P O L S K A

A K A D E M I A

NA

S ŁOWNI K
STAROPOLSKI
TOM III
I— K

W ROCŁAW —KRAKÓW— WARSZAWA
ZAKŁAD NARODOWY IMIENIA OSSOLIŃSKICH
WYDAWNICTWO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
1960—1962 ' ‘
*
• ........ K " '
......... ' •

U K

KOMITET REDAKCYJNY
STANISŁAW ~URBAŃCZYK

-Z E N O N K LEM EN SIEW ICZ

JA N SAFAREW ICZ

redaktor naczelny

przewodniczący

sekretarz

W ŁADYSŁAW K U R A SZK IEW IC Z

W ITOLD TASZYCKI

PRACOWNIA
KRAKÓW UL. STRASZEWSKIEGO 27

STANISŁAW URBAŃCZYK
kierownik

WANDA NAMYSŁOWSKA, EWA OSTROWSKA, HALINA SAFAREWICZOWA, ANDRZEJ SIUDUT
KRYSTYNA KALICKA, TADEUSZ KALICKI, MARIAN KUCAŁA
JÓZEF BAL, ELŻBIETA BELCARZOWA, STANISŁAWA DOBESZOWA, WANDA GÓRECKA
HALINA PAŁASZOWA, JÓZEF RECZEK, WACŁAW TWARDZIK
ALEKSANDRA ZIĘTEK-KAMYSZKOWA

DORADCY NAUKOWI
M IECZYSŁAW BRO ŻEK I t .
M ARIAN PLEZIA
I laclna
ADAM YETULANI — historia prawa.

Staropolskie naghsowe i- było zapewne zawsze prejotowane. Sygnalizując to w tym miejsca,
osobno vr nagłówkach hasłowych tego szczegółu wymowy nie oznaczamy.
I,

Hi

czocy (rapiens et rugiens) FI 21, 13, sim. Pul;
Ve dne y w noczi (die ac nocte) ogarnę ie na
muri iego lichota FI 54, 10, sim. Pul; Bogv naI. s p ó jn ik
szemv bodz weselee y krazne pfalene (sit iucunda
5 decoraąue laudatio) FI 146, 1, sim. Pul; GospoA. wskazuje stosunek ł ą c z n y .....................1
dzyn krolewal na weky y daley (in aeternum et
1. między częściami z d a n i a .........................1
2. między zdaniami równorzędnymi (i równo
ultra Ex 15, 18) FI Moys 21, sim. Pul; Przidze
ważnikami z d a n i a ) ............................4
szodzicz zywich y marthwich (vivos et mortuos)
3. między zdaniem czasowym i nadrzęd
Wierzę l— 15. 17. 18; Spovyadam sya bogv...
nym
............................................................... 5 10 mych wssyczkych grzechów vyadomych y nye4. między oznajmieniem imiesłowowym i zda
yyadomych Spow 3; Yako mye Paweł obroczil... stodoło yczinicz hy ploti oprawicz 1412
niem ............................................................... 5
KsMaz I nr 1852; Jacom ya ne *wszol MykoB. wskazuje stosunekprzeciwstawny . . .
6
C. nawiązuje zdanie
dopoprzedniego
laiowi trzech kmeczy y rataya 1418 TymWol 68;
15 Jsze Andrzey kazał zahoracz hy zakopacz drogo
k o n t e k s t u ............................................ 6
1419 MPKJ II 299; Jakom ya ne pobrał chle
D. w połączeniu z innymi wyrazami ( wy
wów y plothow na Pothrowe szedliszku 1425
rażeniami)
uwydatniającymi łączność
(a lfa b e ty c z n ie )................................... 6
TymProc 237; Jako u mne Vrban pobrał damb
cupyony y zaplaczoni 1426 ZapWarsz nr 162;
II. p a r ty k u ła
20
Wotpiczeli w mowie y fschego pisma słowie,
Wikleph prawdą powie Galka w. 4; Powod przewzmacnia następujący wyraz ' również,
danya hy oddalenya (distrahendi et alienandi)
nawet, właśnie, wszak, etiam, certe’
handze myal mocznoscz Sul 10; Czyrpely czan1.
r a w i a ...........................................................8
skoscz wsego dnya y gorączosczy (pondus diei
2. wiy/a wraz z poprzedzającym spójni
kiem lub przysłówkiem zaimkowym 9 25 et aestus Mat 20, 12) ca 1450 PF IV 569; Przemyayoczo y natchoczoczo praetereuntem ib. 570;
Moszowye Israhelsci... pobyeszely sam y tam
I. s p ó j n i k : A. wskazuje stosunek łączny:
(huc illucąue), rosprosziwszi syo BZ I Par 10, 7;
1. między częściami zdania: Crola uelikego moch
Ty y ginę rzeczi k tim podobne (haec et his sipocazuie csne y mochne ulodics<two> Aiw dr 13;
Ta sloua pisę suoti Lucas na cesch y na fal 0 30 m ilia)... zachouaval BZ Tob 1,8; *Thasz ya
gyda, roszkoszny may, dayacz kwyathky y szegodom nyneysim Kśw dv 2; Taco my pomoszi
lony gay ca 1455 Dóbr 324; Tedy woyth sz rabog y swathi crziz 1398 RTH III nr 3, sim. 1413
d[z]ą przyyaczol tych dzyeczy y s przyswoleJP XXXVII 169. 170,1415 AK Pr VIII a 131,1424
nym tych dzyeczy ma dacz y postawycz gym
Zab 537, 1426 ZapWarsz nr 175, 1428 Monlur
V 137, 1436 SK J III 332; A tesczy ony szo 35 *opyekaldnyką Ort Br VI 385, sim. OrtMac 127;
szobo volu y osia vedly biły Gn 3b; Otworzili
O pyeczączy oczczowey y synów Dział 9; Ascribo uxori... wsze ymyenye rvszayącze y lezącze
so na mo vsta swoia, iaco lew chwataiocy y ri-
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1479 KodWil I 371; Wyrczochem y wloczna
[...] nye czyskal 1481 ZapRpKol 2, 419; Czom
myal gymyenya... w szkrzyny y w komorze
(SkargaWroc w. 10— 1: w scryny y w *komorza,
w gvmne y *ne dvorze), tho my wszythko opvsczyczy SkargaPłoc w. 10; lh u s... yydzyal dw
(leg. dwu) brathv, Symvna, chtory rzeczon
Pyothr, y Yądrzeya (Mat 4,18) EwZam 302; Thy
yesz pewna nadzyeya nasza y krzeszczyanszka
vczyecha wzythka XV ex. Kałużn 290; Bogoszlawyona th y ... i thwoya szwyantha m athka Anna,
sz kthorey narodzylo szya yesth kro my a grzechy
y szmazy thwoye szwyanthe y mylosczywe czalo
XV ex. Zab 215; Sdrovy bądacz na rozymye
y ną czyelye sanus existens mente et corpore
ca 1500 Erz 22; Vzrzyczye... anyoly boże stąpyyącz y vstąpvyącz (ascendentes et descendentes Jo 1, 51) do syna bożego Rozm 215; Zgrze
szyłem vydavschy y zdradzyyschy krev nyevynną Rozm 759; ^ Tedi hy pani, y Passek s obu
stronu othpusciii tim gistim ossadnikom, oba
s obu stronu, hy kgnew, hy *prziszigą 1398 BiblWarsz 1861 III 34; Kaio sse teze, izem sse dopusczil sedm smertnich grzechów... y we sne,
y na iawe, w lenistwe Spow 2; Angelus... iam
sic iam aliter y thak, y owak hominem amonet
XV med. R XXII 320; Y tądy, y owądy hac
illacąue XV med. Zab 521; Szalono robotoo kaszysz sze y ty, y lud ten (et tu, et populus iste)
B Z Ex 18, 18; <G)dy trze... byliby pomowieny
0 m aszoboystwo..., a tym y w vynye, y w gło
wie bywały potąpyeny, przeto ystawiamy, aby
gednemv dano winą Dział 30; Y chorego, y strowego, sbavya szyuotha kaszdego De morte
w. 174; Yest thobye bogu... y wszelka czeszcz,
y chwała (honor et gloria) XV p. post. Msza VIII
s. 65; Nygdy tego v nyey nye vzryano, aby y tam,
y szam oczyma vyerczyala Rozm 20, sim. ib.
132; Sloncze svoye przepvscza wzchodzycz y na
zle, y na dobre (super bonos et malos M at 5, 45)
Rozm 270; ~ Myedzy *oponya y altarzem inter
vestibulum et altare (Ezech 8, 16) XV p. pr. SK J
1 303; Gymyenye pospolite myedzy namy y (Sul
60: a) ryczermy naszymy (inter nos et barones
nostros) na poli ma bycz rozdzelono Dział 61;
Przez czya pokoy myedzy czlowyekyem y angyolem vczynyon yest Naw 43; ~ łi zarazem,
idemąue, simul et, et — e t': A utore ewangelista
suoti pocazuie, ize tec to crol y croleuich {nie
bieski) iesc mochneysy Kśw dr 5; Tesczy gest
on Xt bil veliky y mały Gn 4 b ; Posluszay glossa
prośby moiey, crolu moy y bosze moy (rex meus
et deus meus) FI 5, 2, sim. Pul; Gensze yakokoly
bog gest y czlowek (qui licet deus sit et homo),
ne dwa wszdy, ale geden gest Kristus FI Ath 32,
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sim. Pul, M W 113a ; Thy yesz yeden mystrz y pan
Naw 81; Były myedzy szobą braczya y nyeprzyaczyelye (quia et fratres invicem erant inimici) Rozm 242; ~ szeregi wieloczłonowe:
Sz nesktorego szyna slodzeg byua, kostarsz
y pyganicza Gn 12a; On ne telkocz gest szo on
nam byl yrodzyl miody, alle tesze skromny, czychy y vbodzy (leg. ubogi) Gn 175 b ; Mocz boga
oycza wschechmoganczego, mandroscz sina yego
yedinego, dar y laska ducha szwyanthego, racz
bycz sz namy Gn ap. la ; Zdrowa crolewno,
mathko myloszerdza, zywoth, szlothcoszczi
y (SaheReg 6: a) nadzeya nasza (salve regina,
mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra)
SaheReg 1—5. 7. 8. 10—2. 14—6; O nyewymowna dobroscz, o dzyw<n)a, dostogna dlugoscz, syrokoscz, vysokoscz y globokoscz myloszerdze boszkego! 1413—4 JA XIV 503; Wyem
o they zenye, wyenye y them tho dludze OrtVrtel 117, sim. Ort Mac 20; Dixerunt, quod ipsas
curias tenent s pradzadow, dzadow i z oczczow
ipsorum eviterne 1457 AGZ XV 9; Dzesyaczina
ma bycz spelna dana wygyąwszy rzepą, mak, capustą, czebula y gynsze yszytky ogrodne (exceptis rapis, papavere, caulibus, coepis, allio
et quae sunt his similia, Sul 4: y thim podobne
naszenya) Dział 5; Nye wząlem szyła gwalthem
pirsczyencza srzebr[e]nego poszloczonego, walv
plothną, cząchla, dw (leg. dwu) rambky y gynschych rzeczi domowych 1470 Zap Warsz nr
2941; Byvam v czeszarszkyey szeny (leg. sieni)
zymye, lyecze y w geszeny De morte w. 187; ~
V ymya oycza y syna, y ducha szwyanthego
Gn ap. l a ; Sława oczczu y sinowi, y swotemu
duchu, iaco bila s poczotka y nine, y wszda,
y na weki wekom (gloria patri et filio, et spiritui sancto, sicut erat in principio et nunc, et
semper, et in saecula saeculorum) FI 1 ,9 ; Bodz
stoi gich przed nymi w sidło y w odpłaty, y we
szcodo (et in retributiones, et in scandalum)
FI 68, 27, sim. Pul; Yze dal pancznacze grzywen
y crową s czelancz<em>, y korzecz zytha 1420
AKPr VIII a 151; Przeszen y s nym, y w nyeem
(per ipsum et cum ipso, et in ipso) gest tobye
bogu oczczu... welka czescz 1424 Msza III s. 63,
sim. IV. VI—VIII; Jacom ya nye winowatha
Boguslaowi coppi za posak i wesglowya, i dzenice 1428 Zap Warsz nr 2820; Vbogyego d u ch a ...
gest ten, gen... ma syą przed bogyem yako że
brak przed królem, v to *pulayącz syą syerczem
y mową, y vczinkyem XV med. R XXII 235;
Iozve... prziwolaw wioczszych vrodzenim y ksyozot, y soodz, y vrz 0dnikow (maiores natu ac
principes, et iudices, et magistros) B Z Jos 24, 1;
Wszitki ss0di złote y srzebrne, y myedzane
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(omnia vasa aurea et argentea, et aenea) poswyocyl BZ I Par 18, 11; Przeto wam davami na
swyadomye ze wszech kapłanów y nauczonich,
y spyevakow, y wrotnich, y Natinneow, y sług
(de universis sacerdotibus et Levitis, et cantoribus, et ianitoribus, Nathinaeis, et ministris) tego
bożego domv B Z I Esdr 7, 24; A takesz krolya
kananeyskego y iebuzeyskego, a pharazeyskego,
y etheyskego, a eweyskego, y amoreyskego,
y wszitki moczne w Ezebonye pobywszi (denique Chananaeum regem et Jebusaeum, et Pherezaeum, et Hethaeum, et Hevaeum, et Amorrhaeum, et omnes potentes in Hesebon prostraverunt), zemye gych... ony so obdzerzely BZ
Judith 5, 20; Wysnavam, yszem nyesprawyedlywye obmowyl xandza Łukasza, mowyantcz gy
fałszerzem a słym czlowiekem y sdraycza 1464
AcPosn I 365; Jako ya tho wyem, eze Micolay gesth s tego łoza y tey kr we, y s tego korzenya, iaco Paveł i Micolay 1464 ZapMaz 52;
Yako ya chleba y grochu, y trzechseth klepk...
A lberto... przesz oblyky nye *zapral gualtem
1473 TymSąd 28; Ja przyszągam bogu y kró
lowi gospodarzowy, y takosz gego namy<e)stnikom, y wszym tego m i<a)stą werzen bycz XV
p. post. Zab 539; Vyedze kv vyelkyemv memv
przykłady y kv vyelkyemv nakłady, y wyelkyey
szkodzye XV ex. SIArch I pfil. 23; ^ Mamy
pefno werzicz y nyne, y bosym wysnanym,
y waru nascho XV med. GIWroc 41 w; Z roskoszy cełesthnych *sczodą yyelka byerze czlowyek
y na gymyenyy, y na czele, y na duschy XV med.
R XXV 155; Na zapowyedzy czo czyny przyszyaszny woyt sz prawa, szlowye yako nany zalyezy, y zawyeranye gymyenye, y zakład przed
nym położony, y gyednanye, y szlubowanye
OrtMac 137, sim. OrtBrRp 101, 1; ^ Pokorna
spowyedz ma bycz, czysta y wyerna (Zab 451:
y czista, vyerna), czasta, odkryta (Zab 451:
czenstha y odkrita), roztropna y dobrow olna...,
poslusna y tez na sya zaluyacza ca 1428 PF
I 476, sim. XV med. Zab 451, 1460 R XXV
243—4, XV JA XV 534; Anno schwyąta y na
bożna, myloschczywa y pokorna, dwadzyeschczya schyą lyath szmuczyla XV ex. PF V 103;
Wskazał yemu yeden plomyen, gdzye swyathloscz y czyemnoscz, smanthek y płacz, y czyaschkye wzdychanye XV ex. Zab 536; Była czycha,
mądra, rostropna, smyerna, lyvbyezna, poslyzna
y vtulna, y ynnemy wschemy cznotamy okraschona Rozm 18; A nnasz... Iesucrista... d a l...
v rące lycemyernykom, pysarzom y mądrczom,
y takyez svym slugam Rozm 703; ^ ~ w li
czebnikach: Zapłacił yedno krziwno y dwaczescza... posagu 1405 Piek VI 250; Jakom ya

ne vkradł Micolaievi sedmi kop y *diwdzesthu
1424 ZapWarsz nr 90; Jacom ya ranczil Pyotrowi za *Hindzicha pyancz groszi i dwadzescya
1428 ZapWarsz nr 2788; ~ Jakom ya ne vcradl
Hadasse czthirech y dwdzeszthu kop 1425 Zap
Warsz nr 117; Yako czszom zayanl *oszaydzeszanth y stho szwyny 1432—7 RocznHist XV
245; A bil gest szyw dzeszocz y sto lyat (centum
decern annis) B Z Gen 50, 22; Mykolay wszyąl
mych pyenadzy gedna y dwadzyesczya grzywyen
Ort Kai 139; Thedy przepadnye szescz y XXX
szelągów OrtMac 98, sim. Ort Br VI 372; Jakom
y a ... nye zabił kyernoza, jako cztiri y dwadzescza groschi polgroschkow 1472 ZapWarsz
nr 3074; ~ Oth stvorzena Adamouego] asze
do narodzena boszego bilocz gest pincz thyszocz lath, dwescze lath y dzeuocz lath Gn 4b;
lako Boro widzerszal pokoyno dzedzino trzidzesczi lat y trzi lata 1410—3 JP XXXIII 388;
Jaco mnye Sulislaw winowath pyanczdzesanth
groszi i dwa rancogemstwa 1427 ZapWarsz
nr 2719; Jako Pyotr za myan ymal zaplaczicz
vosznemu sedmydzeszand grossy y szescz 1428
ZapWarsz nr 298; Iaret, bodocz w szeszczydzeszot leczyech y we dwu (vixitque Jared centum
sexaginta duobus annis), gymyal Enocha BZ
Gen 5, 18; A wszakosz gesm ya bil v czyebye
dwadzeszczya lyat y dwye (idcirco yiginti annis
fui tecum) ib. 31,38, sim. ib. 31,41; Przybiwanye synów izrahelskich... bilo gest trzysta
lyat y trzydzeszczy (fuit quadringentorum triginta annorum) BZ Ex 12, 40; Jako[m] mye Jan
Kossaczki raczył *cyterydziesczy grosy y *szecz
za kmieczie 1499 ZapWarsz nr 1830; ~ Angel... <pobił>... sto tysoccy <ośmdziesiąt ty>socy y poc tysocy luda poganskego Kśw ar 11;
Czterdzesczy a sto y dwe grziwne 1411 AK H
III 173; Iaco p a n ... wydzerzal sto y dwadzesscze,
y gedna barczy 1425 Przyb 19; Zastawyamy dzedzini... w tyssonczu grzywen syrokych grossy...
lyczoncz w kaszdo grzywno czterdzesczy y oszm
grossy computando in quamlibet marcam
XLVIII grossos ca 1428 PF I 481; Jakom ya
Andrzeyevi nye vinovath dwadzescye y pyąncz
grosszy długu vinovathego 1451 ZapWarsz
nr 922; A tha wdova była asz do lyath oszmdzyesszyanth y szthyrzech (ad annos octoginta
quattuor Luc 2, 37) EwZam 295; Nye pyschal
nycz do dwdzyestw y do *dzyevyetego lyata
o yego svyątym zyvoczye Rozm 42; Od Yadama
aze do tego czaszv... lyczą szye cztyrzy tyszyącz
dvyesczye y pyątnasczye lyat podług szyedmydzyeszyat y dw yykladnykow Rozm 176; Każdy
czlovyek ma w sobye szyedmdzyeszyat cztyrzystha y dya czlonky Rozm 501; Thu szye myny,
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dvanasczye czem anyolow są szedm tyszyączy
dzyevyeczkrocz sto dzyeyyączdzyeszyath y dva
anyoly, bo kasda czma yest schescz thyszyączy
szesczseth schesczdzyeszyącz y schescz anyolow
Rozm 642; V kazdem czlovyecze czthyrzysta 5
schesczdzyessyath y dvoye kosczy Rozm 819;
~ Myły Yesus syl (leg. żył) na szvyeczye trzydzyesczy a dvye lyeczye y poi rokv Rozm 186;
~ z odcieniem rozlączności: Veniens Suszka
ad banitum iudicium podał ymyenye voytow- 10
sthwo (leg. w wojtowstwo), tako długo y crothko,
yako szam myal, 01brachthovy 1432 JP XXXVI
35; A przetho wszisthczy... braczą, szostri
y (aut, Dział 40: abo) blyszne przyrodzone zabyayącz... w dzedzynnem gymyenyy nygenego 15
przystampy nye *odziczszą Sul 49; Podkomorze,
gdy gednego dnya rozgranyczy dzedzyny. . aczkolyby dwie abo trzy rozgranyczyl dzedzini, ma
myecz poi grzywny, ale gdy wiączey dny nyszli
geden, tedy trzy grzywny ma myecz, a to acz- 20
kole dwie abo trzy y wiączey dzedzyn rozgranyczylby Dział 48.
2.
między zdaniami równorzędnymi (i równo
ważnikami zdania): Pospesiho so do coscola na
m odlituo... y pocoho so modlich Kśw ar 5; 25
<Z)aplacaho, praui, usem sircem y obetnico
bogu yzdaho Kśw ay 12; Taco nam bog pomozi,
iaco prawe wemi i swaczczimi 1394 PKKr 239,
sim. 1395 JP XXXVII 131, 1395 PKKr 241,
1396 JP XXXVII 132, 1396 Zab 537, etc.; Iaco 30
praue yemi i bilismi pri tern, esz Paulus de
Mrzeyow incepit 1395 PKKr 242; Svothy Lucasz tutha yyclada y yypiszuge rodzag othcza
y maczerze svotego Gana Gn 11 b ; Pastiirze
szocz ony były svog dobitek pasły y szocz go 35
ony były stregly Gn 176 b ; Vmyio medzi newinowatimi rocze moie y ogarno ołtarz twoy,
gospodne, abich sliszal glos chwały twoiey, y wipowem wszelike dziwi twoie (layabo... manus
meas et circumdabo altare tuu m ..., ut audiam 40
yocem laudis, et enarrem uniyersa mirabilia tua)
FI 25, 6—7, sim. Pul; Kto mi da perze iaco golobiczi a poleczo y odpoczino (et yolabo, et reąuiescam) FI 54, 6, sim. Pul; Szedzi na prawicze
boga oczcza wszechmogoczego y othyodze przi- 45
dze szodzicz (sedet ad dexteram dei patris..., inde
yenturus est iudicare) zywich y marthwich Wie
rzę 1; Zdrowa crolewno,... k thobe wzdichami
llkayocz y (SaheReg 3: a) placzocz (gementes
et flentes, SaheReg 4. 9. 16: liczczocz, placzocz) 50
w them tho dole szlesz SaheReg 1 .2 .5 —8.
10—2. 14. 15. 17. 18; lako Jan czyni drogo po
*Dirzsconim lancam hi o tho scodo ma sza
grzifna 1406 TPaw IV nr 1099; Przibegly na je 
go *gospodo i bili 1416 RafPocz 19; Przymicze 55

