorich się żarnika wsitka pasia 
ca  1500 S IO  cc  XII 161; Zamknienie godzinek 
ib . 163; O panye leży,... godzinkicz ti ofiaryyę,

tom
I

i... ziemianyn. .. smialbi moczą a gwal ysz męki twey zalyyę ib .

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH BŁĘDÓW DRUKARSKICH I RZECZOWYCH

strona jest ma być
80b 19 po Goryczka dodać: Huba,
88b 30--2 cytat z R  XXIV 65 umieścić po ^  na lcońcu znaczenia 1.
99 a 44 Blewiązgać Blewązgać
99 a 46 Blewiązganie Blewązganie

123 a 34 dodać: ^  C f. Głogobicz.
123b 33--4 wykreślić
123 b 43 dodać: Sic vos sitis pauide boyaslyye ad verba dis- 

soluta rospusthnych, isitis eciam pudice smyerne 
XV p .  p o s t .  R  X X V  172.

136a 54 po Ciało dodać: Dar,
206 a 7 przed Pobydlić dodać: Dobydlić,
213 b 42 n. du  / . a ć. du . f .
219a 10 Około kościoła (Około kościoła)
222b 53 Z jednym psem (Z jednym psem)
232 a 28 przed Zechcieć dodać: Odechcieć,
235 a 32--3 XV n. ca  1420
238 a 53 pogambeli pogambek i (cały ten cytat przenieść pod hasło Chłopi)
244b 37 po Zachodzić dodać: Zapochodzić,
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strona jest ma być
247 a po w. 41 dodać: Choszczysko, Choszyczko, Chośzysko, Cho- 

szyszczko c f  Koszyszczko
247 a po w. 42 dodać: Chościsko c f  Chwościsko (w Uzupełnieniach 

w t. II), Koszyszczko
285a 39 po Pociągnąć, dodać: Pościągnąć,
287 a 5 po Wyciążać dodać: Obciążować
305 a 24 będize będzie
341 b 42 ! Czaką '? ’: skreślić, a cytat włączyć pod hasło Czajka
364 a 5 Sczpanae Sczepana , 

~  ' cze rn id ło  s z e w s k ie , a tra m e n ti g en u s , quo su tó re s370a 6 Cirnidlo
s c o r te a  in fu sca n t 5: Cirnidlo

377 b 13 oćcu przyprawiona oczu przyprawiona (Ecclus 45,14)
401 a 21 wantek Swantek
41 lb  51 M a c P r a w  274 M a c P r a w  VI 274
412a; 52 > 5 ,,
434a 32 po Wyczyścić dodać: Nieczyścić,
443b 10 s. 136b 10 s. 136 a 10

3 a 14 s im . VII, s im . VIII,
19a po w. 12 dodać: Dakło c f  Dziakło
28b po w. 54 dodać: Dardumdej c f  Dyrdumdej
29 a 29 1. skreślić . •
44 a 21 po Wdymać dodać: Wydymać ^
47a po w. 15 dodać: Denka c f  Dzienga
55 b 51 aby (szo) gy abyszo gy
59 a 3 Brvy były Brvy yey były
64 a 52 5 Dłiiżen skreślić •

■ 71 a 55 • po Dosichmiast dodać: Do szczętu, Dotychmiast
79 b 26 1400 P ie k  VI 16, wykreślić

122 a 3 Doleschny c?5 Dolesznyen isk o  p o ło ż o n y , in fe r io r , h u m ilio re  loco  p o s itu s \
122 a 5 skreślić: ^  Doleśny c z y  doł leśny?
183b 30 zbyli so zbyti so
218a 55 kolzdy na kolzdy
289 a 4—5 mye-dazmy mye-dzamy
290 b 21 3. 4.
300a 36 dzyen dzyen {leg . dzieją?)
302 b 35 in diebus (in diebus
323 b 1 Dziewięociernik Dziewięciernik
342a 28—33 ... wykreślić, należy czytać Cierpieć
357 a 24 B e d n M e d  50. B e d n M e d  74.
374b 45 3 . sg . m . gadał 1471 

M P K J  V 77; skreślić
374b 47 379. 379; ~  co n d it. 3 . s g . m . by gadał 1471 M P K J  V 77.
375b 28 Lepy Lepy {w a r. lu b .: lyeby)
381 b  5 Galia (Galia) Galija
381 b po w. 12 dodać: Galija cf. Galia
406 a 43 zrzebca zrze<biec?>
407 a 5 55 55
420 b 55 Głogowicz Głogobicz
455b 37 po Wgonićdodać: Poganie, Odganiać, Oganiać, Podga- 

niać, Poganiać, Rozganiać, Uganiać, Wganiać, Wyga
niać, Zaganiać, Zganiać,

461 a 13, 49 §•) 6* 4., 5.
467 a 51 W o lf f  W a rsz Z a p R p W a r s z