I
y pycze (accipite et bibite) ss tego wszytczy 1424
Msza III s. 58, sim. IV. VI. VII; Kandiszmi gechali, tandi gest yeczna dzedzina Czarnkowskego
y slussa ku wsy Czarncowu Pyotrowu 1425
AK Pr VIII a 164; Jako Bronisz mego kmecza
sbyl przyszedw na dom y polyczek mu dal 1427
ZapWarsz nr 204; Jaco mnye Viszek gonił
z ostro bronyo i wlocznyo vderzil ib. nr 2714;
A zatym vzrzely wylka, a on wyeprza zasyo nyesye y puscyl gy czala ('całego5) Blaż 320; Yusch
masch pocoy scham w schobye y w ginich gi
czinisch XV med. R XXII 242; Zamanczili
y lankly sye conturbati... et conterriti (Luc
24, 37) ca 1450 PF IV 573; A gdy then goscz
chczyal zasszyą thy pyenadze y dowyedzal szye,
ysz szgynaly OrtKal 142, sim. OrtMac 70; Obye
stronye... o wszytky rzeczy... na nas spvsczyli...
dawayacz y (Sul 3: a) poszyczayącz (dantes et
concedentes) nam wszythką mocz Dział 3; By
była czo przykrego przemovyla,... nagle by mya
ymorzyla y dvsza by vypądzyla De morte w. 96;
Nygdy we zdrowyu yest pyssan y w wyelikey
chorobye dokonan Pul s. 622; Twe czyalo
w prawdzye przymuya y thwa szwyątha krew
pygyą Naw 115; Alye my day twe vczyeschenye,
abych porodzyla moy plod y dala tobye ovocz
moy Rozm 6; Alye myesczanye ssą yego nyenazrzyely y posiały (oderant eum et miserunt
Luc 19, 14) poselstwo za nym Rozm 408; Radzyl, yzby vypysan myły Iesus y yypądzon s syemye Rozm 587; ^ <K rol... człow ieka)... cadidlem ..., m irro... bodę darouach y pres ti dari
milosc sina deuicego może otrimach Kśw dr 3;
Przeto ne bodzemy se bacz, gdi se bodze moczicz zema y (Pul: y gdy) przenesoni bodo gori
(dum turbabitur terra et transferentur montes)
w sercze morske FI 45, 2; Bo owa w lichocze
poczol iesm se y w grzeszech (in iniąuitatibus
conceptus sum et in peccatis) poczola me macz
moia FI 50, 6, sim. Pul, KartŚwidz; Yze mamka
gego kmecza y lanky na bloczech w osminacze
grzywen dzersala y on po nyey w tychże *pyenandzych 1421 AKPr V IIIa 155; Aczby nyektore sczepye byłoby yvsz... wsadzone, aczkoleby byli czyge wiosnę, y chczalby ge wykopacz,
tedy na dzedzynye... ma gych połowiczą ostawycz Dział 41; Nyyedney wyny ty nye masz
przyeczyw temu czlowyekowy, bo prawy yest
a dobry, y dla yegom czyrpyala wyelye wydzyenya XV p. post. RozmPam 475; Y szyedzyal
tamo tako nad studnya, a było yakoby schostey
godzyny, y przyschła nyevyasta... czyrpacz vody
Rozm 244; ~ Vstan, praui, pospey so milucka
i moia y poydy! Kśw br 3; <To słowo) Corroj zaym uipraua so: taynicha moia mne, a zna-

r

i

monuie S0 si<rce...> taynimy grechy scalano
y oth togo zbauicela zlymy vcinan<mi ottargnione), y u tern to mesce Corrozaim, v peckle
uekuiem smirtny<mi grzechy zano)rone y utonolo Kśw cr 13—5; A pres tocz gest ona do
Xpa bila prysła y pred gego nogamy gest ona
bila padła, a sfwe grzechy gest ona przeth
n<i>m bila pouedala Gn 14 b; A tako vocz ona
vmarla gestcy ona natichmasth s marthfy była
fstala y do suego domu gest ona była sla,
y gestcy mu ona sznadane była nagothouala
Gn 183b ; Gon moio duszo neprzyaczel y vlap,
y potlocz w zemo sziwot moy, y sławo moyo
w proch wwedzy (perseąuatur inimicus animam
meam et comprehendat, et conculcet in terra
vitam meam, et gloriam meam in pulverem deducat) FI 7, 5, sim. Pul; Posłał z wisocoscy
y wzol iest me, y wyol me z wod wela (misit
de summo et accepit me, et assumpsit me de
aquis multis) FI 17, 19, sim. Pul; Oczcze nasz,...
chleb nasz wsedni day nam dzisa y odpuscy nam
nasze v in i..., y ne wodzi nas w pokuszenye
Ojcz 4. 6; Tego mi zal y tego sse kaio, y prosso
twórcza wssemoganczego.. bi me raczil rosdrzessicz mich wsech grzechów Spow 2; Yaco
Yan wlasl na pana Pomanow wosz y deptał gy,
y klol nan dlusicza 1418 JP XXXVII 171; O to,
o cosz ti na mo żałował, to twoy oczecz trzimal
s Staskem ..., a Sstassek me ne podał, et tu
y ty sze mno szescz lath trzimal twoy dzal y wszy
wał moy dzal, y kekdy bili panowe na wkazowanu, tegosz ty ne oth<r>zymal y na liscze stal,
y wini placył 1421 PF VIII 16; Vczyoszyli gego
y korzyli so sze, a zawydzely (exasperaverunt
eum et iurgati sunt, invideruntque) BZ Gen
49, 23; Bandzely czlowyek zabyth y gęstły peł
nego prawa, a nye gęstły zaraczony czlowyek,
tego zaplathą gest oszmnaczczye funtów OrtKcił
201, sim. OrtMac 33; Tedy bog vlyal dvsche
svyątą v to czyalo y oblyal yą swą svyąta mylosczyą, a przyłączył k temv czyalv svyątemv
y daroval dary rozmaytymy Rozm 9; ^ z od
cieniem wynikowości: Allecz Salomee gestcy ona
temu tho biła ne uerzyla y chczala szo gest ona
sviima rokama dothknocz tego to mastha była
Gn 4 a; Xpc svotego Gana gestcy gy on miloual był y gestcy gy on był svim nauothsiim
skarbem daroual bil Gn 180b; Ku gospodnu
wolał iesm y wisluszal me (ad dominum clamavi et exaudivit me) FI 3, 4, sim. Pul; Boy se
gospodna wszelika zem a... Bo on rzekł y vczinona so, on kazał y stworzona so (quoniam
ipse dixit et facta sunt, ipse mandavit et creata
sunt) FI 32, 9, sim. Pul; Ocropisz me, gospodne,
yzopem y {Pul: a) oczisczon bodo, omyiesz me

y nad *zneg vbelon bodo (asperges me hyssopo
et mundabor, łavabis me et super nivem deałbabor) FI 50, 8, sim. Pul; Gensze uczynył po
dług słowa gego y odyool muchy od ffaraona
y od sług, y od luda gego, y nye ostała nygena
(abstulit m uscas... a populo eius, non superfuit
ne una quidem) BZ Ex 8, 31; Wszystczy otchylyly szye so y nyevzyteczny so szye sczynyly
(omnes declinaverunt, simul inutiles facti sunt,
FI: odchilili so se, pospołu nevsziteczni yczinili
se so) Pul 52, 4; A roszgnyewam szye na wasz,
a zbyyą wasz myeczem, y bandą wasze zony
wdowy y wasze dzyeczi szyrothy (et erunt uxores vestrae yiduae et filii yestri pupilli Ex 22, 24)
XV p. post. Kalużn 286; A yyszedvszy nye mógł
moyycz do nycb i yznały, yse yydzenye yydzyal
w kosczyele (Luc 1, 22) EwZam 288; Dyabel
chczyal pokyszycz lakomstvem y vstąpyl s nym
na yyszoką górą, y pokazał yemy *vchytka krolewst<w)a tego svyata Rozm 197; Davnocz to
o mnye przepoyyedano, a nynye my roskazano
oczem moym, y to nye może ynako bycz Rozm
498; Yest barzo mądry a barzo chytry y czy
laczyye może szye sk<r)ycz, y yynydz z yaszych
rąkv Rozm 617; Tako ony daley ny<e> vyedzyely, czo odpovyedzyecz, y mylczely Rozm
754.
3. między zdaniem czasowym i nadrzędnym:
'wtedy : Gesz to gdisz bila wiszla, y poczola
blodzycz po puszczy (quae cum abiisset, errabat
in solitudine) BZ Gen 21,14; Yoosz gdisz vszrzal Sychem..., y poczoł yo mylowacz (quam
cum yidisset Sichem ..., adamayit eam) ib. 34, 2;
Ale isze bil Tobyasz na bodze smyercy poszodal maiocz za to, iszebi bil w proszbye vsliszan, y zavolał k sobye sina swego (cum Tobias putaret orationem suam exaudiri, ut mori
potuisset, yocayit ad se ... filium suum) BZ
Tob 4, 1; A yako smyotla proch v gromada,
nye mayączy tako rychło vecz zebracz, y po
brała przed szyą w szvknyą, y ponyoszla Rozm
19; Kyedy szyą anyol yemv pokazał, y począł
y (leg. ji 'go’) vyeszyeiycz rzekącz Rozm 35;
Kyedy dokonał pokvsz, s ktoremy był czart przyschedl, y odstąpyl od nyego Lucyper Rozm 197;
A yako szye przyblyzy, y vzryal grzeschne myasto Ierusalem, y płakał nad nym rzekącz (et ut
appropinquavit, videns civitatem, flevit super
illam, dicens Luc 19, 41) Rozm 447, sim. ib.
249; A potem kyedy myely radą o smyerczy
yego byskupy, lycemyernyczy y popovye, y po
dały temv starosczye Pylatovy Rozm 708.
4. między oznajmieniem imiesłowowym i zda
niem: Andrzey zagado drogo i dal Michałowi
dwie ranę 1392 TPaw IV nr 72; Iaco Sandziwog
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daw Jacubowy rok i odbył gy oth prawa 1394
HubeZb 69; Kedi Budziwoy prziszedl zodacz
prawa na slodzeya, tedi Micolay prziszedw...
sze dwemadzeszthoma kmeczoma y dal mu po
liczek 1398 Leksz II nr 2112; Esz pirzwey przibyeszaw na yego rola y dal yemv pirzwey rany
1400 SK J III 189; A tedy vocz Ioseph chocz on
te tho kaszny posiuszen bicz y poseticy gest on
bil do tego tho mastha Gn 3a; A takocz vocz
ona setfszy sz im do gego losznicze y vkaszalacz
mu gest ona naprzecif slunczu okrok slothy była
Gn 5 a, sim. ib. 14 a. 179 b ; Wyszedw na dwór y
molwil (egrediebatur foras et loąuebatur) FI 40,7;
Brycy sszedw na gospodą Thomkową y huczynil swadą na gego czeladz 1423 AKPr VIII a 156;
Powedzely swemu starzeyszemu, genze prziczinyw wyocey panostwa y posiał ge ku swyotemu
Blaszeyy Blaż 319; Wiproszczy myo s roku brata
mego [mego] E zau..., boczbi snadz przydocz
y zabylbi maczyerz s dzeczmy (ne... veniens percutiat matrem cum filiis) B Z Gen 32,11 ;;Tedi poyowszy Moyszesz Izrahela z Morza Czirwonego
y weszły soo z nym na puszczyoo (tulit autem
Moyses Israel de Mari Rubro et egressi sunt in
desertum) BZ Ex 15, 22; Zatim Caleph kroczoocz szemranye *lvczkey... y rzecze (inter haec
Caleb compescens murm ur populi... ait) BZ
Num 13, 31; Prziszedszi sinowye gego y rospowyedzo oczczv swemu wszitko (venerunt filii
sui et narraverunt ei omnia opera) B Z III Reg
13, 11; A przeto zbyram dwye drewnye, abich
wszedszi y vczinyla to sinv memu a mnye, abichowa to sznyadszi y vmarla (ut ingrediar et
faciam illum mihi et filio meo, ut comedamus
et moriamur) ib. 17, 12; Rzeklesz gym, abi
wnydocz y wlodnoly zemyo (ut ingrederentur
et possiderent terram) B Z Neh 9, 15; Zawolaw
k sobye Raguel sług swich y szły s nym (accersiri iussit Raguel servos suos et abierunt cum
eo panter) B Z Tob 8, 11, sim. ib. 11, 4; Gdysz
woyth począwszy rzecz w sządzye y nye doko
nał, bądzyely... wynowan przed prawem? OrtMac 124; Then m asz... wsząwszy pyenadze...
y szmvrowal then szgorzaly dom OrtVrtel 117,
sim. Ort Mac 24; Zmovywschy to anyol y odstąpyl od nyey, y ystąpyl na nyebyossa Rozm 7;
lozeph yyodacz sve dobycząta y vczynyl ym
yasly Rozm 63; Byezącz yedno dzyeczya nyeopacznye y szvalylo szye z oney góry Rozm 125;
Tako vlaschy na dachy y odbyły desczky, y spvsczyly loże (ascenderunt supra tectum et per tegulas submiserunt eum Luc 5, 19) Rozm 292,
sim. ib. 405. 442—3; Byl yeden czlovyek..., któ
ry ossadzyvszy vynnycze y ogrodzyl ya pło
tem, a ykopawszy v nyey lyszycze y yczynyl

yyezą, a ossadzyyszy yą oraczom y poszedł
precz (homo erat..., qui plantayit yineam, et
saepem circumdedit ei, et fodit in ea torcular,
et aedificayit turrim, et locavit eam agricolis, et
peregre profectus est M at 21, 33) Rozm 409— 10;
Byegayącz około yego y były, y pchały nyektorzy
Rozm 701; Przetoz vkazvyą sve oblycze vbyte,
aby thy, myły stvorzyczyelyv, vezravschy na nye
y byl nam mylosczyy, y odpusczyl nasche grze
chy Rozm 834; ~ B og..., iensze swirzchowal
nogi moie iaco ielenow y na wisokosczach postawaio me (qui perfecit pedes meos tamquam
ceryorum et super excelsa statuens me) FI 17, 36,
sim. Pul.
B. wskazuje stosunek przeciwstawny: Sandziwoy mai poslacz lawniky pitacz prawa do Kalischa, a przi tern Margorzatha mała bicz, y ne
sial 1411 HubeZb 57; On slubiw gy (sc. konia)
wiprauicz, y ne wiprauil 1421 TPaw VII nr 2425;
Jakom ya sz thoba yyednan..., yschesz myal
chycz oprauicz, y nye opravylesch 1480 ZapWarsz nr 1509; Vsta ymayo, a nye będo molwycz, oczy mayo, y (FI: a) nye będo wydzecz
(oculos habent, et non yidebunt) Pul 134 16;
S mego lyasza drwa do woza nosił, i lupycz
my szan nye dal XV p. post. RafZran 92.
C. nawiązuje zdanie do poprzedniego kon
tekstu: Y zmouil sin bozi sloua uelmy znamenita, gimis casdo duso zbosno pobuda, ponocha
y pouaba... Y <mowi syn boży:) vstan! Kśw
br 3—6; Y moui ewangelista suoti pod obrazem
trsy crolew poganskih: Gde iesc tec, ienze so
narodil crol zidowsky?... Y pocazuie ewange
lista, ize tec to cro l... ine usitky crole zmyia
Kśw cv 20—6, sim. ib. dv 8; Iszecz kalsde stworzene, gdisczy ono ma porodzicz, szukacz ono
szobe przebithku... I kalsdacz tesze neuescza
thvarsz..., gdiszczy ona porodzicz ma, tedicz
vocz ona przed thim to szobe ona komoro namuie Gn 3b; Ale wibral pocolene Iu d a ... I vczinil iaco iednoroszecz swotoscz swoio w zem i...
I wibral Dawida, sługo swego (et aedificayit sicut
unicornus sanctuarium suum in te rra ... Et elegit David servum suum) FI 77, 76, sim. P ul;
Oczyecz dzyevycze Maryey począł pyacz pyenye... Y rzeki: Bogoslayyon bog moy, yen
dzyerzy panystwo nyebyeszkye Rozm 10; T a
ko y poschly, a przede wschemy Iudasch.
Y yschedl v ten dom, v ktorem myły Iesus
yyeczerzal, y schukai yego Rozm 613; Czczyenye
o tern, yako myły Cristus byl yąt y szyyązan
barzo trudno. I pysche daley syyąthy Lukasch
rzekącz Rozm 651.
D. w połączeniu z innymi wyrazami (wyraże
niami) uwydatniającymi łączność (alfabetycznie) :
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a. i (k) temu 7 ponadto, citąue, atąue insuper :
Ktoricz clouek thy to dary gest straczil, szukagsze gych mylosczyue a szerczem skruszo
n y ) ^ y k themv naboszn<y)m
172a; Pamyathay swyeczycz dny swyathe y k themv
(Dcfc I 2. 3. 5—8: a k themu) starsche thwe
*czycz Dek I 1; Kczeszly myecz łaszka moya
y themu dnyow przedluzenye, thczysz oczcza
y matka thwoya Dek III 13; ~ Gdy kto komv
byerze gego gymyenye y gescze k themv go
wyąsze o gygra Ort Br VI 373; ~ b. i nadto:
Wszitko podbił ies pod nogi iego: owcze y scot
wszistek, y nadto (insuper et) wszistek swerz
polni FI 8, 7, sim. Puk, Przetosz weseliło se iest
sercze moie y radował se iest *iozik moy, y nadto
(insuper et) czalo moie odpoczine w nadzegi
FI 15, 9, sim. Pul;
c. i owszem: Y <o)wszem
quin ymo ca 1428 P F I 485; Quin ymmo, y owssem, id est certe 1437 Wisi nr 228, s. 88; A przetho wszisthczy... braczą, szostri... zabyayącz...,
w dzedzynnem gymyenyy ny genego przystampv
nye *odziczszą. Y owszem (Dział 40: i tesz) skazvyemy ge (quin immo sententiamus ipsos) Sul
4 9 ;fY owszem quin imo XV p. pr. R XVI 350;
Y owszem eciam XV med. R XXIV 365; Quin
immo,[id est magis vel potius y owschem ca 1500
Erz 22; ~ d. i takie(ż): Mało takich kaplanof
nadze y takesz kasznodzegecz Gn 11 b, sim. ib.
11 a; A napirsuecz gy on o gego velika czuda
chualy, choscy gest ge on przeszen byl nasz miły
Xc czynił drzeue, nisly szo gest on na ten tho
svath bil narodził i takesz gdiszcy gest on na
tern tho suecze byl Gn 119a,; Jakom wsząl dzeszanczora scota... i takye dw konu 1420 AKPr
V IIIa 150; Przyslasta y take venerunt et duo
presbiteri (Dan 13, 28) XV p. pr. SK J I 303;
Kazymyrz... nye m a ... bycz poslvszen any Kleparz, y takyesz (et e converso, Sul 5: y takyesz
zaszą) Cracow owych myast klątwy nye ma bycz
poslvszen Dział 5; Alye górze bądzye zonam
y ony dny plod nosączym y takyescb (et Mat
24, 19) sve dzyatky choyayączym Rozm 482;
Svyaty P y o tr... yyelykym zamątem y takyesz
strachem byezal do iedney yaskyny Rozm 699;
~ Przeto zbyły biki y wzoly kaplany krew
gich..., y były takesz skopi (mactaverunt etiam
arietes) B Z II Par 29, 22; ~ e. i też(e): A pouedamcy ga tho vam fszythkiim xpianom yernim
i tesze slugam bosziim Gn l a ; Then to kroi,
genszecz gest bil barszo yiszoky, tenczy szo gest
on dzysza yczinil barso niszky i tesze stari
y miody, velky y mały, bogaty y vbodzy Gn 3 a,
sim. ib. 11 a. 183a; Megcze vy tho f svem serczu
na pamoczy, abiscze vy *nedzolo y svothe dny
syocyly i tesze ge ve czcy mely Gn 175 a, sim.

ib. 181 a. 182a; Ossoblywye vaszym laszkam poleczam w modlythwą the dussze, kthorych thv
czyala leszą w thym domv y thesz na szmyntharzv Gn ap. Ib ; Tho czalo ylkokrocz y tesz
yczynycze, na moya pamyecz bądzecze czynycz
(haec quotiescumque feceritis, in mei memoriam
facietis) 1413—4 Msza I s. 262, sim. VIII;
*Miszkane nasze ablo (pro albo) czasy w twem
pokoyw roszgodz albo sądzy y tesz (atque) od
wecznego potampenya nas wytargacz albo wirwacz 1424 Msza 111 s. 54, sim. IV. VI. VII; Przeszegnal, dal y tesch wczniom (benedixit deditquc
discipulis) 1426 Msza IV s. 314; Wysznawamy...,
kako slachathny y theze obycza<j)ni Jan y Jęndrzey... goroczymy ogarneny potrzebamy rokow y thesz rzeczy szondowich (terminos et
causas iudiciales)... yczynily... szwego... procuratora actorem ca 1428 PF I 479; Zastawyamy dzedzini... ze wszitkimi wodami y te
sze lokami, pastwami, pusczhami, bory obligamus hereditates... cum omnibus siluis, aquis,
eciam pratis, pascuis..., borris ib. 481; Kmyecz...
yeną kopąn groschi przes rok dacz i tezee (et
etiam) d o m ... i ploti oprawicz bandzye vynowath Sul 91; Przetho z osobney rady wyelcbnego oczcza, ksyądza Yaroslawa gnyesznyenskiego..., y tesz (necrion) prelatow y stolnykow, woyewod, ryczeny y pospólstwa sylachty naszey... statuta ystawylismy Dział 2;
Dla krechcosczy panyenyskyey y tesz dzewyczey obczowanye masskye ma bycz oddalono
Dział 10, sim. ib. 36; Podług wiari konya przy
glądał y tesz (et) karmyl Dział 30; Slachczycz,
czso tako yczyny, nye otrzyma oczczysny abo
cząsczy gych szadney. I tesz (quin immo, Sul 49:
y owszem) skazygemy thym wszythkym, czso
tako czynyą..., aby wlosney cząsczy w takych
dzedzynach nye myely Dział 40; M orza mądre
y thesz vyly De morte w. 172; Ktho chce pissac
doskonale gozik polski i tesz prave, umey obecado moye Park 412; Y thesze pariter XV p. post.
PF III 289; Y thesz nec non ib. 291; Aby ye
bog raczył ypokoycz a dacz nam myr czesny
y tesz dobre povyetrze XV ex. SK J I 148;
Bądzze Iudaschy przekląty ze wschemy rządczamy y tez zdrayczamy panov syoych Rozm
515; — (My) pamyothnyczy... tego X p a ..., tako
blogoslawyoney moky y tesz y (nec non et,
Msza I: y) s pyekla w stanya... obyatuyem i...
obyato 1424 Msza III s. 59, sim. IV. VI; My,
panye, thwoy szludzy y thesch y (sed et, Msza III.
VI: alye y) lud thwoy sw anty... dayem i...
obyatho 1426 Msza IV s. 315; ~ f. i z 'cum :
Jaco to *swadsz0 , isz Micolay umouil i sz
Thomislawowo dacz pincz grziwni 1391 Leksz I
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nr 1004; Jaco Voczech ne fstal od Staszca fstano
i sz ginimi szonsadi ib. nr 1005; Jako se gest
Thoma ygednal i s *Andrzeam 1396 Leksz 1
nr 2191, sim. ib. nr 2271; Iaco Jaszek mai vmowa
i sz Jacuszem 1397 HubeZb 29; Eze Jacusz Budzew othe dwudzestu lath w pokogu dzirzal
y s oczczem 1399 HubeZb 74; laco Przesczlaw
szastauil Cthanowi Drosgowo i sz gagem 1399
Leksz II nr 797; Ysz Pechno ranczil Jankovy
sza slodzeya i sz trzimy koynmy ib. nr 2310;
Ut sciunt, quod Czciborius wzdaw rolye y z do
mem 1399 TPaw III nr 4614; Rgrzeszyly (pro
zgrzeszyły) gesmy y s otczsy naszymy (peccayimus cum patribus nostris) FI 105, 6, sim. Pul;
Iaco Gyndrzich... ne posiał pobracz T w orka...
moczo y s gego ymenym 1403 Piek VI 153;
Jaco nme Pacosz yanl panoszo mego y sz konem 1416 Czrs 88; Thomislaw Vnanczski ne
pozegi... stodoły hy s tim, czszo w stodole bilo
1417 Przyb 12; Jaco Jan Vyczansscowsky... to
rolo wytrzimal on y swym (leg. z swym) ocz
czem mymo XXX a trzy lata 1423 Przyb 16;
Yako ya przi tym byl, kedi Gwnolth prziszankl
y se swethky naprzecziw Sczepanowy 1428
Monlur V 137; Panv they w szi... zaplaczicz ma
y z wyną pyencznadzescza Sul 15; Kthokole
psczoly y s myodem wydrze (quicumque mel
cum apibus abstraxerit)..., vyną szethmdzesąth
naszey komorze zaplaczicz ma bicz przyczysznyon Sul 70; Gd i oczyecz ziw i s maczyerząn,
dzyatky cząnsczy nye mayąn Sul 110; O Jeru
zalem! Jeruzalem! 1 s Brzesczym, by tho vyedzalo, they by dobrey drużyny płakało 1454
BiblWarsz 1860 II 559; Ostał gest w yaskyny
y swima (leg. z swyma) dzewkama (mansit in
spelunca ipse et duae filiae eius cum eo) BZ
Gen 19, 30; Dawam czy pole y s *to yaskynyo
(agrum trado tibi et speluncam) ib. 23, 11;
Y poczwyrdzily to pole y s *to yaskynyo (et
confirmatus est ager et antrum) ib. 23, 20;
A ktorysz zamyeszkaal słowo bosze, nyechal
sług swich y z dobidkyem (dimisit servos suos et
iumenta) na polyu BZ Ex 9, 21; Odalcye syo
od Amalecha, acz was takesz y s nym nye oblyogo (ne forte involvam te cum eo) BZ I Reg
15,6; Tedi Iozaba... vkradla gy... y s pyastunko gego (furata est eum ... et nutricem eius)
B Z IV Reg 11, 2; Wszitko złoto y srzebro...
y s tim, gesz gest dano za zdrowye tego lyvda
(omne aurum et argentum ... cum illo, quod
est donatum pro ipsa gente) BZ II Esdr 8, 14;
S szkodą podług osaczowanya mayą odloszycz,
a y z wyną pyathnadzescza Dział 9 ; Tedi chczem,
aby sądzą swego podsadka abo gynszego namyestnyka tey panyey y s gey sampierzem (offi-

cialem suum cum eius adversario) do gey go
spody ma poslacz Dział 11; <F)ranczek ssyestrzenyczą Lucią syrotą w młodych leczech y
z gymyenym yaco ssto grzywien na swą opyeką
przyiąl (Franciscus... Luciam ... cum bo n is...
centum m arcas... in suam curam recepit, Sul 37:
Francyszek... Lucziyą... s gymyenym... wszyąl
na swą pyeczą) Dział 26; Wząl gemv myecz
y s tobolą (recepit gladium et peram, Sul 44:
wsząl gem v... myecz y thobolą) Dział 35; Marczin nye ycradl wyrzbna y zelascem (leg. i z żelazcem) 1461 TymSąd 73; Przysel... Mychal
Vytanowsky hy szwym (leg. z swym) synem
Stanisławem 1498 SK J III 335; Credo huc non
increpares, annaten conservares i s thwą mathką
czna pany XV p. post. R XXII 59; O zboyczach,
którzy szye były yąly Iozepha y z Marya,
y z dzyeczyączyem Rozm 85; Tako ony zboycze
yąly Iozepha y z Marya, y tesch z dzyeczyatkyem ib.; Moy stavek... skazyl y zdeptał nogamy y vypvsczyl z nyego vodą y z rybarny
(conculcans aquam et eam cum piscibus eduxit)
Rozm 133; Ta ystna (sc. suknia) rosła y s czyalem Iesuszovym (haec tunica cum corpore Jesu
Christi creyit) Rozm 159; Vyeczey szye tego boyczye, który zabya dvszą y s czyalem (qui potest
et animam, et corpus perdere M at 10, 28) Rozm
312; Tedy Herod vzgardzyvschy ym y s sva voyszką (spreyit autem illum Herodes cum exercitu
suo Luc 23, 11) y począł myslycz ssam v sobye
Rozm 800; ^ g. i z 'ex, de* (zamiast połączenia i z
można tu widzieć archaiczną pozostałość prasl,
*izi> 'ex, de ) : Obsilal Michała i s Parscu, aby
brał swe *penode 1399 Leksz II nr 2438; Iaco
Iaroslaw sdal piat swym sinowczom y s te
*czonsczy, *sczo na ne przisla 1401 Piek VI 71;
Wiszedlw Moysesz od ffaraona y z myasta (ex
urbe) BZ Ex 9, 33; Nye dam tobye nyczego
y z zemye gich (de terra eorum) B Z Deut 2, 9;
Czso tedi bpdze y sze sto lybr srzebra (de centum
talentis)? BZ II Par 25, 9; ^ h. i zaprawdę:
Zema ruszila se iest, y zapra<w)do (etenim)
nebosa se rozkapala FI 67, 9; Poznaio nebossa
dzywy twoie, gospodne, y zaprawdo (etenim,
Pul: y tesz) prawdo twoio w czyerekwi swotich
FI 88, 6.
II. p a r t y k u ł a : wzmacnia następujący wyraz:
*również, nawet, właśnie, wszak, etiam, cer te
1. użyta sama: Toc y iesc to, yze angeli <święci
dani są n>am na osuecene nasego somnena
Kśw av 13; Toch to y iesch prauda, ize yde
tobe crol zbauicel, izbi nas ot uechne smircy
zbauil Kśw cr 22; Toch y iesc, ize yde tobe crol
vbogy Kśw cr 36; Wydzalo szą naszim slachcziczom ..., czsosz y my ystawyamy (quod et nos
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decernimus) wyekvyscze dzyrzecz Sul 43; Pan
gego y rzeki (respondens autem dominus eius,
dixit ei M at 25, 26): Slvgo zly a lenywy XV med.
R XXXIII 122; To on gdisz yadl, dal gemu
y wyna (obtulit ei etiam vinum) BZ Gen 27, 25;
laczbich mogl y nynye (et nunc), czso bich
chczyal, nad tobo vczynycz ib. 31, 29; Wsziczka
stada poydo s wamy, a nye ostawyocz y paznokczya (non remanebit ex eis ungula) tego, czsosz
gest potrzeba ku offyerze BZ Ex 10, 26; Uczynyl
przykrywadlo... Vdzelal y stool (fecit et mensam) s drzewyaa sethym ib. 37, 10; Adwanascze
kamyenyow, gęsto byli wnyesli se dna iordanskyego, y poiozil lozve (duodecim quoque lapides... posuit Josue) w Galgalis BZ Jos 4, 20;
A thak ve troye abo ve czvoro nogą obvyn thą
massczą, za trzeczym *przivyzym yznasch po
mocz, yestly bog i chcze, bo vycziągnye ogyen
XV p. post. BednMed 74; Szasszyadom przeday
thanyey, y nyeprzigiaczyelowy (vicinis minori
pretio vende, etiam inimicis) XV p. post. R I
s. X L I; Yako my bog pomoszy y gego sprawedliwoszcz, ktorasz y w sądny dzen nade m nv...
dzeyacz sze ma XV p. post. Zab 539; Pytały
go tesz yry czerze movyancz: Czo vczynyemy
y my (interrogabant autem eum et milites, dicentes: Quid faciemus et nos Luc 3, 14) ? EwZarn
299, sim. Rozm 179; Zly tho czynek kosthyrze
schyadl, gdy po uschi do pyekla wpadł, nye po
mogą mu y drygy (leg. dryje), yusz tham w pyekłe zmolą pygye XV ex. MacDod 137; V onym
roskoschnym vydzenyv y zamyeskala svey slvzby
Rozm 19; Alye by ye thy byl vszyisthwa nye czynyl, ona by y dzysz dzyevyczą została Rozm 59;
Temv, k tó ry ... chcze tvoye suknye vzyącz, day
yemv y plascz (dimitte ei et pallium Mat 5, 40)
Rozm 270, sim. ib. 582. 685; Nycz nye odpoyyedzyal y na yedno slovo (et non respondit
ci ad ullum verbum M at 27, 14) Rozm 772;
Vschytka skora zbytha z yego czyala, az było
y myaszo od skory odevstalo Rozm 819; —
I przecz ies (ut quid), gospodne, odszedł daleco?
FI 9, 21; I dokod (usquequo), bosze, laiacz bodze neprzyaczel? FI 73, 11, sim. 79, 5. 81, 2. 88,
45. 89, 15. 93, 3; I czemu (ut quid) odwraczasz
roko twoio y prawiczo twoio ? FI 73, 12, sim. Pul;
A odzenv y cso pecą macze et de yestimento
quid solliciti estis (Mat 6, 28)? XV in. R XXIV
75; K tori tak otpowyedzal: Y czso ya wyem
(respondit: Nescio)! BZ Gen 4, 9; Pylath... wyrzekł k u ... radzye: Y czemu wy chczeczye nyewyna krew zagubycz? X V p. post. RozmPam 472;
Zydoyye... rzekły yemv: Y dokąd (quousque
Jo 10, 24) chczesch mączycz nasche dusche?
Rozm 428; Zyolyenyczy... rzekły: Y czemv (ut
Słownik staropolski III
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quid) ta strata masczy? Rozm 443; O schałyeny
Zydoyye, y czo yam pomoże tako yyelyka tluscza lu d a?... Y czo yam pomogą yasche rozmayte rady? Rozm 627, sim. ib. 674.675.811.
2.
użyta wraz z poprzedzającym spójnikiem
lub przysłówkiem zaimkowym', a. a i: Smiluy se
nade inno, bo w czo pwa dusza moia. A y w czen
zkrzidlu twoiu pwacz bodo (et in umbra alarum
tuarum sperabo), asze pominę lichota FI 56, 2,
sim. Pul; Zby (pro aby) *obiotowaly obiet chwa
ły, a y zyawio dzala yego (et annuntient ope
ra eius) w radoszczy FI 106, 22; Szpowyadam
szya bogw oczczy y szynw, y duchu szvyathem u..., y dostoyney dzewyczy, pannye Marie,
a y szyyathemu Pyotry, y szwyathemu Paul w,
y wszem szwyathym, y thobye, kaplanye Spow 6;
Bo zwaczcze traczą gymyenye, a czischi go nabiwayą... A y mowy thu mystrz geden...: Aczsesch ma ostacz pischnim a gnyewywim wyernye sam pkyel XV med. R XXII 237; Genze ku
mnye mowyl a y przysyogl rzekocz (qui locutus
est mihi et iurayit mi hi dicens): Twemu syemyenyu dam tu to zemyo BZ Gen 24, 7; Pyy,
a y twymczy wyelblodom dam pycz (bibę, quin
et camelis tuis dabo potum) ib. 24, 14; Przedmyescze bodze dobitkom a y bidlom (pecoribus ac iumentis) BZ Num 35, 3; Pokolyenye
zlosne y przewrotne, a y to wraczasz bogu
(haeccine reddis domino Deut 32, 6), lyudu szalyony? Pul Deut 6; Chcze *yczycz, bo szye nasz
boy a y rzeki yayno lyvdy: Krotky czasz bądą
s yamy Rozm 509; ~ Ky zathworzenyy gygraczom kostek..., gysz obykly... na *brok ałybo
na poszyczki gygrayącz s pyenądzy, sz kony,
a nyegdi y s dzedzyn oblypycz (de pecuniis,
equis, et quandoque de hereditatibus cribrare)
Sul 45; Przicazal ssy panye, a takosz syą y dzege,
abi kaszde nyerządne samnyenye czlowyecze bilo
samo sobye mąka a czirpyenye XV med. R XXII
243; Pyrworocztwo me mnye wzol, a tak wzoł
y posegnanye mogę (et nunc secundo surripuit
benedictionem meam) B Z Gen 27, 36; Posilał
gym p roroki..., ale ony ziawnye nye chcyely
gich posluchacz. A potem y duch bozi (spiritus
itaque dei) ogarnye Zachariasza, sina loyadi
BZ II Par 24, 20; Chodził po drogach krolyow israhelskich, a nadto y (insuper et) sochy
ylyal Balaamoui ib. 28, 2; ^ b. albo i: Gdibi
myedzi kmyeczmy manzoboystwo bi syąn sstalo ..., tegdi za kmyecza zabitego zenye albo
i dzyeczyem taky m anzoboycza... zaplaczicz ma
Sul 88; Gdyby w naszem myesczye czlowyek
zathwerdzon, szlowye rąkoymyą albo kthorym
gynnym obyczayem, albo y thesz gdyby szwan
kv prayu, a nye przydzye..., yako mayą ta2
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kyego czlowyeka... kv prawy dobycz? Ort Mac
98, sini. Ort Br VI 372; ~ c. ale i: Ne telkocz
*oniy swe odzene sz0 były szebe (leg. z siebie)
sdrzuczyly, alle y skoro svego (leg. z swego)
czala szocz go *oniy prze miłego Xpa biły
d[z]aly Gn 173a; Weselicz se bodo wargy moie...,
y dusza m oia,... ałe y (sed et) iozik moy mislicz
bodze wszego dna sprawedlnoscz twoio FI 70, 26,
sim. Pul; My slugy twoy, alye y (sed et, Msza IV :
y thesch y) lud twoy szwąnty... obyatuyemi...
obyato 1424 Msza III s. 59, sim. VI; Nye thilko
oth slego, alye y (sed) oth kasdego podobyenysthwa slego... potrzebno gest szą wszdzirzyecz Sul 43; W thich przythczach nye tilko
dwa, trzey alybo cztyrzey kmyecze yynycz mogą,
alye y (sed et) wszysthczy tam przebywayączy
othycz mogą Sul 44, sim. Dział 34; Gotowcyesm
gydz nye telye w cyemnyczo, alle y we smyercz
Blaż 321; Tedi takesz przicyognol Syrus, kroi
dam aski... ale y (sed et) tego pobył Dauid
BZ I Par 18, 5; W nyemoczy gessthesz nye
thelko syn, ale y sługa nyemoczy XV p. post.
R I s. X LV II; Alye nye telko za nye proschą,
alye y (sed et Jo 17, 20) za thy, czo v mye verzą
Rozm 578; Zaczmyl oczy nye telko Żydom y po
ganom, ale y temv nądznemv Iudaschovy Rozm
624; ~ Który clouek che czynicz volo othcza
nebeskego, tenczy ma mecz varo kresczygansko,
a ne telko skutkem, alle tesze y szerczem Gn
171 b; Kędy pan wszy... swoyą wyesznyanką
vsylsthwem sgwalczy, ... nye tylko porodzyczele *osylonyey nyewyasthy, alye thesz y (Dział
62: ale y) wszysthczy wyesznycze (nedum parentes oppressae, verum etiam omnes villani)...
ktoregole czasv (Dział 62: nye tylko w noczy,
ale y we dnye)... yyszcza volną mocz mayą myecz
Sul 61; ~ d. asi i 'ale i, sed et' : Suota Katerina[...] ne meskacy iesc stała, ue ziem ne le
żała, asy y ty <... jeż są) v blodnem stadle le
żały, ty iesc suoio nauko otuodila Kśw br 39;
~ e. aż i: Poszegnani pan bog israheiski ot
wyekv az y (usąue) na wyeki BZ I Par 16, 36;
Bodz ymyę boże blogoslawyono od nynye asz
y (et usąue) na wyeky Pul 112, 2; —' Bodzesz boiowacz przecyw gym, asz ge y pobygesz (usąue
ad internecionem eorum) BZ I Reg 15, 18;
Y ruszilysmi syo ot rzeki Thia drugegonaczcye
dnya myesyocza pyrwego, azsmi y (usąueąuo)
weszły do lerusalem BZ 11 Esdr 8, 62; *Przeklot socz myedzi rannimy israhelskimy padnyesz, a nye odetchnyesz, az s nymy y zgynyesz
(et non respirabis ultra, donec extermineris cum
illis) BZ Judith 6, 4; ^ f. bo i: Rozmnoszil ies
welmnoszstwo twoie, a obrocyw se vweselil ies
me, bo y (nam et) ia spowadacz czi se bodo
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FI 70, 24, sim. Pul; Ale sługa twoy snaszyl se
w prawotach twogych, bo y (nam et) swadeczstwa twoya myslene mogę gest, y rada moya
prawoty twoge FI 118, 24, sim. Pul; Wolacz będo,
bo y (etenim) chwalycz będo (FI: y zaprawdo
pene mowicz bodo) Pul 64, 14; O kako skodlyvye yest... złych nyevyast <pospolstwo>... Bo
y ktorego navyatschego mąza od począthka
svyata nyevyasta ku *kloputu nye przypravyla?
Rozm 693; ~ Panye woyczye, yusz bo czyą
y pytham na prawye Ort Mac 71; Oley grzesz
nego nye vtluszczy głowy moyey. Bo yeszcze y modlytwa moya (ąuoniam adhuc et oratio mea) w lyuboszczyach gich Pul 140,7;
~ g. jako i: Tenczy tho dar gest kalsdemv
clouekoui dan, tako dobrze gluchemv gako
y nememu Gn 171 b; Szywoczy, szywoczy ten
bodze spowedacz tobe, yako y ya (sicut et ego
Is 38, 19) dzysa FI Ez 13; Y odpuscy nam na
sze vini, iako y mi odpusczami naszim vinowaccom Ojcz 4 .6 .1 4 —5.17; Iacyem prorok
iako y ti (et ego propheta sum simiiis tui) B Z
III Reg 13, 18; Zamylczili thym obyczagem,
yaco y pyrwey, od swego prawa odpadnye
Dział 25, sim. ib. 34; Cracovianye... do Wroczlawyanow poszlaly, do thakych yako y szamy
Tęcz w. 12; Oycze svyąthy, chovay ye v thve
svyąte ymyą, ktorez my dal, aby były yedno
yako y my (sicut et nos Jo 17, 11), kyedysmy
były s nymy Rozm 577; Bo nye ssą s tego svyatha, yako y ya (sicut et ego Jo 17, 14) nye
yestem s tego svyatha ib.; Poszel vczynyl yako
y pyrvey Rozm 757; ^ Bandzeli slachczicz
slachcziczovy layaal..., a nye odzowye any zaprzy, szesczdzesząnth grzywyen, iako gy y zabyl (veluti si ipsum occidisset), ma szą wyedzecz
przepascz Sal 16; Ti boże,... dalesz nam zbayyenye, iako gest y dzisz (sicut est hodie) BZ I
Esdr 9, 13; ^ h . pakli i: A podani bodzeczetim,
gysz to wasz nyenawidzo, pobyegnyecze, ano
was zadny nye gony. Pakli y tak nye bodzecze
mnye poslvchacz (sin autem nec sic oboedieritis mihi), przidam karanya waszego BZ Lev
26, 18; ~ i. pospołu i: Zwnotrz pogladzy ye
myecz, a wnotrz strach, yunoszo pospołu y pan
nę (iuvenem simul ac yirginem Deut 32, 25)
Pul Deut 37; ~ j. przeto(ż) i: Przeto, yze vyelyekrocz o to były osromoczeny, przetoz y tych
svyadecztvo nye było podobne Rozm 721;
^ Bog odstopyl ode m nye..., przetom cyebye
y wezwał (yocavi ergo te), abi my vkazal, czso
bich myal czinycz BZ I Reg 28, 15; ~ k. ta
kież i: Thakesz y (sic et Mat 18, 35) oczecz moy
nebeszky wczini wam ca 1420 R XXIV 82; Pozegnay takyesz y (etiam et) mnye, oczce moy
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Iglarz 'rzemieślnik wyrabiający igły, acuarius,
BZ Gen 27, 34; Nyevyasta, kyedy ma poroąui acus efficit': Ffranczek, giglarzs, ius habct
dzycz svoy plod, vyelyky smatek m a... Takyesch
1474 Libiur nr 7536.
y vy (et vos igitur Jo 16, 22) zapravdą bądzyeIglica bot. rRuscus aculeatus L.’ : Igłicza spina
czye smątek myecz Rozm 573, sim. ib. 811;
^ 1. tak(oż) i: Podług ymena twego, bosze, 5 regia 1460 Rost nr 3731; Yglycza spica regia
ca 1465 ib. nr 4589; Yglicza spina regalis 1472
taco y (sic et) chwała twoia FI 47, 9, sim. Pul;
ib. nr 1232; Gyglicza spina regalis ib. nr 1234.
Yako czmy gego, tako y (ita et) swatloscz gego
Igła ' acus : Cum consucione acuus ylg. szyFI 138, 11, sim. Pul; Oczcze nasz, ... bądź twa
czym gybly (pro gygly) desuper calciamenta et
volya, iako na nyebye, tako y (Ojcz 1—3. 5.
7— 11. 14. 16—7: tako; 6: tak y) na zyemi Ojcz 10 soiularia 1465 AG Z XIX 447; Piórem a. gyglą
yiszyyane (in introitu vero atrii fiet tentorium ...
4. 15; Bo yako srzebro... mlothem kuyącz barzo
ex hyacintho et purpura, coccoąue bis tincto,
byva roszyrzono, thak y myloscz w przeczyyet bysso retorta, opere plumarii Ex 27, 16)
nosczy szą dosvyathczą y mnoszy XV ex. MacMPKJ V 18; Acu et colo gyglą et przaszlycza,
Dod 148; Yakosz thy mnye posiał na then svyath,
takosch y ya (et ego Jo 17, 18) ye szlye na ten 15 kadzelą XV p. post. R XXV 180.
Igra f o r m y : n. sg. igra Sul 45. 51, Dział 43,
svyath Rozm 578, sim. ib. 608; ~ ł. tedy i: BanRozm 139; —' g. sg. igry 1426 KsMaz 11 nr 2322,
dzeli (sc. pan wsi) w klanthwye przes szescz
Sul 45; ^ ac. sg. igrę Sul 50, Ort Kai 191, Ortmyeszanczi sthal, thedi y (extunc, Dział 4: tedy)
Mac 99, ca 1500 JA X 386, Rozm 125; — /. sg.
przebiwacze they wszi... mayą clanczi bicz Su/ 3;
Kędy kto o glownąą dzedzynną rzecz... po- 20 (w) igrze Sul 51, Dział 42; ~ n. pl. igry XV med.
Zab 513; -—' g. pl. igier XV med. R XXII 238;
swan bandącz nye stanye knabrznye na rokv...,
thedi y (et) othe wszego prawa they tho dze~ ac.pl. igry Sul 51.
Z n a c z e n ia : 1. ' zabawa, gra, ludus'\ Eze Midziny... skazan ma bicz y wirzeczon othpadkolayow szin ne othegnal Pawła oth ygri samonącz Sul 32; ~ m. tegodla i: Tegodłya y (propterea et Luc 11,49) mądroscz boża movy: 25 panth szilo 1426 KsMaz II nr 2322; O ranach
v gygrze przygodzączych... Andrzey wysznal
Poslye k nym proroky mądre, apostoly Rozm
szą gest Mykolaya bicz yranycz, alye rzeknącz,
306; By vyedzyal oczyecz czeladny, ktorey goysz tho yczynil nye chczącz w gygrze a wesedzyny slodzyey ma przydz, czvlby zapravdą...
ląncz szą (quod hoc fecit nolens in ludo, Dział 43:
Tegodłya y vy (ideo et vos Mat 24, 44) czyyczye
y zavzdy gothoyy bądzczye Rozm 486; ~ n. też 30 w klamye krothophylącz)... M y... baczącz, esz
gygra nye myalabi szą sczągnącz ky kthoremy
i: I pytały go tesz y ryczerze (interrogabant
yraszenyy (quod ludus non debet se extendere
autem eum et milites Luc 3, 14) EwZam 299;
ad aliquam laesionem )..., tego tho A ndrzeya...
~ o. więc i: Vczyn<m)y blysko yezora małe
skazaliszmy Mykolayewy kv doszyczvczynyenyy
przekopy albo stavy, naleymy nyeczkamy v nye
yody, yyącz y yynydą ryby z vody Rozm 130. 35 Sul 51, sim. Dział 42—3; Tako szą yezly (sc.
Ić cf. Iść
dzieci) na yedną g ó rą... y począly ygracz każdy
syoye ygra (ibi ludum unusquisque cum suum
Igielnik, Higielnik 1. 'rzemieślnik wyrabiający
exerceret) Rozm 125; Zaprawdą, nye yest to
igły, acuarius, ąui acus efficiP: Martinus gigelygra dźyeczyączya (non est utique ludus puenyk 1458 AcPosn I 270.
2. fpudełeczko, rurka, pochewka na igły, 40 rilis), ałye chytroscz czarnoxyąska Rozm 139; ^
'gra hazardowa : Aby skodna gygra kostek
capsula seu theca, in qua acus asseryan tur : Gi( Dział 36: <a>by kostky) odrzvczona była— (ut
gelnik forulus 1437 Wisi nr 228, s. 89.
noxius ludus taxillorum abiiciatur)..., ystawya3. bot. ' tasznik pospolity, Capsella Bursa pasmi Sul 45; Kv zathworzenyy gygraczom ko
toris Moencłi : Gygyelnyk crispula ca 1465 Rost
nr 4275; Ygyelnyk bursa pastoris 1484 ib. 45 stek..., gysz obykly pyane a kv gnyewa poryszenyy nyefortvną gygri przywyedzone (ad pronr 5908; Gygyelnyk bursa pastoris ib. nr 5914;
yocationem irae deductos novercante ipsis taxilYgyelnyk birsula pastoris ca 1500 ib. nr 5368;
lorum ludi fortuna)... s dzedzyn obłvpycz ib.;
~ Gygelnyky bursa pastoris 1419 Rost nr 5295,
Syn gescze nye oddzelony,... acz galky gygrasim. 1472 ib. nr 383; *Hygilniki bursa pasto
ris, sanguinaria 1437 ib. nr 2495; Gigelniki san- 50 yącz... alybo kthorąkole gyną gygrą skodną
stroyącz (ludum damnosum ludendo aut exerguinaria, bursa pastoris, capsella, crispula ib.
cendo) nyeczso straczy,... skazygemy, aby na
nr2767; Gygyelnyky crispula ca 1465 ib. nr 4276.
Igiełki pi. tantum, bot. 'Ruscus aculeatus L .’ :
gego cząscz było polyczono Sul 50; Gdy kto
Ygyelky corona regia ca 1465 Rost nr 4293;
komy byerze gego gymyenye y gescze k themv
Ygeiki spina regalis 1472 ib. nr 1233.
go wyąsze o gygra albo o przegygrą Ort Kai
55
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191, sini. Ort Mac 99; ~ Wszysthky gygri
| igrasta ?), y rzekła gest ku Abrahamowy (cum(quoslibet ludos) ymyecz pożyczamy y chczemy
I que yidisset Sara filium Agar Aegyptiae ludendla krothophile Sul 51.
i tern cum Isaac filio suo, dixit ad Abraham)
2. *widowisko, występy kuglarskie, spectacula :
; BZ Gen 21, 9; Day my, yzbych... szye yyączey
Wyecz, eze czlowyecza roskosch... zalezicz na 5 I grzechów nye dopusczala, gdzye, gdy, czaszu
pyczu,... na giossyech gączbi, pyszdzbi, gigyer j
ktorego lyezacz,... gygrayancz Naw 101; Tako
prziglądanyu, na przechadzanyu XV med. R
| szą vezly (sc. dzieci) na yedną g ó rą... y począly
XXII 238; Ludus, spectacula szmechy, gygry, | I ygracz każdy syoye ygra (ibi ludum unusquisque
marnoscz XV med. Zah 513.
cum suum exerceret) Rozm 125; Tako ony
3. ' na igrawanie się, wyśmiewanie się z kogoś, 10 dzyeczy... szyadschy poczną ygracz (ac ib i...
irrisw : Na gygra ad illudendum c# 1500 J/l X
ludentes resederunt) Rozm 136; Gedny (sc. zwie
386.
rzęta) schły przed nym, drudzy za nym, dayącz
Igracz f o r m y : g. sg. igracza SW 45. 51;
I yemv chvalą, ygrayącz, rzvczayącz szye przed
yego nogy a skaczącz przed nym (alludentes
~ w. pL igracze Sw/ 50, Ort Mac 111; — z/, /z/,
igraczom Sul 45; — /. pi. (o) igraczach Sw/ 70. 15 | antę pedes suos se iactabant et saltantes coram
Z n a c z e n ia : 1. ' uprawiający grę hazardową,
eo gaudentes exultabant) Rozm 199.
gracz, lusor, qui ludum exercet danina afferen2. 'uprawiać grę hazardową, ludum exercere,
tem : Vstawyami, ysz gdiby cziy szyn... przeąuo, ąui ludit, danina s u b if: Kv zathworzenyy
gygralby nyekakych pyenyądzy wyelkoscz, przegygraczom kostek..., gysz obykly pyane..., na
rzeczonego gygracza porodzyczele (praedicti lu- 20 brok alybo na poszyczki gygrayącz (super praedentis parentes) nye bądą wynowaczy themv
stantiam seu credentiam), s pyenądzy... y s dzeobgygraczewy za gych syna k v ... zaplaczenyy
| dzyń oblvpyczv.. vstawyamy S u l45; Wbywszy gy
pyenyądzi przegygranych Sul 45; Kv zathwo| na krzysz na<g>yego, o szvknya gygraly 1453
rzenyy gygraczom kostek sloscziwey chytrosczy
| R XXV 208; Zwykło tesz wyele lyvdzy w gnyew
(ad praecludendam lusoribus taxillorum mali- 25 i sya zaszegacz, a chczacz syą pomsczycz, natiae subtilitatem )... ystawyamy ib.; Skazyyącz,
' przeczywo onym, czso zyskyyą, gygraya nad
aby thaczy gygracze, aczby o pyenyądze... rą| gymyenye (ludunt ultra substantiam )..., a przeto
koymye ylozyli,... mymo wszysthko rakoyem| nye ma bycz gygrano, gedno o gotowe Dział
sthw o... owszeyky gynyeno (pro nygyeno)
j 64—5; Dwą kostarze... szobą (leg. z sobą) gyprawo przerzeczonego gygracza ma bicz gym 30 | grały: w boże gymyą yeden gygral, thenczy
nabythe (penitus nullum ius ex praedictis ludis
w<s>zyczko yest przegygral XV ex. MacDod
sit acąuisitum) Sul 50— 1; Tho tesz mowy yisz137; ^ igrać gałki, kostki etc.: Gygrayącz
szey w capitulum ... poth rybriką o gygraczach
! kostki na pożyczki (ludens taxillos ad praesSul 70; Jedny beszprawny thako szą, ysz gych
| tam), ... nye powynen wycząnsczy ky doszyczprawo nye gesth thako szprawne... yako gyn- 35 ! yczynyenyy any go mocz bandze wpomynacz
nych ludzy, y nye mogą czlowyeku pomocz
Sul 15; Acz gaalki alybo kostkigygrayąncz, czyy
przyszyagą, yako szą: gygracze, lazebnyczy,...
syn czo straczy (si globisando aut taxillos ludendo alicuius filius aliquid perdiderit), na yego
kostarze Ort Mac 111.
cząnscz polyczono bandze Sul 17; Vstawyamy,
2. 'aktor wędrowny, mim, błazen, his trio, mimus, scurra : Pysczkowye, gygraczy (pro gygr- 40 abi nygeden othichmyast zemyenyn nasz z czvdzozemczem ktoregokolye stadia w naszem kroczy.?, cf. OrtCel 6), kuglarze joculatores OrtLel
lewstwye kostek nye gygral na pożyczki alybo
234. ^ C f Gracz, Igrzec.
na brog (ut deinceps nullus... ludat taxillos ad
Igrać fo r m y : praes. ind. 3. sg. igra Dział 42;
praestantiam) Sul 46, sim. Dział 37; Syn gescze
3. pi. igrają Dział 64; ^ part. praes. act. adv.
igrając Sul 15. 17. 45. 50, Naw 101, Rozm 199; 45 nye oddzelony, ... acz galky gygrayącz (Dział 42:
gygrayączy kostky) alybo kostky, alybo kthorąigrajęcy Dział 42; adi. igrajęcy BZ 1 Par 15, 29;
kole gyną gygrą skodną stroyącz, nyeczso straczy
~ inf. igrać Dział 36, Rozm 125. 136; ~ praet.
(si globisando vel tesserisando, yel ąuemlibet
3. sg. m. igrał BZ Gen 21,9, XV ex. MacDod 137;
alium ludum damnosum ludendo aut exercendo
3. pi. m. igrali 1453 R XXV 208, BZ I Par 13, 8,
XV ex. MacDod 137; ^ condit. 3. sg. m. -by 50 aliquid perdiderit),... skazygemy, aby na gego
cząscz było polyczono Sul 50; Vstawyamy, gdyby
igrał Sul 46, Dział 36. 37; ^ in f pass. sg. neutr.
nyektori syn, bądącz w moczy oczczowskyey,...
być igrano Dział 65.
kostky gygral a przegygral cząscz pyenyądzy
Z n a czen ia '. 1. fbawić się, grać w jaką grę,
; (si... filius... deluserit alicuius pecuniae quanludere’ : A gdisz bila Sara wydzala syna swego,
a on ygral s Agar z Egipsko, a ona igrita (pro 55 titatem )..., tedy oczecz... za to nye ma czyr-
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pyecz Dział 36; Kostek nye mayą gygracz na
zakład ib.; Gdy syn gygra kostky Dział 42.
3. ' tańczyć, przygrywając na instrumencie mu
zycznym, ad instrumenti sonum sałtare’ : Dauid
zaiste a wszitek Israhel gygraly przed bogem
wszitko moczo w pyesnyach a w goslyach
(David et universus lsrael ludebant coram deo
omni virtute in canticis et in citharis) BZ I Par
13, 8; N icol... yzrzala krolya Dauida skaczoci
a ygraioci (vidit regem David saltantem atque
ludentem) ib. 15, 29.
Cf. Doigrać, Naigrać, Obigrać, Przeigrać,
Naigrawać, Grać
Igranie 1. ' zabawa, ludus' : Ludam ludo,
w gygraniv, placens sic ludit tempore viso. ut
ludo, w gygraniv, placeat ludi 1466 R XXII 14.
2. igranie kostek 'gra hazardowa w kości,
ałeae ludus' : O gygranyy kostek (de lusoribus
taxillorum. Suł 45: o kostkaach) Dział 36, sim.
ib. 64; <A>lye ysz gygranye kostek (ludus taxillorum) wyele sprawyedlywych y ... lyvdzy dobrych
schkodzy y ganyby, dla czego ma bycz dzerszano, ysz gygranye kostek o pyenyadze gotowe
ma bycz, a nye na dlvg Dział 64.
3. 'sposób, sztuczka, ars, blanditiae, łudus':
Arte pari, thakym gigranym, similesque cibos,
similemque fauorem lucrari cupiens, inquit asellus iners 1446 R XXII 14.
4. morskie igranie ' wzburzenie fa l, fluctus
mott : W morskyem gygranyy (nar. lub. : wzgygranyy) in maris ficto (et transibit in maris freto,
et percutiet in mari fluctus Zach 10, 11) 1471
M PKJ V 116.
Igrzec 'aktor wędrowny, kuglarz, błazen,
histrio, mimus, praestigiator : Igrczy ioculatores
XV med.
XXV 271; Joculatores pysczkowye
abo gygrczy, kyglarze OrtCel 6. ~ Cf. Igracz.
Igrzywy 'oddający się zabawom, uciechom,
żartom, ludens, ludis deditus': Ty wyesz, mili
panye, yszecyem nygdi mosza nye poszodaia,... a nygdim syo ku ygrziwim nye przimyesyla (nunquam cum ludentibus miscui me)
BZ Tob 3, 17.(Ihumen) Homion, Humien, Hu mion 'w ko
ściele wschodnim przełożony klasztoru, monasterii praefectus (in ecclesia o rien ta lif: Cassianus czyrnyecz... adversus Syemyyon hvmyon
1445 AG Z XIV 159; Nobilis Chotko de Stanim ir... fideiussit pro losyp pop homyon ib. 169;
Iosyp pop czyrnecz hvmyon de Vnyeow ib.;
Hvmyon losip pop czyrnyecz ib. 170; Vasil
p o p ... actor secundum terminum atemptavit
contra humion Anthon 1447 AGZ XII 156;
Vasil p o p ... actor in tercio termino condempnayit in fertone et iudicio alio humien ib. 157;

j Pro Fyedor hvmyon, seniore monachorum in
eodem manastir manencium 1449 AG Z XIV 286;
Fyedor hymyon eiusdem monasterii debet manere sicut senior..., si conyictus fuerit insufficiens per iurisformam, extunc de alio hvmyon
seniore iuridice et canonice debebitur proyideri
ib. ; Nobilis Iohannes... primum terminum
atemptayit erga humien de Socolow 1451 AGZ
XII 206; Erga pop humion de Socolow ib. 209;
Discretus Siluester humion de Hvniow 1453
AGZ XIV 374.
Ikro 'jajka rybie, ova piscium: Gykro poligranum ca 1500 Erz 25.
Ikry pł. tantum 'jajka rybie, ova piscium : Ikri
poligranum 1463 PF V 12; Gicri poligranum
XV p. post. PF V 9.
Ile, Jele I. z a im e k lic z e b n y ' ile, jak wiele,
ąuantum, ą u o f: a. z odpowiednikiem w zdaniu
nadrzędnym: Thiyles s<k odi, gyle i gisti<n y
1429 JP XXXVI 34; A myalby przeth thym
yolą kylo lath, tylesz lath panv svemv slyzycz
ma, oth nyego nye wychodzącz, gyle lath volą
szą weszelyl (tot seryiat suo dom ino..., quot
annorum libertate gaudebat, Dział 62: yle lat
bądze yszywal woley, tyle lat ma panv wyplaczycz czynsch), a tho kędy w prawye polskem
szedzy kmyecz. Alye kędy kmyecz prawem nyemyeczskym gest oszadzon, ten nye może kthorym obyczayem vynycz, alysz tyle lath czynsz
zaplaczy, gyle lath myal voley (nisi tot annis
censum exsolvat, quot annis habebat libertatem,
Dział 62: alysz czynsz wyplaczy tyle lyath, yle
woley vszywal) Suł 61; Ilesz tu maal slych luboszcz<i), telecz tam daczo mok y szylnych
przeczywnoszczy ca 1450 PF IV 570; Kaszdemy
przyszasznykowy odlyczycz trzydzesczy szelą
gów ma y odlozycz albo pokupycz woythowy
thele wyny, gele (OrtMac 66: takyesz wyny,
yle) wam wszythkym przepadł OrtBrRp 53, 4;
Ten człek, który laye ten ortel, ma pokupycz
kaszdemu przyszyasznykowy, czo k temu przyszwolyl ortelowy, a woythowy thylesz, yle
(OrtBr VI 376: a woythowy tesz wyny, gelye)
wszyszthkem przyszyasznykom Ort Mac 108; Tho
mogą u<ka)zacz szwem (leg. z swem) gospoda
rzem y s tako wyelye łudźmy, gyle (OrtBrRp
84, 2: jako wyele) my gych bądzye potrzebyszna ku prawu memu Ort Mac 114; ~ b. bez
odpowiednika w zdaniu nadrzędnym : Ergo decus
cleri, quantum, yele, tibi constat honoris, ferre
sim ul... decet XV p. pr. R XVI 338; Czlowyek
może szwe... gymyenye... oddacz, gelye persoI nam chcze OrtBrRp 59, 3; ^ ^ ile ku 'co się
tyczy, co do, pod względem, ąuod a ttin e f: Ego
iam concepta eram przevsznana yle ku poczaczv

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

13

14

ILE

(nondum erant abyssi, et ego iam concepta eram
Prov 8, 24) XV med. R XXV 158.
II. sp ó jn ik : wyraża możliwą wymienność
'czy — czy, czy to — czy to, już to — już
też, bądź to — bądź też, sive — sive, vel — 5
vel, aut — aut5: Mayaly o n y ... nathychmyasth
odpowyedzecz... bandz o dług, yle czo szlego
nyeszprawnego, yle czokoly albo ocz bandz
(OrtMac 61: albo ocz szlego nyeszprawnego,
albo oczkolwyek bądź)? OrtBrRp 50, 1; Mo- 10
zely innych yle thych, czo szebrzą, yle tesz tych,
czo nye szebrzą, yle tych, czo vczynyly... poszluszenstwo, yle thych, czo nye vczynyly poszluszenstwa (OrtMac 77: mozely mnych albo
czy, czo zebr<z)ą, albo czy, czo nye vczynyly 15
poszluszenszthwa) wzancz... czascz oczczyszny?
ib. 60, 1; Wszda-ly gey tesz czo szwego yle stoyączego, yle nye stoyączego gymyenya przed gayonym sząndem, to tesz gey przydze OrtKal 181;
Daley pitalysczye nasz o wszyelkye wyny y o za- 20
plathą za kaszdą rzecz yle (OrtMac 33: albo)
o rany, o głową albo oczkoly bąndze wyączey
ib. 201; Kaszdy woyth, bandz kupny, dzyedzyczszky, yle (OrtMac 34: albo) kto nayąl, ma
ku *prawo tako przyszancz ib. 204; ~ nie 25
ja sn e: Mayąly gosczom podrosznym albo myesczanom ... gorączy sąnd oszandzyczy, yle han
dze w zapowyedany czasch (OrtMac 22: albo
bądź w *szapowyedzony czasz, albo w nyezapowyedzany)? Ort Br VI 346; Podrosznym łu 30
dzeni, yako gosczom ... albo myesczanom...
maya gorączy sand osąndzycz o dług albo o gydacze gymyenye sandzycz, yle (OrtMac 23: albo
*bidz) w zapowyedny czasz prawa OrtBrRp 27,3.
Ilekole, Jelekole *ilukolwiek, ilekolwiek, ilu 35
tylko, ile tylko, ąuotąuot, ąuantum : Racz dacz,
aby ylekolye (Msza IV: czsokole, VIII: ylkole)
gych s tey oltarzowey uczostnosczy naswyotszchego syna tweego czyalo y krew prziyolybichoom, wszym poszegnanym nebesskym y mi- 40
losczyo ducha swyotego napelneny bychom
były (ut ąu o tąu o t... corpus et sanguinem sumpserimus, omni benedictione caelesti et gratia
repleamur) 1424 Msza III s. 61, sim. VI; Gelecole kto wyessyeli syą a cocha w marney fale, 45
tele tesze y smącza syą a sromayą prze ganyenye
XV med. R XXII 247.
(Ilekolwiek) Jelekolwiek filukolwiek, ilekol
wiek, ilu tylko, ile tylko, ąuotąuot’: Ve vlosne
przyszedł, a svogy go nye przyąly. A yelyekolvek 50
przyąly gy (ąuotąuot autem receperunt eum
Jo 1, 12), dal gym mocz szyny boszymy bycz
EwZam 285.
Ilekroć ' ąuotiens’: Gdi w lodika... wlodikąn
spolyczkowalbi, po poltrzeczye kopi groschi... 55 |
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ot kaszdego policzka tako schalenye polyczkuyanczi... policzkowanemu tyle, ilekrocz przestąnpyl albo dopusczyl syąn (totiens, ąuotiens
excesserit), sandownye potąnpyoni ma zaplaczicz Sul 102; Zmylyl-ly czlowyek przyszyągą,
m oże... wthore albo trzeczye, albo gylyekrocz
bądzye yemu potrzebyszna przyszyągacz, asz
przyszyaze, yako roszkazano OrtMac 95, sim.
OrtBrRp 71, 1.
Ileli jakiś okrzyk, rzekomo imię bożka, z/>
teriectio ąuaedam (an daemonis nomen?): Item
prohibeatis plausus et cantilenas, in ąuibus invocantur nomina ydolorum: lado, yleli, yassa,
tya, que consueyerunt fieri tempore festi Penthecosten XV in. Stat 50; Conveniunt vetule et
mulieres, et puelle non ad templum, non orare,
sed ad coreas, non nominare deum, sed dyabolum, scilicet ysaya, lado, ylely, ya ya! 1423
R XXIV 327.
Iłem cf. Ilm
(Ili) Jęli 'jaki, ąualis, ąui : Proszczy[y]esz
boga, w y... maczyory, by wam nad dzyathkamy nye były thakye tho pozory, yelye ya, nyeboga, nynye dzysz szeszrzala nad szwym... szynem XV p. post. R XIX 48.
(Hiko) Jeliko ' ile, ja k daleko, ąuantum, ąuam
longe : Gelyko (Pul: ielko) gest wschód od za
pada, daleko yczynyl od nas lychoty nasze
(ąuantum distat ortus ab occidente, longe fecit
a nobis iniąuitates nostras) FI 102, 12.
Ilko, Jelko 'ile, ja k wiele, ja k daleko, ąuantum,
ąuam longe*: Alye gdy zydowskey sloszcy w them
szą zawszdy... vmysl obartha, aby chrzesczyany nye thylko w wyerze, gylko tesz w bogaczsthwye (Dział 65: nye tylko w wyerze, ale
y w gymyenyv) zawszdy ponyzyla a szkazyla
(non tantum in fide, ąuantum etiam in divitiarum depressione semper deprimat et evellat),
slvza ystawycz, aby zadny Z y th ... chrzesczyanynow y... swych penyądzy na lysthy zastawne
nye poszyczal Sul 61; Vschlyschavschy to zvolyenyczy mylego Iesucrista, yze szye iuz tako
blysko yego mąka przyblyza, ylko z yyelykey
mdlosczy, telko z yyelykyego sm ąthka... drzely
y ląkly szye nasylnye Rozm 614; ~ Ielko (FI:
gelyko) yest wschód od zapada, dalyeko yczynyl
od nas zloszczy nassze (ąuantum distat ortus ab
occidente, longe fecit a nobis iniąuitates nostras)
Pul 102, 12; ~ ilko k, ku 'co się tyczy, co do,
ze względu na, ąuod attinet, in ąuantum : Aczbi
na tho przywyleymy naszymy... oczwirdzeny
byli y thy przywyleye ylko k themv, yako
szmyerthnee a bląndnee, prooznee czynymy
(etiamsi super hoc priyilegiis nostris... essent
communiti, quae ąuantum ad hoc, ut perni-
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ciosa et erronea, cassamus) Sul 28; Paknyąli
taczi bracza... nye bilibi w gymyenyy oczczisnem myedzy sobą roszdzyeleny..., bąndąly
gylko k lathom dostatecznich lath alybo spraw
nego wyekv (si sint ąuoad annos legitimae aetatis), a mayącz pełną rostropnoscz, chczemy, abi
na dzedzinye, o którą szą skarga dzeye,... rok
poszwanya... yawnye byl wszyawyon Sul 38;
Yelko ku szedzenyv ad ąuantum ad situm XV
med. Zab 523; ^ Jlko in ąuantum XV med.
R XXV 271.
(Ilkokoli) Jelkokoli filekolwiek, ąuantumcumque : Nulli homini ąuantum ąue peccatori, yelcocoli grzesznyesemv, misericordia dei denegatur zapowye 1453 R XXIII 298.
Ilkokroć ' ilekroć, ile razy, ile razy tylko,
ąuoties, ąuotiescumąue' : Tho czalo ylkokrocz
(Msza III: kylkokrocz, IV. VI: kyelkokrocz,
V: kyedile) y tesz yczynycze, na moya pamyecz bądzecze czynycz (haec ąuotiescumąue
feceritis, in mei memoriam facietis) 1413—4
Msza I s. 261—2, sim. VIII; Paknyąlibi k th o ...
przeklynal, ylkokrocz by przeklynal..., thylkokrocz gemy za szromothą w yną... zaplaczicz
ma (ąuotiescumąue m aledixerit..., totiens illi...
poenam ... solvat, Dział 37: ylkokrocz bądze
sromoczycz, telkokrocz gemy wyną pokypy)
Sul 46; Vstawyamy, aby gylkokrocz na woyną
przes zyemye nasze szcze bądze, nygeden w wszy
stanów nye cziny. alye na polv (ut ąuotiescum
ąue ad expeditionem... fit progressio, nullus
stationem faciat in villa, sed incam po) Sul 46,
sim. Dział 37.
Ilkole filukolwiek, ilu tylko, ąuotąuot': Raczy
(dacz, aby) ylkole (Msza III. V I: ylekolye,
IV : czsokole) (gych) s they oltharzyovey
(uczostnosczy) nayyszszego, naszwyathszego
(syna) thvego czyalo y krwy przyąlybychom,
... myloszczyą napelnyeny bychom były (ut
ąuotąuot ex hac altaris participatione sacrosanctum filii tui corpus et sanguinem sumpserim us,... gratia repleamur) XV p. post. Msza
VIII s. 61.
Ilkoż, Jelkoż 'ile, ja k wiele, quantum, quod
Vtencass nasch myły zbayyczyel, ylkosch strachu
(leg. z strachu) trudney mąky, telko z onego
okropnego szyepanya, telko od onego przy
krego yączstwa, czyasko pragnacz, pyczya poząndayącz Rozm 661; '—' ilkoż z kogoś, w kimś
(jest) 'na ile stać, ile kto może*: Yelkoz (R XXV
164: yakez) z wasz, myeycze pokoy z wszytkymy
łudźmy quod ex yobis est, cum omnibus ho mi
nibus pacem habentes (Rom 12, 18) XV med.
SKJ I 59; Prze to ych ytore pytał, bo ylkoz
v nym było, chczyal dacz Żydom droga ku na-

vroczenyv Rozm 632; ~ ilkoż do, ku, w 'co
się tyczy, co do, ze względu na, quod attinet,
ąuantum ad': Pouada n am ... suoti Symeon...
suoie presmerne ucessene z uidena sina bożego...
Y pouada n am ... suoti Symeon suoie presmerne
ucesene, ilkoz do uidena Kśw dv 13; ~ Ylkosz
kv pelnosczy oczysczenya (ąuantum ad plenitudinem mundationis) Rozm 188; Bo kakoly myły
Iesus byl blogoslavyon od pyrvey godzyny svego
począczya, ylkosch ku duschy, ... alye po svym
smarthvymvstanyv byl blogoslayyon na duschy
y na czyelye Rozm 543; Baczy tez, z pravdy
dvoyako mozem rozvmyecz: pyrve ylkoz ku
przyrodzenyy, v ktoremze yesteszmy stvorzeny..., ytore bycz s praydy, to yest podług
mylosczy, czvs podług nyektorego daru danego
od boga Rozm 785; ~ Weszelcze szo, illcossz
w duszi, ... y raduyczesz, illcosz w czele gaudete in ąuantum ad animam seu m ente... et
exultate corpore (gaudete et exultate, ąuoniam
merces vestra copiosa est in caelis M at 5, 12)
ca 1420 R XXIV 86.
(Ilm) Iłem bot. 'wiąz, Ulmus campestris L. et
pedunculata F r.': Ylem ilmus 1472 Rost nr 1817.
Ilnica cf. Lnica
liny 'iłowaty, iłowy, l i m o s u s kamień ilny
'kamień winny, winian potasu kwaśny, cremor
tartari': Camen gilny gella XV p. post. PF V 6.
Ilściwy cf. Lściwy
Ił 'ił, muł, rodzaj gliny, caenum, lirnus': Stwo
rzył pan bog czlowyeka s gilu szemye (de limo
terrae) BZ Gen 2, 7; Z gylą, z glyny, z błota
de limo (Gen 2, 7) 1471 MPKJ V 7; ~ Gył
spagus ca 1500 Erz 25.
Iłowaty 'zawierający U lub mający konsy
stencję ilu, l i m o s u s Thysz (sc. boże) stvorzyl
pyrvego czloyyeka s gylovate zyemye (de limo
terrae) Rozm 34.
Im 1. wprowadza zdanie okolicznikowe stopnia
lub miary 'im, o ile, ąuo, ąuanto': Velkocrocz
so to przygadza, gymcy clouek gest poknegsy,
timcy gest f serczu gorsy freąuenter, ąue pulcriores sunt corpore, turpiores sunt mente Gn
gl. 70b; A przetho ym yyączey yemv bądzyemy
grozycz, thym yyączey bądzye k sobye przyymovacz Rozm 587; A tez ym czyalo naszego mylego Iesucrista było roskoschnyeysze y yyelebnyeysche, tern bolescz yego była gorzczeyscha
y przykrscha Rozm 823; A oboyą rzecz myły
Iesus mogl ykazacz..., alye nye chczyal prze
tho, yze ym byl mocznyeyschy, thym czyrpyąthszy na przykład nam, abychmy go tern
czyrpyenym y tą smyarą naslyadovaly Rozm
844; ~ Quo castior homo in hoc mundo yscy
gimcy clouek na tern to syecze gest (...] syuota,
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tanto propinąuior, milsy, deo et ąuanto inmunwać, Ujmować, Wyjmować, Zajmować,
Zdejmować, Zimować się, Jąć.
dior, ta n to ... deo remocior Gn gl. 153b; Yse
gimcy voce glosof ąuanto enim plures pro
Imanie 'łapanie, chwytanie, capiendi actus :
aliąuo petunt ib. 156a.
Paklibi czassu gymanya yego (si vero tempore
2.
wprowadza zdanie czasowe równoczesne 5 detentionis eiusdem) starschim albo prziyacye'podczas gdy, durn : Gdyby on człek zaszyą do
lom tego tho gwaltownyka zabicz przigodzylo
syąn, za tho zabiczye nyyeden prziyaczyel zabi
domu przyszedł, iszby nye wyedzyal, gdzye
tego nye ma ophscheyky msczycz Suł 89.
onego naydz, czo yego gymyenya dobył y wyaszal szye, gym on doma nye byl OrtMac 121,
Imawca 'posiadacz, possessoF: Gymawczą
10
sim. OrtBrRp 88, 4.
possessor XV p. post. PF III 290.
Imać/ 'ten, który złapał, qui aliąuem c e p if:
Imbier cf. Imbir
A gdy przes kogole yąth bąndze, na lascze naImbir, Ambirz, Cyngbier, Imbier, Inbir, Ingszey ma bycz, a myedzy gymaczmy gego a przyabier, Ingbir bot. 'Zingiber officinale Roscć:
czelmy yąthego nygena prze gego yącze ma szą
Yngber sinsiber 1464 Rost nr 4908; Ymber sinwstrysznącz myrzączka (inter capientes eum et 15 sibrium ca 1465 Rost nr 4076; Ymbyr zinzyber
amicos capti nulla propter eius captiyitatem
ib. nr 4110; Yngbier zinzibel 1472 Rost nr 861;
debet suboriri indignatio) Suł 60.
Cingbyer sinziber 1475 Rost nr 3112; Imbir
zinziber ib. nr 3249; Ambirz zinziber XV p. post.
Ima i fo r m y : inf. jimać(i) OrtBr VI 348, Ort
PF W 8; Inbir zynziber XV p. post. R LIII 70;
Mac 30, 1457 AGZ XV 29; ~ praet. ł. sg. m. -m
jimał 1472 ZapWarsz nr 3059, 1476 AKPr V IIIa 20 Yngbyr zinziber ca 1500 Rost nr 7363.
57, 1482 ZapWarsz nr 1540, 1489 ZapWarsz
Imię 'mienie, majątek, bona, res familiaris,
nr 1698, 1498 ZapWarsz nr 1807; 3. sg. m. jimał
praedium : Swybaday lyfnyk wszytko yme yego
1479 SprTN W VIII 2, 41; 3. pł. m. jimali 1468
(scrutetur faenerator omnem substantiam eius,
TymSąd 163.
Pul: ymyenye yego) FI 108, 10; Jacom ya
Z n a c z e n ie : 'łapać, chwytać, brać w pęta, 25 nye rzuczil syą *wi gymye dziedziczne Malgorzecze [an] anym gey lanc posyekl, anym syana
capere, captiunn facere : *Nykthorzy ludzye szą
beszprawny, tho gesth, ysz nye mayą m yeru...,
drugiego gothowego zabrał gwałtem 1458 Czrs
a sznadz oszadzeny szą, ysz mosze czudzy yączy
LXXXIV. ^ Trzeba się liczyć z błędem pisar
skim imię zamiast imienie.
y gymaczy (OrtBr VI 348: gymacz) gych Ort
Imieć, Himieć, Imieć się, Jemieć, Jmieć
Mac 30; Qui homines debent manere in bona 30
pace in domibus ipsorum in Kunrathowo et
fo r m y : praes. ind. 1. sg. imam 1386 HubeZb 60,
Iwanko non debet eos captivare al. gymacz
1393 HubeZb 68, FI i Pul 10, 1, 1411 KsMaz I
1457 AGZ XV 29; Ssinowye m ogy... ludzi pana
nr 1642, etc.; 2. sg. imasz FI 143, 4, Dek III 17,
W oczechovich... na dobroyolney drodze nye
1444 AKPr II s. XIV, BZ Gen 31, 43, Naw 67;
gymali ani w clodą sadzali 1468 TymSąd 163; 35 himasz 1434 Tym Wol 76; 3. sg. ima 1386 HubeZb
Jakom ya sszamodzeschath czlowyeka Wocze59. 60. 61, 1391 HubeZb 63, etc. etc.; (nie)jm a
c h a ... na drodze dobrowolney nye szbil... anym
1428 ZapWarsz nr 2845; 1. pi. imamy 1448
go gymal, any wyazal 1472 ZapWarsz nr 3059;
R XXIV 352, Pul 62 arg., Rozm 582; 2. pł.
Yakom ya M aczeya... nye szbyl gwalthem ...
imacie FI 67, 16, XV in. R XXIV 76, Rozm
anym gyego byyacz y ranyycz gymal y wyaszal 40 806; 3. pł. imają Kśw br 18, FI 2, 13, FI
1476 AKPr V llla 57; B udek... ksązego roboiPw/ 89, 5. 134, 16. Ath 38, XV in. R XXIV
76, etc.; ~ imper. 2. sg. imiej Dek V 4, ca 1420
czyadza nye gymąl 1479 SprTN W VIII 2,41;
Yakom ya they tho szuknyey nye wszval (pro
R XXIV 82, Suł 38, Rozm 333; jemiej Dek W 1;
2. pł. imieicie FI 4, 6, 1424 Msza III s. 64, 1448
wszyal) thedy, kyedim tho thego Jana gymal
1482 ZapWarsz nr 1540; Jakom ya Yana Oskoly, 45 R XXIV 353, Rozm 351;'—' part. praes. act. adv.
kmyeczya broshkowskyego, nye gymal any
imając ca 1420 R XXIV 79, Suł 80, etc.; ~ adi.
imając ca 1428 PF I 485, XV med. M PKJ V 428,
yyanzal, anym mv rany syney zadał 1489 Zap
Warsz nr 1698; Jakom ya nye gymal any wyazal
Rozm 718. 723; n. sg. m. imający FI 37, 15.
73, 22; neutr. imające FI 21, 34; d. sg. m. ima
powrozy przesz szwa zona Ffranczka, czeladnyka Jacubowego 1498 ZapWarsz nr 1807. 50 jącemu FI i Pul 71, 13, Pul 40, 1; ac. sg. m. im a
~ C f Najmać, Odejmać, Podejmać, Pojmać,
jącego FI i Pul 34, 12; i. sg. neutr. imającym
Przyjmać, Rozejmać, Spojmać, Wyjmać,
Suł 62; g. pł. m. imających FI 11, 5; ac. pł.
Zajmać, Zimać, Imować, Najmować, Odej
m. imające FI 1 , 11. 10, 2; — inf. imieć 1400 Hu| beZb 78, Dek III 3. 10.21—2.27, 1424 Msza III
mować, Podejmować, Pojmować, Przenajmować, Przyjmować, Rozejmować, Spojmo- 55 I s. 60, etc.; —' fut. 1. sg. m. będę imieć FI 17, 2;
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2. sg. m. będziesz imieć BZ Gen 15, 4; 3. sg. m.
będzie imieć FI i Puł 146, 11, M W 130b ; będzie
imiał Sul 11; /. będzie imieć BZ Gen 18, 14;
2. pi. m. będziecie imieć Rozm 373; 3. p i m. będą
imieć ca 1428 P F I 479; ^ praet. 1. sg. m. imiał
jeśm FI i Pul 118, 55. 113. 128. 163, Pul 142, 9;
jeśm imiał FU P u li, 1. 76, 5; -śm imiał 1451
MacDod 105; -m imiał 1410 KsMaz I nr 1458,
1414 KsMaz 1 nr 2266, 1423 ZapWarsz nr 56.
59, 1428 ZapWarsz nr 2839, DILB III 354; ja
imial \421 ZapWarsz nr 275; -m (nie) jmiał 1428
ZapWarsz nr 2825; 2. sg. m. imiałeś XV med.
R XXXIII 122; / . jeś imiała Dorota 168; 3. sg.
m. imiał jest FI 104, 41, BZ Gen 5, 23; jest
imiał 1421 ZapWarsz nr 17; imiał Kśw br 23.
cr 27. 29, 1391 FlubeZb 62. 64, etc.; (nie) jmiał
1427 ZapWarsz nr 2743; f. imiała jest FI
Ann 8; imiała Kśw cr 32, 1395 JP XXXVII
131, 1398 BiblWarsz 1861 III 34, etc.; (nie)
jmiała 1428 ZapWarsz nr 2851; 3. pl. m.
imieli są FI 105, 24; są imieli BZ Gen 12, 5;
imieli Rozm 778; f . imiały BZ Gen 31, 8; ^
condit. 1. sg. m. -bych imiał B Z Gen 15, 8;
2. sg. m. -by imiał 1424 Msza III s. 50, sim. VII,
BZ Gen 15, 7; 3. sg. f. -by imiała Rozm 28;
3. pl. m. imieliby Rozm 712; -bychą imieli Pul
145 arg .; -by imieli Sul 24, Dział 15; ^ part.
praet. pass. n. sg. neutr. imiano XV p. pr. JA
XIV 506; g. sg. neutr. imianego Sul 37; ~ inf.
pass. sg. m. imian być Sul 21; / . być imiana
Sul 56; neutr. być imiano Sul 21; ^ praes. pass.
3. sg. neutr. imiano jest FI 105, 31; 3. pl. m.
imiani są FI 77, 41; ~ condit. pass. 3. sg. m. -by
imian Sul 38; neutr. -by imiano Sul 56; 3. pl. m.
-by imiani Sul 24.
Z n a c z e n ia : 1. 'posiadać, być właścicielem
czegoś, habere, possidere : {Żebrzący, bo u sie) be
nics dobrego ne ymal Kśw br 23; Bo deuicha
Maria, az pelusek dobrih <w jego narodzeni) ne
ymala, a togodla gy ue zle hustky ogar<nęła> Kśw
cr 32; Jaco Stachna ima decem marcas wana na
Pechnine czansczi, Crosczine 1386 HubeZb 59;
lako Bogusław yma eona od Swandzena a od Ja
nuszka Paszkouicza, od Meczka nyczsz 1391 Flu
beZb 63; Jako prawye wyemi y sswadczimi, esz
Wanczslaw yma na dzedzine... XXIII marcas
1400 SK J III 189; Iaco wemi y swathezimi, eze
pani Tworka *wzola Marczinowi dwa voly przes
prawa, przez wini y od ney gych ne yma 1402
HubeZb 102; O kthori list Pyotr na *my żało
wał, tego ya ne mam anim go ymyal 1423 Zap
Warsz nr 59; Szle napyssano, esze mało pywa
we dzbanye imyano XV p. pr. JA XIV 506;
Y poyol gest sobye Saray, swoyo zono, y swego
synowcza, Lota, y wszitko sbosze, czsosz so
Słownik staropolski III
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I gymyely gego celacz (universamque substantiam, quam possederant) BZ Gen 12, 5; Yacz
gesm bog, genzem czyo wiwyodl z U r..., iszecz
bich dal zemyo tu to, abi yo gymyal (et possideres eam) ib. 15, 7; Oroduyczye za myo przed
Ephronem ..., acz my da yaskynyo..., *ges to
*ymam na myeszczyech dzedzyni (speluncam...,
quam habet in extrema parte agri sui) ib. 23, 9;
Dzewky y synowye so moy, y wszitky stada,
czsosz ti ymasz ib. 31, 43; I tesz wydzcze, ysz
nyemąsząthne zony... nycz wyączey pokupu
gymayą {OrtMac 34: *myaya), gedno polowyczą tego, czo ymayą {OrtMac 34: mayą) nyezarączone mąsczyszny... o głową Ort Kał 204; Bo
dzyesyacz pyenyądzi ymyala nyewiasta M W
121 a; Rzeki k nyey: Nyevyasto, masly rąbek
albo chvstą byalą? Nyevyasta odpovyedzyala
rzekącz: Imam, panye myły Rozm 303; ~ Vsta
ymayo, a ne bodo molwycz, oczy ymayo (Pul:
mayo), a ne bodo wydzecz (os habent, et non
loquentur, oculos habent, et non videbunt) FI
134, 16, sim. Pul;
mieć do rozporządzenia, ha
bere, ąuod praesto sit5: Toch uboky croleuich bil,
ize ne ymal (non habet Mat 8, 20), gdeby suoio
glouo podklonil Kśw cr 21, sim. ib. 29; Ymamy
thv dva myecza (ecce duo gladii hic Luc 22, 38)
Rozm 582; ~ nie imający 'ubogi, inops, pauper :
Prze nodzo ne ymaiocich (inopum, Pul: nye
mayączych) y prze łkane vbogieh nyne wsta
no, molwi gospodzin FI 11, 5; Wytargaiocz
potrzebuioczego z roku mocznich iego, ne ymaioczego y vbogego od chwataioczich gy (egenum
et pauperem a diripientibus eum) FI 34, 12,
sim. Pul; Odpuści vbogemu y ne ymaioczemu
(parcet pauperi et inopi) FI 71, 13, sim. Pul;
Vbogi y ne ymaioczi (Pul: stradny) chwalicz
bodo ymo twoie (pauper et inops laudabunt
nomen tuum) FI 73, 22; Blogoslawyony, yensze
rozumye vbogemu y nye ymayączemu (beatus,
qui intelligit super egenum et pauperem, FI: na
potrzebuioczego y vbogego) Pul 40, 1.
2. (o pozostawaniu w określonym stosunku
rodzinnym lub społecznym) *mieć (syna, pana
itp.), habere (filium, dominum, similia)*: Pirwa
caszn twórcza naszego, ne masz gymecz boga
ginego Dek III 3. 10. 21. 27; Ne yemeg boga
ginnego Dek V 1; Ne mey boga gynego, yedno
ymey t<w)orcza swego Dek V 4; Doro (pro
Teodora) yesch occza gymyala Dorota 168;
Wem, eze wele milich ymasch, a po grzechu
na mya nicz nye dbasz 1444 PF V 37; Wstawyami, abi geden w krakowskey, a drvgy w
sząndomirskey zemyach sandzee naszy ymyany
(quod unus in Cracoviensi et alter in Sandomiriensi terris iudices nostri habeantur) Sul 24;
3
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Nyevszytecznego szolthiza na dzedzinye pan
ymayącz (inutilem scultetum dominus in haereditate retinens)..., może gemv przykazacz szolthistwo swoye przedacz Sul 80; Gdy vmrze czlowyek, ... a ma po szobye dzyada albo przedzyada bancz po oczczy, bandcz po maczerzy,
a gyma (OrtMac 96: ma) tesz oczczowych y maczerzysznynych dzyeczy, kthory s thych maya
odzyerszecz tego to vmarlego czlowyeka gymyenye *dzeczynne podług prawa? OrtBrRp 71, 3;
Sze mnocz ymam strosza czyala mego, anyola
bożego M W 126b; Ymayącz Moyzescha (habent Moysen Luc 16, 29) y proroky, nyechacz
ych sluchayą Rozm 397; ~ Nye bodzecz ten
to twim dzedzycem, ale genze winydze s twich
*lyodzwy, tego bodzesz gymyecz dzedzycem
(ipsum habebis haeredem) BZ Gen 15, 4; ~
Aiysz yalowa narodzyla wele gych, a yasz
wele ymala gest (Pul: ymyala) synów, roznemogla so (et quae multos habebat filios, infirm ata est 1 Reg 2, 5) FI Ann 8; Potem Iaret, bodocz w szeszczydzeszot leczyech y we dwu,
gymyal Enocha (genuit Henoch) BZ Gen 5, 18;
Potem Enoch, gense to, bodocz w pyoczy
a w szeszczydzeszyot leczyech, gymyal Matuzale
(genuit Mathusalam) ib. 5,2 1 ; Sara bodze
gymyecz syna (habebit Sara filium) ib. 18, 14;
~ Wszytky sze owce zkoczyly a pstre yagnyota
gymyaly (pariebant omnes oves varios fetus)
B Z Gen 31, 8; Tedi lepak wszitky owce gymyali byale yagnyota (omnes greges alba pepererunt) ib.
3. imieć z dopełnieniem (bliższym, wyjątkowo
dalszym) w postaci rzeczownika a. zestawienia
wyrażającego jakąś właściwość 'odznaczać się
daną właściwością, być jakim ś, esse aliąuem, esse
aliąua natura, animo, \irtute (typ imieć lutość
'być litościwym, habere misericordiam, esse, misericordem ) : Gdi bracza semrą alybo nye bądą,
dzewky w dzedzynach nykako blyskosczy ymyecz
nye mogą (filiae in haereditatibus aliąualiter
non succedant) Sul 57; Lvtosscz ymal misertus
1448 R XXIV 353; Lutoscz ymayącz compaciendo XV med. R XXIV 349; Compassus est
nobis ymąyącz luthoszcz 1466 R XXV 137;
Myloszerdze ymam, myloszerny yeszm (misereor turbae M at 15, 32) ca 1420 R XXIV 84;
Szluthouane a miloszcz braczszką ymagocz
medzi szobo compacientes, fraternitatis amatores (I Pet 3, 8) ib. 79; Myloszcz gymey nade
mno (patientiam habe in me Mat 18, 29) ib. 82;
Ho slodzeystwo obwynyonego do roka thylko
pozwacz bandze mocz ymaal (evocandi habeat
facultatem) then, gen gemv wyną daal Sul 11;
We *mpnyeyszych rzeczach thilko, a nye wyą-
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czey, geno dwa grosza wyczągnyenya mocz
ymyey (tantummodo duos grossos exigendi
habeat facultatem, Dział 27: ma wzącz) Sul 38;
Thim ystawyenym wyekvystą mocz ymayączym
5
wykładami (hoc statuto perpetuo declaramus)
Sul 62; Wschakoz yyedzczye to, yze od thego
czassv, czysch yzryczye syna czlovyeczego, *szedącz na prayyczy v boga oycza yschechmogączego, ymayącz mocz y chvalą, y oprayyenye
10 yszego svyatha Rozm 723; Iacosz tho Moyszeszow kyerz gorzał, a przy them szwa przirodnoszcz zelonoszcy yymąl XV med. R XXV 221;
Prawa pomocz moia od boga, iensze zbawone
czini ymaiocze prawa sercza (qui salvos facit
15
rectos corde, Pul: prawe szyerczem) FI 7, 11;
Bo owa grzesznicy *naczognoli so locziszcze
swoie, nagotowali so strzali swoie w tulę, iszbicho strzelali we czmach ymaiocze prawa sercza
(ut sagittent in obscuro rectos corde, Pul: pra
20 wego szyerczem) FI 10, 2; Ymeycze twardoscz
y gednoscz w pokoyy, y lasky 1424 Msza III
s. 64; Thegodla my wykładam y... dla czystego
y spokoynego d[r]zyrzenya przes trzy latha
ymyanego y przes trzy myeszącze, przerzeczone
nyestanye wyekyystą thwardoscz ymyecz (prae25
dictam yenditionem perpetuam habere firmitatem) Sul 37; Vcząstnoscz ymam communico
1448 R XXIV 352; ~ A gymyal gest Enoch
wszech swich lyat (et facti sunt omnes dies He
noch) trzysta a szedmdzeszyot a pyocz BZ
30
Gen 5, 23.
4.
imieć z dopełnieniem (bliższym, wyjątkowo
dalszym) w postaci rzeczownika a. zestawienia
wyrażającego jakąś czynność (lub jej rezultat):
a. 'wykonywać daną czynność, actu quovis fungi,
35
agere (typ imieć chwałę fchwalić, aliąuem in
laude habere, laudare'): Kedi pani Pacostka
ymala vyast s Paskem s Nagorką meczi Malim
Boczanow a meczi Nagorkami, tedista oba vodla
ossadą albo opole 1398 BiblWarsz 1861 III 34;
40
Kto yma chwało boszo w serczu swoiem (qui
habet laudem dei in corde suo), na konczu
v boga bodze se weselicz FI I Prol 14; I vczinil
iesm se iaco czlowek ne sliszoczi y ne ymaioczi
(Pul: nye mayoczy) w swich vsczech karaan (et
45
non habens in ore suo redargutiones) FI 37, 15;
Thegodla my *chącz, abi w thakych rzeczach
pewny konyecz ymyan (unde nos volentes,
quod in huiusmodi litibus certus finis habeatur,
Dział 27: przeto my chczącz pewnyeyszy ko
50
nyecz thym rzeczam ystawycz), vstawyamy Sul
38; Wzdawayce obetnice prawdy y ymeycze
(Pul: y myeycze) nadzeio w bodze (et sperate
in domino) FI 4, 6; Bosze moy, w tobe iesm
ymal nadzeio (in te sperayi) FI 7, 1, sim. Pul;
55
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V bodze ymam nadzeio (in domino confido)
FI 10, 1, sim. Puł; Bog moy y pomocznyk moy,
y nadzeio bodo ymecz (Puł: będę myecz) v nem
(et sperabo in eum) FI 17, 2; Nadzeya gima (Ca
ritas patiens est,... omnia credit, omnia sperat
1 Cor 13, 7, SK J I 71: ma) 1449 R XXV 165;
W thobyeszm, goszpodnye, ymal nadzeyo 1451
MacDod 105; Vslyszane vczyn rano myloszyerdze twoye, bo w tobye *nadzyeye ymyal yesm
(quia in te speravi, FI: bo gesm w czo pfal)
Pul 142, 9; P ro ro k ... pogany napom yna,...
abycho w bodze wszystkę nadzyeyę ymyely
Puł 145 arg.; Ps<alm >... naucza nas pamyęcz
gr<z)echow ymyecz, abychom sze gich wyerowaly (docens nos peccati memoriam habere ad
cavendum) Puł 37 arg.; Y mouy piruey sedocim: V stan,... iz o sobe nyiedne pece ne ymaio
Kśw br 18; O dwszy, o grzeyszne, sam bog
peczo yma (Bogur CD F: ymyal, E: pracza yma)
Bogur B; Bo o tern wsem pecą yma hec enim
omnia gentes inąuirunt (M at 6, 32) XV in. R
XXIV 75; De ea curam haberet pyeczą gymyal
XV med. S K J Y 256; Przynyosl y do gosczyncza
y myal o nym pyeczą, a drugyego dnya yyyawschy dwa pyenyvdza y dal onemv czlovyekv,
który ten ystny gosczynyecz opravyal, rzekącz:
Ymyey o nyem pyeczą (curam illius habe Luc
10, 35) Rozm 333; Anna, zostawywschy w domv
yyelyky zamat, y vyelyky plącz ymyala Rozm 4;
Nye bądzyeczyely vy ymyecz pokuty (nisi poenitentiam habueritis Luc 13, 3), *vsyszzy pogynyeczye Rozm 373; Jako ne yego kasznyą...
desky Raphalowi pobrani ani w yego dom
wezoni, any thych desk poszithek yma 1426
M PKJ II 304; Johannes Zorawnicsky nye wy
łowił zlodzeysky... stawv v Biskupicz any ryb
z yego w szwoy doom wnyosl, any gych po
zy thkv gymyal 1453 R T H III nr 133; Blogoslaweni wszistcy, gisz ymaio w nem pwo (qui confidunt in eo, Puł: którzy w nyem pwayo) FI 2, 13;
Vstawiamy, aby odtychm yast... dobre a dluge
ymyeli rozmyslenye na odpowiadanye przed
sadem Dział 15; Bo pomnyal słowo swote swoye,
yesz gimyal yest (Pul: ymyal) kv Abramowy
(verbi..., quod habuit ad Abraham) FI 104, 41;
Jaco ne s pana Maczkowim wedzenim ani
s gego kasno ne pobrano Wancowy scotha ani
jego wzithka ima 1386 HubeZb 60; Jacom swemv
sinowy ne kazał jechacz ani s mim wedzenim
ne brano Wancowich kmeczi, ani gych wzithka
imam ib.; Jaco Micolay ne vcradl wolu paney
ani yego wzithca ima ib. 61; Pecz ne vcradl duos
equos nocznan rzeczam ani tego wzitka jm a
1396 Zab 537; Yaco ya to dobrze wem, yaco
Mroczek ne poyol Yacussowa eona s gospodi

ani go vzithka yma chozebno rzeczo 1410 KsM az I nr 1497, sim. 1428 ZapWarsz nr 2786;
Jaco ya tho wem, o ethorego wolv Paweł na
Ołexego szalował, tego on vszithkv nye gma
1428 ZapWarsz nr 2845; Iste filius tuus fiat
mihi dampnum pro media sexagena... a thy
thego wszithek hymas 1434 TymWoł 76; Ymyeyczye yyarą (habete fiduciam Mat 14, 27), yaczyem, nye boyczye szye Rozm 351; Ne w moczy
kona bodze ymecz wolo (non in fortitudine
equi yoluntatem habebit) FI 146, 11, sim. Puł,
M W 130b ; Yasney wolyey nye ymyal czyrzpyecz moczennyczstwo prze bog (hilarem yoiuntatem non habuit patiendi martyrium pro deo)
XV med. M PKJ V 428; ~ Eze czso Jassek ża
łował na Y aranta o rany, thich my Jaranth ran
ne dal, alle ge sam oth sebe ima 1391 HubeZb
63; ~ imieć rzecz fzałatwiać sprawę sądową,
rem apud iudices agere : Vstavily... procuratora ..., *poleczayocz themv gistemy szwemy procuratorow y... *wszelkuo mocz we wszytkych
szwych rzeczach, kthore *ymayo albo bondo
ymecz przeth kalysdym sszondzo ca 1428 PF I
479; ^ Y odpowye Abram: Gospodzynye,
ktoro bich wydzal myeczy, yszebich yo gymyal
w swey moczi (unde scire possum, quod possessurus sim eam)? B Z Gen 15, 8; Lyata wekuia w misli iesm ymal (annos aeternos in mente
habui) FI 76, 5, sim. Pul; Zgloblywe albo lyche
w nenawyscy ymal gesm (iniquos odio habui)
FI 118, 113, sim. Pul; *Wszelko drogo łycho
w nenawyszczy ymal gesm (omnem viam iniquam odio habui) FI 118, 128, sim. P uł; *Lychota w nenawyszczy ymal gesm (iniquitatem
odio habui) FI 118, 163, sim. Puł; W *pomyoczy
ymal gesm w noczy ymo twoge (memor fu i
nocte nominis tui) FI 118, 55, sim. Puł.
b.
'podlegać danej czynności, doznawać\ ajfici, pati ( typ imieć chwałę 'podlegać chwaleniu,
laudem habere, laudari): Yusz thv chcza czyrzpyecz, mąką y wsz<y>thky szle phyle ymyecz
Aleksy w. 161; Od tego czaszy yzryczye syna
czloyyeczego szyedzączego na prayyczy y boga
oycza yschechmogączego, ymayącz mocz y
chvalą Rozm 718; Chczeszly ymecz (Dek III
4. 6. 11: myeczy) laską moyą, miluy oczcza,
m atką swoyą Dek III 3. 21. 22. 27; Czyebye
proscha... przez ta myloscz, yasz ode wschech
zbożnych y ode wschech grzeschnych ymasz na
zyemy Naw 67; A temv snadz pochvat ymyely
z ooney chvaly dzyeczynney, którą y chyalyly
v kyyethna *nądzyelyą Rozm 778; Poganbene,
ganbą gymam confundor 1448 R XXIV 351;
Iaco Vyslaowim rosgnani<m> kmeczi milawczewskich ymam yiginti marcas dampni 1393
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HubeZb 68; lakosmy przi tem ne bili, by To
mek roczil paney Annę o cztirdzesczy grziwen
y o pocz, eszby o tho skód i ne mała ymecz 1400
HubeZb 78; Iaco wemi y swatczimi, eze o Micolayowo newzdane dzedzini yma Potr trzi 5
grziwni skody 1401 HubeZb 100; O to Dziuisz
yma poltrzecze grzywny scody 1402 HubeZb
101; Które mne owcze Goczal przedal, o thi
ya scodi ymam za copo 1411 KsMaz I nr 1642;
Dobro vyaro nathyszacz (leg. nad tysiąc) slo- 10
thich czystego slotha y spravedlivey vagy volalby... y smercz ymecz..., nisly taka slova...
czirpecz 1474 Zab 540; ^ imieć dosyć 'doznać
zaspokojenia, być zaspokojonym, satis habere,
eontentum esse": Wstawyami, ab i... woyewoda 15
krakowski w yanem, a sandomirski woyewoda
thesz w yaneem sandzy doszycz ymyely (quod...
palatinus Sandomiriensis uno, et palatinus Cracoviensis etiam uno suis iudicibus contententur) Sul 24; Aczlyby zastawa nye stała za thy 20
pyenyądze, w których by była zastawyona, a powod abo czyge byli pyenyądze, nye yczynyl
szadney wymowy, gedno proscze zastawą przygąl w pyenyadzoch, tedy ma ymyecz dosycz na
25
tey zastawie Dział 20.
5.
imieć z dopełnieniem (bliższym, wyjątkowo
dalszym) w postaci rzeczownika a. zestawienia
wyrażającego rezultat czynności prawnej: 'pozo
stawać z kimś lub do czegoś w określonym sto
sunku prawnym, mieć określone uprawnienia, 30
zobowiązania, umowy, rem cum aliąuo habere,
ius, pactum habere5: Yacom ya ymal s Potrkem
liczbo, aze ne mai na mo o sszethm cop zalowacz 1410 KsMaz I nr 1458; O monecze geney
a o them, aby geno prawo we wszem krolew- 35
stwye ymyano Sul 56; Tesz gdi geden kszącz,
geno prawo y gena monetha we wszem krolewstwye ma bycz ymyana (una etiam moneta
in toto regno haberi debet, Dział 63: ma bycz)
Sul 56; Jakom ya taki Sandkem (leg. z Sędkiem) 40
tark ymyal, kedi bi my ne dal ostatka penandzy
na swanthi Michał, tedi straczil to, czo szadal,
y tho dzedzyno 1423 ZapWarsz nr 56; Jako ya
thakan ymal vmowan s Falkem, kędy bych
yemu szytho spasł albo lankan, tedi myal bracz 45
othe mye szytho za szitho a trawan za trawan
1427 ZapWarsz nr 275; Yaco se mno Sandek
ymal smowo syocz chicze do sswantego Yana
1409 KsMaz I nr 1390; Jacom ya s Pawiem
smowi nye ymal lista wannego pirwey dacz, 50
nisze w gimenye wwansanya 1428 ZapWarsz
nr 2839; <— nie imieć nic k czemuś 'nie mieć
prawa, nullum ius habere’: Jako wyemi y sswadczimi, esz dzedzina, o yansz kłopocze Micolaya Sczepan, yest Mikolayowa prawa, a Scze- 55
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pan k ney niczs nye yma 1400 SK J III 188; Ja
kom ia *woszol Grzimkowi dzyeczi w gayu zapowyednim w mey dzedziney, k neysze on niczszey ne yma 1409 TPaw IV nr 1646; Jaco ya
tho wem, o cthore blotho Jacub na Wiszca sza
lował, tho gest Wiszcowo weczne, a k temv Ja
cub niczs nye yma 1427 ZapWarsz nr 2687;
^ Jacom ya thego wtargy s Lasczem nye gmyal,
abich gemv dal strawo na graniczę 1428 Zap
Warsz nr 2825; Yako Yaroslaw any Bogufal
tey dzedzini hu Nyeprouicz od lana Chroberzskego nye ymal w zastawę 1420 AKPr VIII a
153; ~ <K )to sam tego nye trzyma, czso na
swem przywyleyy yma, podług prawa dawnego
sam to stracza Dział 33; Jaco wyemy y sswadczimi, eze Sulkoui dzyeczi wwyanzali sye w iego
czanscz mli na, na gemsze on ymyal poltrzeczyey grziwni na zastawye 1399 StPPP VIII
nr 9494.
6. ftrzymać, tenere*: Stal anyol podług ołta
rza kosczelnego, ymaiancz kadzidlnyczo złotą
w rance swey M W 121 b; ~ imieć w sobie
'zawierać, continere' : Unus so l... tria in se
habet vlg. troiako rzecz w szobe yma ca 1420
R XXIV 85.
7. imieć (za coś) 'uważać za coś, habere aliąuem (vel aliąuid) pro aliąuo (pro aliąua re)’ :
Gichsze nyzacz ne ymaio (quae pro nihilo habentur), gich lyata bodoo FI 89, 5, sim. Pul;
Y za nyczse gymyely so (Pul: myely) szemo
szodno (et pro nihilo habuerunt terram desiderabilem) FI 105, 24; Y gymyano yemv yest (et
reputatum est ei, Pul: ymyano) za prawoto
z pokolenyaa w po<ko)lenyee FI 105, 31;
Gospodne, czosz gest czlowek, yszes zyawyl so
gemv albo syn czloweczy, ysz gy za neczso
ymasz (quia reputas eum, Pul: masz)? FI 143, 4;
*Zacy ymaią ye1 kogo meną quem dicunt (quem
dicunt homines esse filium hominis M at 16, 13)?
XV in. R XXIV 76; Zac mą ymace quem me
esse dicitis? (Mat 16, 15) ib.\ Acz kthore wszi
alybo dzedzyny szą k sobye sbyegayą dzelyenym ... rzeki... thako, ysz kaszda dzedzyna
zwoy brzeeg yma oney rzeki (suam ripam teneat), acz... obroczy swe szczee... przes gynsze
myesczcza..., thedi pirzwe lozisko... za prawe
granice maa bicz ymyano (pro veris limitibus
est reputandus, Dział 1: tedy ony brzegy, ktorimi pyrwey woda rzeky czekla, dzedzynam
badą za granycze)... Alye yn[i]ako mowymi,
bąndzeli plynyenye rzeki oth wlostnego byegy
przes oprawyenye czlowyeczee odwroczono, bo
thedi wyącz byeeg rzeeki za graniczę zawzdi ma
ymyaan bycz (tunc etenim decursus fluminis
pro terminis semper est habendus, Dział 1:
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pyrwsze brzegy myedzy dzedzinamy graniczą
czynyą) Sul 21; Kto swego wszego... czyrzpyenya moczen iest, teego ya ymaam za naylepszego człowieka Gloger; ^ Czemu podesrzani
ymacze (Pul: macze) gori zsadle (utąuid suspi- 5
camini montes coagulatos)? FI 67, 16; Sercze
zaprawdo gich ne bilo proste s nim ani werny
ymany so (Pul: myany) w *obrzodze iego (nec
fideles habiti sunt in testamento eius) FI 77, 41;
~ Czyebye... oczcze... modlimi szye y prosymi, 10
aby prziem<ne> ymal (Msza IV : yako... myalby, VIII. I. V. IX: aby myalby) y przeszegnal ti
dari (uti accepta habeas et benedicas haec dona, haec munera) 1424 Msza III s. 50, sim. VII;
Nad yeesz... yassnym obliczym weszrzecz raczy 15
y prziyote albo prziyemne ymyecz (accepta habere, Msza IV. I. VI—VIII: myecz) ib. s. 60;
Prziyothe ymeecz (Msza I. IV. VI. VII: myecz)
raczył yesz obyato, dari, offyari dzeczancza
twego (accepta habere dignatus es munera pueri 20
tui) ib. s. 60, sim. VIII.
8.
z inf. a. 'musieć, mieć obowiązek, debere,
cogi, obstringi : Kedi Meczko ygiszczi Gumberdowi penandze, tedi mu ymal wroczicz konya
1391 HubeZb 62; Micolay s Chebdo imał 25
sniowo, eze gi imał we trzi srzebe wrzessicz
w Sloncoue na swanthi Marczin ib. 64; Iaco
praue vem y..., esz pany ymala dacz C marcas 1395 JP XXXVII 131; Oprawił, iaco ymal
oprawicz 1397 StPPP VIII nr 6013; Gyma slu- 30
towane bicz miserandum est Gn gl. 52a; Mi
colay ranczil Pascowi sza list, isz mw ymal
yroczicz we dwu nedzelu 1411 HubeZb 54;
Yaco mne Troyan ymal copo grossy... zaplaczicz 1413 KsMaz I nr 2016; Yakom ya ne ka 35
zał Staskowi precz anim mu ymal ystby yczinicz
1414 KsMaz I nr 2266; Jaco iest Ninotha sza
mo ymal szaplaczicz gednanye 1421 ZapWarsz
nr 17; Jaco ya tho wem, eze Stachna nye
gmala Pawiowi na swanthi Jan dacz połowico 40
mitha, ale wszithco na Godi 1428 ZapWarsz
nr 2851; My crzessczyany ymamy szą, musszymy, welbycz, wesszelycz, radowacz 1448
R XXIV 352; Gen za począthkem drugego
rany kogo, zyvotha broonyącz, thego, bandzely 45
mocz, doswyathczicz yma (hoc, si poterit,
probabit) Sul 11; Kaszdi thilko w swey kastellany mocz ymayą myeecz y szykanya (ąuilibet
dumtaxat in sua castellania iudicandi et cognoscendi habeant facultatem) Sul 24; Napomy- 50
nanye y nauka kv byskypu o obyczayy, ymayocz
bycz trzymanem w zzywyenyy, w odzyenyy
y w modlytwye (de modo tenendo in yictu et
yestitu, et oratione) XV med. M PKJ V 428;
Tegodlya ymales (sc. poruczyć, oportuit ergo te 55
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committere pecuniam meam nummulariis Mat
25, 27) XV med. R XXXIII 122; A w thern
ukazow al... swo wszythko moko, yosz ymal
czyrpyecz 1451 MacDod 105; Ten ps<alm> powyada, yze Xpus yest pomocznyk, w gegosz
wszytek zbór czerekwy yma pwacz Pul 61 arg.;
Ten ps<alm)> powyada, yze Xpus iest, w yegosz
szwyatloszcz myszly ymamy w yutrznych myszlach stroycz Pul 62 arg.; Wschelkye sloya
próżne, ktoresz bądą lyydzye movycz, ymayą od
nyego lyczba dacz bogy (reddent rationem de
eo in die iudicii Mat 12, 36) Rozm 329; Vasem
(leg. w waszem) zakonye pyssano, yze dw (leg.
dwu) czlovyekv szyyadecztwo yma bycz pravdzyye (quia duorum hominum testimonium
yerum est Jo 8, 17) Rozm 471; Czy przeklączy
byskupoyye y duchovny ymyelyby szye zycz
('zejść5) na takye syyato gadacz, kako by okraszyly kosczyol Rozm 712; Takyez y pomayyaczye, yze yzdrayya y sobotą, ymaczye to chvalycz, a nye ganycz Rozm 806; Ja sz Torunya
gdyszem umrzecz ymyal, prothoszem tho kazał
popysszacz, zęby tho na mey dusszy nye zostało
DILB III 354; ~ 'mieć obowiązek zaniechania
czegoś\* Jacom ya s Sczepanem ygednan pod
zacladem, eze syo nye gmal naprzeciwo mnye
od Marcisza przeć o chansbo 1427 ZapWarsz
nr 2743; O cthore sbicze czloweka na nyo M ro
czek szaloual, o tho na nyo nye ymal szalowacz
1440 ZapWarsz nr 432.
b. 'mieć zamiar, chcieć, velle, cupere, in animo
habere5: Eze kedi Sbrossek ymal dacz wanzanye
w Odwoczsky opathowy, tedi tho gymene nye
było wolno 1423 MPKJ 11 302; Myły Iesus...
rzeki k nyemy: Symonye, ymam czy nyeczo poyyedzyecz (habeo tibi aliąuid dicere Luc 7, 40)
Rozm 319.
c. 'móc, posse : Iaco wedzo y szwatczo, eze
Barthlomey Janovyi bidlo moczo szilo zayol
w trawę, a ne w zicze, y grziwno mu skodi vczinil, gdzesz on ymal pascz yolno ote trzi lat 1402
HubeZb 102; O Zydzye, yen dolyczal szą blogoslayyona dzyevyczą, yschby ymyala ostacz w czystoczye Rozm 28.
d. jako słowo posiłkowe w opisowym futurum:
Pyrwa kaszn pana naschego, ne ymasch (Dek
III 2—5. 10. 11. 13—6. 18. 21. 22. 24. 25. 27.
31: masz) myecz boga inschego Dek III 17;
Zwastowano bodze gospodnu pocolene ymaiocze przydz (annuntiabitur domino generatio
yentura, Pul: przydącze) FI 21, 34; Kv gegosz
przysczy wszytczy lydze wstacz ym ayo... s cyaly
swogymy (resurgere habent cum corporibus
suis) FI Ath 38, sim. Pul; * Ymayocz doskonacz
perfecturus ca 1428 PF I 485; Yma[m] przi-
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kazacz synom twim (scio enim, quod praecepturus sit filiis suis)..., abi ostrzegały chwali bozey B Z Gen 18,19; Alysz zwyastuyę ramyę twoye
pokolyenu wszelkemu, yesz yma przycz (quae
ventura est, FI: iesz przychodzoce iest) Pul 5
70, 20; Vschakosch zapravda rąką tego, który
myą ymą sdradzycz albo podacz, yest se
[m]mna przy stolye (manus tradentis me mecum
est in mensa Luc 22, 21) Rozm 546.
9.
imieć się 'zachowywać się, postępować, se10
gerere: Napomynanye y nauka kv byskvpu...
kako sye yma ymyecz [p] przed stołem y za
stołem, y po stolye (qualiter se habere debeat
in omnibus antę mensam, in mensa et post mensam) XV rned. M PKJ V 429; ■
—' imieć się dobrze 15
*być zdrowym, bene \alere : Rzece Iacob: Sdrowly
gest? Tedi ony rzekły: Dobrze syo gyma (valet)
BZ Gen 29, 6; ~ ostrożnie się imieć od czegoś
'strzec się, cawere : Oth przewrothlywey navky
lyczemernykow pylne a osztrosznye szą ymeycze 20
1448 R XXIV 353.
C f Mieć
(Imienicie) Jemienicie dubium 'za darmo, bez
interesownie, gratis’ : Gratuitis gemyenycze XV
25
p. post. JA XII 144.
Imienie, Himienie, Jemienie, Jmienie f o r 
m y: n. sg. imienie 1395 ŁebMat 19, 1420 JA
XII 143, etc. etc.; ~ g. sg. imienia 1388
Leksz I nr 299, 1393 Leksz I nr 1450, 1398
StPPP VIII nr 7255, 1399 Leksz I nr 2864, etc. 30
etc.; ~ himienia Dek III 14; jemienia Dek III 3,
1449 R XXV 165, ca 1450 ZapWarsz nr 993;
~ d. sg. imieniu Sul 89, B Z Ex 6, 8. Lev 25,
10, OrtMac 73, OrtYrtel 118, etc.; ~ ac. sg.
imienie 1396 Leksz I nr 2194, 1410 JA VI 209, 35
1419 AKPr V IIIa 45, etc. etc.; himienie XV in.
M aik 117; jemienie OrtYrtel 117; ~ /. sg. imienim 1390—406 R ocznH istXV 75,1420Przyb 15,
1428 ZapWarsz nr 2802, 1435 ArchTerCrac
CCCXII 503, 2, etc. etc.; himienim 1434 Tym- 40
Wol 36; imieniem ca 1428 PF I 483, 1449 Czrs
s. LXXIV; himieniem 1434 TymW ol 36;
~ l. sg. (w) imieniu Gn gl. 156 b, 1401 HubeZb 81,
1434 ZapWarsz nr 615, etc. etc.; himieniu XV
in. M aik 118; imieni 1453 ZapWarsz nr 988, 45
1471 ZapWarsz nr 1415, 1472 ZapWarsz
nr 1348; jemieniu 1481 ZapWarsz nr 1515;
(we) jmieniu Gałka w. 24; ~ n. pl. imienia
Sul 57. 74; ~ ac. pl. imiona 1405 Piek VI 235;
imienia BZ II Par 31,1; ~ l. pl. (w) imieniach 50
BZ I Par 9,2.
Z n a c z e n ia : 1. 'mienie, głównie ziemia i wła
sność ziemska, posiadłość, bona, res familiaris,
imprimis fundus, praediuni : Iaco Swanczewo
vino ne pobrano Maczeyevi za polset grziwni 55
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ymena 1388 Leksz I nr 299; Jako Sczepan
Woyslauouego ymena ne pobrał po gego sziuocze ani go vszitka ma 1393 Leksz I nr 1450;
Jacobus... termino astitit super Janussium ...
pro bonis ipsius vlg. ymene 1395 Leksz II
nr 1782; Ymyene bona 1395 ŁebM at 19; Jako
ne wiyano sz Anuszewa domu y ne pobrano
[y] Przedslawowi ymene 1396 Leksz I nr 2194;
Jaco ma dzecza XX grziwen szcodi dzeczanczego ymena 1398 StPPP VIII nr 7255; lako
Swantopelk ne pobrał ymena Mikolayeva 1399
Leksz I nr 2864; Honora dominum de tua substancia, s twego ymena Gn gl. 43a; Cum possessionibus suis sve fsiczko ymene ib. 74 b; Duplex est paupertas rerum, w ymenu, et spiritus
rerum, ymena, paupertas est ib. 156b; N ye...
kradny gimena {Dek III 3: yemena, 6: *gimana,
14: hymyenya, 25: *gymnyenya) czudzego Dek
16—8.11 3. III 1.2. 4. 5. 10.11.13.16.18.20.
22. 27—31; Ne pozaday zony blysznego thwego
any gymenya albo rzeczy yego Dek II 3; Jaszek roczyl za Alszbeczina oczcza poltrzeczeynaczcze grziwni y ona w yego ymenu ostała 1401
HubeZb 81; M achna... pobrała dzeczem ymena
iaco pendz grziwen 1403 Piek VI 183, sim. 1404
ib. 227,1406 HubeZb 114; Yacom ya Katussinego
gymena ne dawał Yanne, ale szwe 1405 KsMaz I
nr 620; lako to swathczo, yako pan Hinczka po
brał *Copczenim dzeczem ymona za poltorasta
grziwen 1405 Piek VI 235; Gyndrzich ne posiał
pobracz Tworka kmecza gwałtem moczą y s gego
ymenym 1390—406 RocznHist XV 75; Czom ia
Tomkowe gymene pobrał s yego dom v..., o tom
ya yyednan 1419 AKPr VIIIa 45; Tedo so podawa pod wsitko swe hymene, gczecoli czo ma
hy w semi, hy na ssemi, nicz sobe ne ostawagicz
XV in. M aik 117; Esz ma za to prawicz hy glovicz (pro globicz) szo, gczes {leg. gdzież) szi
mu crziwda stała w gego hymenu ib. 118;
Quasi dissipasset bona, marne zaphowal {leg.
szafował) gymene, dobra (Luc 16, 1) XV in.
R XXIV 74, sim. ca 1420 R XXIV 84; Falislaw
s Wiszni ne wsząl gymena v Maczea za gedennacze grziwen 1420 AKPr V llla 152, sim. 1421
ZapWarsz nr 8; Ymene substancia 1420 JA XII
143; Wlodzymir wytrzymał swoy list na to
gym ene..., czso *nam Chwałka szalowała...
o czterdzescy grzywen gymena, a on s tim
gymenym y sz tym listem wyderszal trzy lata
1420 Przyb 14—5; Tego swatha gymene: srebro,
zlotho, drogę kamene, by są nam ne słodziło
tego czassu ca 1420 R XXV 230; Jako Szmichna
ne dzirzala ymena, gdze Anna myala poi grziwni
plathu 1427 M PKJ II 301, sim. 1427 ZapWarsz
nr 2721; Jacom ya s Stanisławem *rosdzelonya
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gimenim weczne 1428 ib. nr 2802; Cum omni
facultate ze wszythkim gymenem ca 1428 PF I
483; Hereditates coniacent vlg. ymene zaleszy 1388—430 ArchTerCzchow III 18, 2; Jaco
Thomcowa *ginyena zostało przi Dorothce za 5
cztirzi i za dwadzescza kop 1433 ZapWarsz
nr 420; Et habet ipsum Iohannem advocatus
de Szambrowo reddere cum omnibus bonis vlg.
sze fszem hymenym 1434 TymWol 36; Sze
fszem hymenem ib.; Jaco mnye Jan ostawyl 10
w sz<w)oyem ymenv 1434 ZapWarsz nr 615,
sim. 1438 ib. nr 855; Bona al. s gymenim 1435
ArchTerCrac CCCXII 503, 2, sim. 1437 Czrs
s. LXXX1I; Ymyenye substanciam, id est bona
temporalia ad sustentacionem vite presentis 15
(I Jo 3, 17) 1438 R XXII 357; Vprzedacz ymena
exponere temporalia 1440 R XXV 242; Jacom
ya obranczyl Jacubowi dacz wyanzanye {leg.
wwiązanie) w dzeszanczy kopach w Manczymirowo dobrowolne ymene, alem mu nye ranczyl 20
gotowych pyenandzy 1442 ZapWarsz nr 555;
Jacom ya nye wyno<wa)th Andrzeyewy sukney
y kabatha za maczerziste ymene 1443 ib. nr 729,
sim. 1445 ib. nr 585; Dzyelcze thu dwu wolu,
liszego y yelonka, y konya wałacha byalego 25
widzielily na rolya pana, a Staschek przyal poluvloczek znovu w g<a>yonem sząndze, a pan
gi zalozil [gi] thim gimyenyem, a on przyal za
załoga 1449 Czrs s. LXX1V; Lassota szą tru
dził, schatan go pobudził, by cessarzem łudził, 30
we ymienyu gi obludzil, Rzim na niem wyłu
dził Galka w. 44; Duchowny z gymyenya oczczyznego (de bonis paternalibus) na woyną sluzicz albo gymyenye (possessiones) blyszkym
spvsczicz szan povinni Sul 7; W harnaszv 35
kaszdi slyachczycz podług moczi a wyelgosczi
ymyenya swego (secundum posse aut ąuantitatem suorum bonorum )... ma slyzycz na woyną
Sul 19, sim. Dział 63; Kaplaany alybo szaczy,
mayącz dzyedzynne gymyenye, abi szły na 40
woyną (clerici bona paternalia possidentes ad
bellum procedant) Sul 23; Aby theesz naszy
slachcziczy gymyenym oplwythvyącz (rebus
abundantes)... kv obronye krolyestwa... czvyny
bili Sul 45; Vydzalo szą gest n am ..., abi gdy 45
maczerzs vmrze, synowye nye prosili gimyenya
(bonorum) przychodzączego sz strony oczczovey..., nyszlyby tedy... gymyenye a dzedziny
ony pospolite (bona et heriditates illas communes) szle rospraszal Sul 47; Bądąly mała gymye 50
nya (si vero paucae, sc. possessiones), tedy bądze
obszaczowanye Sul 57; Kędy k th o ... wyeprze
swoye... przes gymyenye czvdze poszrzednye
(per bona alterius intermedia) poganyacz a pądzicz bądze chczal Sul 59, sim. Dział 59; Prze- i 55
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lozywszy ystawyenye ymyenya bożego a wy
kłada szą thako, yako na począthky tych ksząng
stoy po polsky wyłożono Sul 62; Lywną przepascz, yasz gymyenye yiczyrzpawa (quae facultates exhauriat), yszmyerzicz ządayącz vstawyamy Sul 68; Rąbyącz drwa w czvdzem gymyenyy (in dominio alterius, Dział 56: w lesye
gynszego pana) tylko w szekyrze mayą bycz począdzany ib.; Kv othlozenyy szkodnego nalogy..., ysz zona po szmyrczy m ąza... po mązv
wszisthko gymyenye (omnia bona) trzymała,
a przetho nyekthora gymyenya (nonnulla bo
na) dzeczem albo bliszsim przes nyethbaloscz
a sle tych wdów przyglądanye... kazyla są ...,
szthąth... ystawyamy Sul 74; Zona, kędy mąsz
ymrze etc., przi wszysthkem dobrze albo gymyenyv yyprawnem, tho gest, czso zalezy w kamyenyy, w pyerlach, we szsrzebrze, w pyenyądzach myalaby ostacz (quod uxor marito mortuo circa omnia paraphernalia... remaneat) ib.;
Vstawyamy, aby oczecz..., po smyerczy zony
wtorą poyąw, nye powynyen był... synom cząsczy dacz dzedzinney, gdi nye gest rosproszcza
gymyenya, ale asz do smyerczy swey w gymyenyv
swem dzedzinnem ktoremkole ma panowacz
y myaszkacz (in bonis haereditariis quibuscumque dominari et manere valebit) Sul 76; Ku
wlostnemu gymyenyu (ad bona propria)... nye
ma myecz prava Sul 89; Czsokolibi gymyenya
albo possyedzyenya, sbozaa w zyemy myalbi
(quidquid suae facultatis et possessionis in terra
habuerit), tho wschisthko onemu, komu zaloscz yest, dano ma bicz Sul 93; Acz roszdzelą...
wszytkyego gyemyenya (si distribuero in cibos
pauperum omnes facultates meas I Cor 13, 3,
XV med. SKJ I 70: wszythky *gymnyenya) 1449
R XXV 165; Sim on... cum Muncha indulserunt
et consenserunt Syenkoni... in ambabus domibus et agris sedere seu in bonis sibi Simoni cum
Muncha per Syenkonem obligatis al. <w> zawyedzonem ymyenyy 1450 Przem II nr 770; Ja
kom ya wydzelil oczczysthe ymyenye Katherine,
oczczysną wszisthka, y w loszy myotal, ana za
tho przyyąla 1450 ZapWarsz nr 914; Taczi bili
mądrczi pogansczy,... eze gymyenye y oczcziszni
swe sche wschemi roszkoschami opuscziwschi,
stali po mądrosczi XV med. R XXII 234; Vbodzi duchem są nawyączey czy, gisch gymyenya
a tego swyata czczy ny zacz nye wazą ib. 235;
Nawyączschi gnyew biwa o gimyenye albo
o czczi ruschenye ib. 236, sim. ib. 237; Substantiam a gymyene sweczke XV med. R XXIV 359;
Z roskoszy celesthnych *sczodą vyelka byerze
czlowyek temporalis, y na gymyenyy, corporalis,
y na czele XV med. R XXV 155; Carnalis
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concupiscencia annihilat temporalem substanciam psvge a rostrnasza gymyenye ib.; Yaco ya
nye wszanl yem yena... Janow a... gwal<tem>
ca 1450 ZapWarsz nr 993; Fecerunt comutacionem in eorum bonis al. w gymyenyy 1451 AGZ
XII 210; Yedy Jacub wąnzowal {leg. wwięzowal) sy<ę> w ymyeny 1453 ZapWarsz nr 988;
Gd i my dzyeczi od mego ymenya roszgnal, od
mego bidla 1454 RafPocz 15; Wroczi syo czlowyek kv ymyenyy swemv (ad possessionem
suam) BZ Ley 25, 10; Wyodlesz nasz do zemye,
któraś plinye potoki mlekyem a myodem, a dal
iesz yo nam, gymyenye dzedzinne y winnicze
(dedisti nobis possessiones agrorum et vinearum) B Z Num 16, 14; W szitkim ... dano bodze
gymyenye (singulis... tradetur possessio) ib.
26, 54; Wszedwszy tam mlodzencze wiwyodlasta R aab ... y wszistko gymyene gey (cunctam
supeliectilem) B Z Jos 6, 23; Spalon bodze
ognyem ze wszim swim gymyeniim (cum omni
substantia sua) ib. 7. 15, sim. ib. II Par 21, 14;
Iozve poyow ... voli, ossli y owcze, y sta<n) ze
wszistkim gimyenim (et cunctam supellectilem )..., yiwyodo ge do wodolv ib. 7, 24; Przebiualy pyrwy w gymyenyach swich (habitaverunt primi in possessionibus... suis) BZ I Par
9, 2; Nawrocyly syo zasyo wszitci sinowye
israhelsci na swa gymyenya do swich myast (in
possessiones et civitates suas) BZ II Par 31, 1;
Kthory thv blyszy ky gymyenyy tego ymarlego
czlowyeka? Ort Mac 73, sim. OrtYrtel 118;
Vazallus szluga holdowny vel szluga w gymye
nyy OrtZab 529—30; Jakom ya nye zbił na
dobrowolney drodze Andrzeya, alem ghy zbył
na mem gymenyu 1457 R af Zrań 92; Jakom ya
s brathem s moyem Pyotrem nye wynowath
Pawiowy... myody s pospolytego gymyena 1461
TymSąd 76; Jacom ya nye rabyel drew
w Swyaschkowskyey czasczy gwalthem samowthor, ale <w> pospolithem yymyenyu 1462
Czrs s. XL; Quia sedet super meis bonis al. na
ymyeny 1462 TymSąd 92; W nye w rozdzelnym
gymyeniu 1463 TymProc 217; Czesznego ymyenya sgromathnoscz terrene facultatis cumulus
1466 R X X II11; Przyyilegyow na gymyenye Jar
czów sluzączich nye zabrała 1466 SprTN W VIII
2, 45; Jako ya nye wzal k sobye gymyenya oczczystego Byernathowy, Swyochnye y Dorothey
post martwey rancze oczcza 1467 PF VIII 20;
Jako ya nye porodzyl płodu z nyewastha w gymyenyu y w domu mogem any they tho plod
w gymyenyu moyem gest zagubyon ssyla gwal
them ib.; Oth zatopu gymena a naufTragio bonorum 1461—7 Serm 92; Jakom y a ... nye zaiąl
bydła wyelgiego y małego do ob<o>ry ludzem
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kxadzą biskupowym... nye na zapowyethnem
gymyenyy..., ale *czom zaiąl, thom zaiąlwskodze
swey 1468 ZapWarsz nr 2928; Jako ya nye prze|
chowiwam oczczowego gymyenya, ale czo cho
5 wam, tho chowam swogye ib. nr 2985; Jakom
ya ssamowtor nye wypasslem gymyenya przes
sapowyecz gwalthem 1470 ZapWarsz nr 2943,
sim. ib. nr 2944; Nye korzysczącz ya v odzenyy
any w *nayanezszem gymyenyy De mor te w. 259;
10 Czo nam pomogło odzenye albo obluthne gy
myenye? ib. w. 434; Yakom ya nowey grobley
nye przysthawil ku brzegu wschi kzadza byskupey poz<nańskiego), Domanyewo rzeczoney,
y ku gymyeny gego 1471 ZapWarsz 1105; Ja
15
kom ja na ymyeny yego na Vyczolkovye, gwal
them przyyechaw samoczwarth, nye zadałem mv
trzech ran ib. nr 1415; Jako ya nye trzimąm
czasczi Katharzinyney y Malgorzacziney na
Gorkąch, kthora czascz była przikypyona za
20
*poszpolithi gymyenye ib. nr 2955; Jakom ya,
gwalthem przischethwschi do gymyenya Jano
wego y Pyotrowego, nye wzalem trzech gestrzabow sze gnyaszda w leszye gych ib. nr 3041,
sim. ib. nr 3069; Jakom ya szamoczwarth gwal
25
them nye wsząlem szyekyri jako szyescz groszchy na gymyeny Stanyslawowem v czeladnyka jego v Maczyeya ib. nr 3049, sim. 1472
ib. nr 2962. 3080; Yakom ya w duvnaczczye
wozow nyesdzyl ('nie jeździł’) w bor na Vyesska
gymyeny 1472 ib. nr 1348; Vlka recognovit,
30
quia ei Onyssym, Iwan et Andrey satisfecerunt
pro tenuta bonorum al. za dzyerzenye gymyenya
1475 AGZ XVIII 95; Yakom ya szbyl Mykolaya Gay<a> w swogym ymyenyy 1481 Zap
Warsz nr 1514, sim. ib. nr 1516; Yakom ya
35
szbyl Paw ia... w gyemyenyy ib. 1515; Habuit
certas pecunias in eisdem hereditatibus al. na
gymyenyu 1485 StPPP II nr 4293; Bona ipsius
mobilia et immobilia al. gymyenye yego, yidelicet pecora, pecudes, cistam cum yestimentis et
40
aliis rebus 1490 StPPP II nr 4368; Thakowi
gwalthownik uthracza czescz i wsisthko ymienye
swoje (omnia et singula bona, quae obtinet et
possidet) 1498 MacPraw VI 272; Czom myal
gymyenya na *thworze, czom myal w szkrzyny
45
y w komorze, tho my wszythko opysczyczy
SkargaPłoc w. 9; Braczya mya rzkomo szalvyv,
kv gymyenyy przymyęrzayy SkargaPłoc w. 15,
sim. SkargaWroc w. 19; Rozmyszlay pylnye
pylnoscz thwa y ymysll, tkorzy twym gymye50
nym szye opyekagyą (discute diligenter eorum
diligentiam et propositum, qui tua administrant)
XV p. post. R I s. XXXIX; Maszh szyny,
|
szaffarzmy gych nye czyn gymyenya twego (ha|
[ 55 bes filios, dispensatores tuorum bonorum non
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instituas) ib. s. XLV; De tua substancia s thvego
gymyenya XV p. post. R XXV 179, sini. ib. 200;
Jusz na marach milczancz leszi, czso nabivayacz
gymyena, przestapowal zakon bozi XV ex.
SKJ III 67; Potravylem gymyenya vyele, szvkayaczy szobye myley XV ex. Zab 444; Sub
sententia mortis pot szyyą y pot gymyenym ca
1500 JA X 380; Kyedysmy nasche ymyenye
opvsczyl<i>, czemv bychmy brały czvdze (nostra
qui dimisimus, cur reciperemus aliena)? Rozm
232; Kyedy moczarz strzeze palacza svoyego,
v myerze bądzye wschytko ymyenye yego (in
pace sunt ea, quae possidet Luc 11, 21) Rozm
299; Oycse, day my cząsscz pyenyedzy albo
ymyenye, która na mye przyslusa (da mihi portionem substantiae, quae me contingit Luc 15,12)
Rozm 386; Synkv,... moye yschytko ymyenye
to yesth tvoye (omnia mea tua sunt Luc 15, 31)
Rozm 388; Vaschego ymyenya nye yesczye panovye, alye rządcze Rozm 558; Ova przyschła
godzyna,... yze pobyezyczye vschelky kv svemv
ymyenyy (ut dispergamini unusquisque in propria Jo 16, 32) Rozm 575; <W)yaczey prze
ymyenye tego syyata czynymy, nyzly prze za
kon albo prze zbayyenye Rozm 585; ^ imienie
idące, nie stojące, pomijające, ruszające *ruchome,
bona mobilia, ąuae transferri possunt', imienie
leżące, nie idące, nie ruszające, stojące fnieru
chome’, bona immobilia, fixa : O puscino, hoc
<est> ymene ruszayocze y ne ruszayocze 1426
KsMaz II nr 1831; O cthore gimyenye ruszayance Jan na myo szalował, tego y mnye nye
ostawil 1436 ZapWarsz nr 479, sini. 1444 Czrs
s. LXXXIII; Kedi kthorzy kmyecze sz tego...
zyyotha przes plodv schodzą, gych wszistko
ymyenye ryszayącze y nye rvszayącze (omnia
bona mobilia et immobilia), pysczyną rzeczone,
obykly szą oblapacz szobye panowye Sul 40; Gymyenyegego nye ryszayącze (bona... immobilia
praeter dotalitium uxoris) komorze naszey... ma
przyłączono bycz Sul 60; Ma bycz skaran na
gymyenyy ryszayączem alybo na cząsczy dzedzyny (in bonis mobilibus seu in parte hereditatis, Dział 60: cząscz gymyenya... naschemv stoły
ma bycz... przysądzoną) Sul 69; Thedi xanząn
w gymyenye yego ruschayąncze i nye ruschayąncze ma syan wrzuczicz (dux de suis bonis mo
bilibus et immobilibus se intromittere debebit)
Sul 87; Ze wschego gymyenya yego ruschayanczego i nye ruschayanczego ma bicz odbawyon
(quod omnibus bonis mobilibus et immobilibus
penitus debet privari) Sul 89; Possag... zachowayąn tako w gymyenyy ryschayąnczem
i nye ryschayąnczem (tam in bonis mobilibus
quam immobilibus) Sul 90; Nye może stoyącze

gymyenye przedacz przesz woley thych tho dzyeczy Ort Br VI 345; Gdy ten korczak... przy
w asz... został, a na myą po mey zenye przy
szedł, a nye na gey dzeczą, gdysz to gest gydacze
gymyenye albo nye gydacze, czo to gesth prawo?
ib. 367; Ten może szwey zenye dacz wyano albo
darowacz na szwem stoyaczem albo nye stoyaczem gymyenyy ib. 370; *Opyekaldnyk... mozely szobye wząncz zyszk... za szwoy trud, czo
yroby sz gych gydaczym gymyenym, a mały
tesz ypewnycz gych gydacze gymyenye szwym
stoyaczym gymyenym? ib. 385; Ten mvszy
thym dzyeczom gych gymyenye gydacze ypew
nycz szwym nye gydaczym gymyenym ib. ;
Wszdaly gey tesz czo szwego yle stoyączego,
yle nye stoyączego gymyenya przed... sząndem,
to tesz gey przydze,... a kv gynemy gymyenyy
swego maza obroną nye ma OrtKal 181; Czokoly mąsz gydaczego gymyenya szwey zenye,
poky była żywa, k xobye w szal..., to ma myecz
ib. 302; Samą k swemy gydaczenw gymyenyy
klvcze nossyla ib. 311; Rolye, domy y gymyenye
gynne gydacze... myal szwe zarobyone Ort Mac
25; Gdyby mąsz poyal zona w stadło malszenszkye a thą zoną myalą oczczyszna y gydaczye gyemyenye OrtYrtel 117; A wsząwszy pyenadze thy y gyne gey gydacze gymyenye... y szmyrowal then szgorzaly dom ib. ; Ale stoyącze gy
myenye, yako dzyedzyna, nye mosze wszdacz,
alysz szam oczwysczye bandze podług prawa
ib. 119; Pomyayącze ymyenye mobilis possessio
1466 R XXII 10; Jakom ya nye zabrał po Maczyeiy... ryschayaczego gymyenya 1468 Zap
Warsz nr 2984; Notum facio per presentes,
quod in primis ascribo uxori sue... wsze ymye
nye ryszayącze y lezącze in duobus centis sexagenarum latorum grossorum 1479 KodWil I
371; ^ imienie przymarłe, przyumarłe, słożone
'spadek po zmarłym, bona haereditate accepta' :
Jacom ya nye ranczil polosmi coppi Dorothce
slozonego gimyena po yey oczcy 1428 ZapWarsz
nr 2798; Gdyby myesczanyn... stoyącze gymye
nye szadem ... zapowyedzyal albo przyumarłe
stoyącze gymyenye prawy, then ma tho usthy
oprawycz Ort Mac 23; Sządzya albo panszthwo
przymarłe gymyenye ne mogą szye szamylczecz,
dokąd tho gymyenye nye gesth wszdano ib. 30;
Mały szye zamylczecz przyumarłe gymyenye
w rok y w dzyen? ib. ; Ktho gyesth prawy
opyekadlnyk..., then może przyvmarle dzyeczynne gymyenye przedacz ib. 62; Dzyeczy mogą
oczczyszną albo przyvmarle gymyenye rowno
myedzy szobą dzyelycz ib. 104; ^ ' bogactwo,
drntiae, opes*: Zi gymena de mamona (Luc 16, 9)
XV in. R XXIV 74; Debemus yitare divicias
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inordinatas vel inmensas przesmernyego gymyenya XV R XXV 268; Opphythoscz ymyenya
mensa 1466 R XXII 11; 1 bil m osz... Elymelechow, czlowyek moczni a wyelykego gymyenya,
ymyenyem Boos (homo potens et magnarum
opum, nomine Booz) BZ R u th 2 ,1; Llakomy szam
w szobye vpada, a gymyenya nye trawy (recte
vivit avarus, in se non perdens diyitias, sed aliis
reservando) XV p. post. R I s. XLI; Nyewyasta
nyewstawyczna, stara wszyczko gymyenye pot raczy (femina senex et meretrix omnes diyitias
annullabit) ib. s. X LIII; Przez tą vodą on zboycza
dostał yyelykyego ymyenya (diyitias multas receperunt), bo vzdravyal wschelykyego nyemoczncgo ta ystna voda Rozm 86.
2. 'posiadanie, possessio, actus possidendi9:
0<n)drzey D<zi)erszkowi w gymene swo dzelniczo zostawił 1410 JA VI 209; Possessio yest
gymyenye a odzerzenye XV med. R XXIV 361;
Dam tobye... zemyo, w geysze bodzesz gospo
darzem bidlycz, wszitkyey zemy Canaan wyeczne
(leg. w wieczne) ymyenye (omnem terram Chanaan in possessionem aeternam) B Z Gen 17, 8;
Dam czy to szemyo... na gymyenye wyeczne
(in possessionem sempiternam) ib. 48, 4; Dam
yo (sc. ziemię) wam ku ymyenyu (daboque illam
vobis possidendam) BZ Ex 6, 8; W gymyenyy
bodzecze na vyeki (possidebitis in aeternum)
BZ Lev 25, 46; K gimyenyv Ezav dałem goro
Seyr (in possessionem Esau dedi montem Seir)
BZ Deut 2, 5; Nye dam tobye nyczego y z zemye
gich, bo synom Lotovim oddałem kv gymyenyv
(quia filiis Lot tradidi Ar in possessionem)
ib. 2, 9; Ktorosz (sc. ziemię) pan bog twoy da
tobye k gymyenyv (quam ... dabit tibi possiden
dam) ib. 19, 10; Feoditas id est hereditas al.
wdzedzynowane gymyenye wolnego dobra OrtCel 4, S / / 7 7 . OrtLel 233; Sua possessio vlg. gyego
wlodza albo gyego gymyenye XV ex. Zab 526;
~ Propter assistenciam omnis boni dla gymyeną cznothi XV med. R XXV 152.
3. ezawiadywanie, kierowanie, zarządzanie tym,
co komuś podlega, actus moderandi ac regendi
aliąuid’: H ero d... byl w gynych rzeczach barzo
scząsny, alye v domovem ymyąnyy nyezbozny
(in aliis fortunatissimus, in rebus domesticis
infelicissimus) Rozm 110; Archelaus omovyl
oycza do czeszarza, kyedy yemy ymyenye
yzyal (Archelaus umbram regni detulisset ad
Caesarem, cum ipse corpus rerum gerendarum
sibi rapuisset) Rozm 113.
Imię, Himię f o r m y : n. sg. imię Kśw dv 4,
Gn 2b, Gn gl. 64a, FI i Pul 19, 1, Ojcz 3—6.
9 .1 0 .1 1 .1 3 .1 4 .1 6 .1 7 , ca 1425 EwKReg 42,
etc. etc. ; ~ g. sg. imienia FI i PuI 47, 9 Dek I
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1—8.11 1.2. III 1—3. 5.6. IV. V 1—4. VI.
VII 1. 2. 4, 1408 Czrs 338, BZ Deut 3, 14, etc.;
himienia Dek III 14; imia Dek III 4; imiona
! Dek III 16, M W 115b; ^ d. sg. imieniu FI i Pul
: 7, 18, BZ I Par 16, 29, M W 135b, Pul 91, 1.;
imieniowi FI 53, 6. 91, 1, 1449 R XXV 163,
BZ II Par 6, 33; imieniewi XV med. SK J I 51;
imionowi M W 9b. lOa; ^ ac. sg. imię 1399
StPPP VIII nr 9314, Gn 175a, Gn gl. 42a. 170a,
Gn ap. la , FI i Pul 5, 14. 9, 5. 62, 5, Dek II 3,
1420 M M Ae VIII 459, etc. etc.; ~ i. sg. imie
niem ca 1425 EwKReg 41, ca 1428 PF I 481,
Sul 78, XV p. pr. R XLVII 358, BZ Gen 48, 7,
1470 ZapWarsz nr 2987, etc. etc.; imienim
Rozm 115. 185.406; ~ I. sg. (w) imieniu FI
i Pul 19,5. 43,7. 10. 88, 13. 123,8, XV in.
R XXIV 73; — n. p i imiona XV med. SKJ
V 254, BZ Num 3, 3, Rozm 307; ^ g. p i imion
FI i Pul 15, 4, XV p. post. R XXV 148; ~
d. pl. imionum XV ex. R XXV 148; ~ ac. pl.
imiona Gn 11 a, FI i Pul 48, 11, BZ Gen 2, 19;
imienia FI i Pul 146,4, M W 129b; ~ i. p l
imiony BZ I Par 8, 38; imieńmi B Z I Par 9, 44.
I Esdr 8, 20; ~ /. pl. (po) imionoch BZ Num
1, 30; imienoch BZ Num 3, 33. 43; imienioch
BZ I Par 12, 31; imionach B Z Num 1, 24.
Z n a c z e n ia : 1. 'imię własne osób (przenośnie
też osoba), plemion, zwierząt, obiektów geogra
ficznych, świąt, imię, nazwisko, nazwa, nomen
proprium (hominum vel rerum)9: A so ta ista
sloua zmouona ochcem suotim, iemuz bese
ymo Symeon Kśw dv 4; Czeszarsz, gemusczy
gest bilo tho ymo Augustus dzaano Gn 2b; Vypiszuge ymona krolefska y tesze xoszocza Gn
II a; Ymo gich sgladzil ies (nomen eorum delesti) FI 9, 5, sim. Pul; Ani pomnecz bodo ymon
gich (nec memor ero nominum eorum) FI 15, 4,
sim. Pul; Neprzyaczele mogi molwili so zla mne:
Gdy ymrze y zginę ymo iego (quando morietur
et peribit nomen eius)? FI 40, 5, sim. Pul;
Zwali so ymona swa w zemach swogich (vocaverunt nomina sua in terris suis) FI 48, 11,
sim. Pul; Poczestne ymo gich przed nim (honorabile nomen eorum coram illo) FI 71, 14,
sim. Pul; Ne bodze wzpomenono ymo Israhel
daley (non memoretur nomen Israel ultra) FI
82, 4, sim. Pul; *Tehedy odpowede geden, gemus gymo (cui nomen Luc 24, 18) Kleofas
ca 1425 EwKReg 42; Eorum nomina, gymyona,
scribebantur XV med. S K J Y 254; Gyego oczecz
tho wszliszal, ysch gyemv szynowo gymya
wszpomyonal Aleksy w. 172; Ymyo pyrzwey
rzece... (nomen uni) Phison..., a drugey...
ymyo gest Gion BZ Gen 2,11—3; Które gest to
bye gymyo (quod nomen est tibi)? Otpowye-
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dzal: Mnye Yacob dzeyo ib. 32, 27; Pogrzebl !
trzecz drogy kmyeczovi... ymyenyem Maczeyovi
gesm y 0 podlya drogy evffratenskyey a gynym
Czvrilo 1479 ib. nr 1217; Kto syą rad w nych
cocha, bąndzye myąl zoną gymyenyem wbossymyenyem Bethleem (quae alio nomine appellatur Bethlehem) ib. 48, 7; Weszwana (sc. ziemia)
two, a thą zoną nassladuge syn gymenem naz gimyenya swego Bazan (vocavitque ex nomine 5 ssmyewanye XV p. post. R 1 s. X L III; ~ Then
cziovyek... na ymya Gregyel XV ex. SIArch I
su o Basan) BZ Deut 3, 14; Ta to ymyona so
pril. 23; Yeden czlovyek stary na ymya Symeon
synów Aarona (haec nomina filiorum Aaron)
(cui nomen Simeon Luc 2, 25) Rozm 78; Kyedy
BZ Num 3, 3; Wszitci cy gymyenmy biły na
*szya veschly y zyemye na ymya Splenen
zwany (omnes hi suis nominibus vocabantur)
BZ I Esdr 8, 20; Gymyą slawathne frenum tri- 10 Rozm 91, sini. ib. 366. 591; Yednego zyolyenyka
na ymą Juda Tadeusza (unum ex discipulis no
buti, nomen divulgatum (tulit David frenum
mine Thaddaeum) Rozm 229; Yeden zvolyetributi de manu Philisthiim II Reg 8, 1) 1471
n y k ... na ymye svyąty Pyotr Rozm 273, sim.
MPKJ V 39; Genzie lyczi wyelikoscz gwyadz
ib. 394.405.440.443; Vzryal czloyyeka szye(pro gwyazd) y wszitkym gym ymyenya zdzewa
(omnibus eis nomina vocat, FI: ymena wy- 15 dzączego na myczye... na ymyą Maczyeya
(Matthaeum nomine Mat 9, 9) Rozm 293; Stało
z<y)wa) M W 129b, sini. Pul 146, 4; Wzovyesz
szye dalyey, gdysch schły v yedno myasto na
gymyą yego Iesusem (vocabis nomen eius Jesum
ymye Betanya Rozm 333; Yedna nyevyasta
Mat 1, 21) EwZam 291; Bog nye yest oddawcza
M artha na ymye (M artha nomine Luc 10, 38)
gymyon alye oddawcza przydawkwm kw gymyonwm deus non est remunerator nomi- 20 ib. ; Slyepy yeden... Barthymeusz na ymye
(Bartimaeus caecus Marc 10, 46) Rozm 404;
num sed adverbiorum XV ex. R XXV 148;
Mylvyą dobrzy Maria y yey ymyą cząstho
Przystąpyą pyryey k nyenw ..., yzecz ma *yenmyąnyą XV ex. PF V 103; Zdały mv ymyą
nego yczenyka svego barzo yemv podobnego...
na ymyą Iakub mnyeyschy Rozm 617; ^ imię
Jesus (declaraverunt nomen eius Jesum) Rozm
75; Prze troyakye zyavyenye svyątosczy dzyen 25 (boże): Bosze ymo f sy[g]oga ystha darmo ne
ten troyakyem *ymyąnyem vezvan (has tres...
berszcze Gn 175a; On to ymo bose Xc gest
manifestationes propriis quidam nominibus dif svich yscech y f svem sercv mai Gn gl. 42a;
stinguunt) Rozm 204; Samarytanovye odtąd tho
Ymo bose gest nam yzitecno ib. 64a; Pres
gymyą wzyąly (tunc autem Samaritani dicebangego ymo welyky (leg. w wieliki) boyg gesz fstotur) Rozm 244; Tv *szye ymyona dwanasczczye 30 pila ib. 170a; Slawicz se bodo wszistczy, gisz miapostolow Rozm 307; To yest pravy pastyrz
iuio ymo twoie (gloriabuntur in te omnes, qui
ovyecz..., on ovcze sve zovye na ymye (prodiligunt nomen tuum) FI 5, 14, sim. Pul; Pacz
prias oves vocat nominatim Jo 10, 3) Rozm 425;
bodo ymenu gospodna (psallam nomini domini)
Tu możemy baczycz, czemv svyathy Yan pyFI 7, 18, sim. Pul; Vchoway cze ymo bogalacob
schącz Ewanyelya nygdy szye ymyenyem nye 35 (protegat te nomen dei Jacob) FI 19, 1, sim.
myny Rozm 671; Vschedschy v radą kupyly...
Pul; W imenu boga naszego weliczicz se bodzem
rolyą ffygulovą tako rzekączego, bo ffygulusz
(in nomine dei nostri magnificabimur) FI 19, 5,
może thu bycz vloscze ymyą tey roly albo te
sim. Pul; Blogoslawoni mosz, iegosz iest ymo
go czlovyeka Rozm 763; ~ (człowiek, miasto,
gospodnowo nadzeia iego (cuius est nomen do
ziemia) imieniem, na imię fmający imię, cui 40 mini spes eius) FI 39, 6, sim. Pul; W ymenu
nomen est’: Dwa z uczennykow Gezusowy(ch) gytwoiem wzgardzimi wstaiocze na nas (in no
dechu do m esta... gymenem <Emaus> (ibant in
mine tuo spernemus insurgentes in nobis) FI
castellum... nomine Emmaus Luc24, 13) ca 1425
43, 7, sim. Pul; W ymenu twoiem spowadacz se
EwKReg 41; Erat soror nomine gymyenyem
(Pul: chwalicz cze) bodzem (in nomine tuo conXV p. pr. R XLVII 358; Bilo Hezelouich szescz ! 45 fitebimur) FI 43, 10, sim. Pul, sim. FI 88, 13;
sinow tymy gymyoni (his nominibus) BZ 1 Par
Podług ymena twego (secundum nomen tuum),
8, 38; Hezel myal sinow szescz tymy to gy
bosze, taco y chwała twoia FI 47, 9, sim. Pul;
myenmy (his nominibus) ib. 9, 44; Jakom ya
Spowadacz se bodo ymenowi twemu (confitebor
nye chodził na dom sz ostrą bronya y nye szbinomini tuo, Pul: chwalicz będę ymyę twe) FI
lem paroppka Moysescha gymienyem gwalthem 50 53, 6; 1 blogoslawone ymo welmnoszstwa iego
1470 ZapWarsz nr 2987; Anym czeladnyką...
(nomen maiestatis eius) na weki FI 71, 20, sim.
gymyenyem Pyotra szbyl 1471 ib. nr 3036; Ja
Pul; Dobrze iest... spewacz ymenowi twemu
kom ja kmecza gymyenyem Maczeya nye sszbi| (psallere nomini tuo, Pul: ymyenyu twemu)
lem gwalthem ib. nr 3043, sim. 1472 ib. nr 2972.
\ FI 91, 1; Pomocz nasza w ymenv panowem (in
1480 ib. nr 1512; Jakom ya nye zassyadl samo- 55 i nomine domini) FI 123, 8, sim. Pul; *Osswinsche
4*
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*fthe *ymi (Ojcz 3. 4. 6: ymyą, 5: ymo, 9. 10:
gymyan, 13: gymyę, 14. 15. 16: gymya, 17:
imię, 7: ginie, 8. 11: gmye) Ojcz 1; Nye byerzy
nadaremno gymyena (Dek 1114: gymya, III 29:
*ymyąnia, 111 14: hymyenyą, III 16: gymiona,
II 3: ymye) gyego Dek I 1—8. II 1. 2. III 1—3.
5. 6. 8. 10. 11. 13. 15. 17. 18. 22. 25—28. 31. IV.
V 1—4. VI. VII 1. 2. 4; M i... boże gymyą wzywawszi (dei nomine invocato, Dział 3: z boszą
pom oczą)... yfalami Sul 3; Gotowcyesm gydz...
we smyercz prze ymyo Ihezv Cristusowo Błaż
321; Caszdi, gen opusczy do m ... prze me gymyą
(propter nomen meum Mat 19, 29, Rozm 392:
ymye), sstokrocz tele wezmye XV med. R XXII
235; Twemv gymyenyevy nomini tuo (Rom 15, 9,
1449 R XXV 163: gymyenyovy) chwała sz we
sela serdecznego XV med. SKJ I 51; Nye bodzesz crziwo przisyogacz na ymyo me (non
periurabis in nomine meo) BZ Lev 19, 12;
Daycye chwało gymyenyy gego (nomini eius
leyate sacrificium) B Z I Par 16, 29; Genszem
ydzalal (sc. dom) gymyenyowy twemv BZ 11
Par 6, 33; Tako chwała bandą mowil gymyonowi twemu (nomini tuo Psal 60, 9) M W 9b;
Błogosław, dusza moia, panu y wszithko, czo
we mnie iest ymionowy szwiantemu iego (no
mini sancto eius Psal 102, 1) M W lOa; Wybaw
nas dla gimyona swiantego twego M W 115b ;
Spowiadacz sie banda ymyenyu twemu (confitebor nomini tuo Psal 137, 2) M W 135b ;
V yego ssyyathe ymye poganystyo bądzye myecz
nadzyeyą (in nomine eius gentes sperabunt Mat
12, 21) Rozm 329; ~ w imię czyjeś, w imieniu
kogoś ' w zastępstwie kogoś, powołując się na
kogoś, prosząc na pomoc, z pomocą kogoś,
ze względu na kogoś, nomine vel in nomine, veł
auxilio, velgratia alicuius*: V ymya oycza y syna,
y ducha szwyanthego Gn ap. la ; W imo twoie
wznoso *rocze moie (in nomine tuo levabo manus meas) FI 62, 5, sim. Puł; W gimeny in no
mine (Jo 14, 26) XV in. R XXIV 73; W gymyą
szyna boszego... racz my szwą gyelmoszna dacz
Aleksy w. 166; Prorok, genze wsgardzoni, pogorszon soocz, bodze chczecz moyicz y imyo
me (in nomine m eo)..., zabyt bodze BZ Deut
18, 20; Iszesz posiał lysti w gymyo *me (in no
mine tuo) ky wszemy lyvdy BZ Jer 29, 25;
V gymya boga oczcza czalo pana naszego Chr.
raczy strosz bycz czalą y dusze moyey na
wyeczny zyyoth 1456 Msza VI 264; Poczinayą
syą statuta króla Kazi mira w gymyą bosze (in
nomine domini) Dział 1; Patrzy obecada
m eego... Pisch gee y gynio bosze thako, yeszem
czy napissał iako Park 413, sim. 1484 Reg
703; V ymyą mąky y bolyesczy szynaczka

twego raczy wlyekczycz bolyesczy me Naw 74;
W boże gymyą yeden gygral..., drugy w gymyą
dyablą yesth grał XV ex. MacDod 137; O vmarlem, yegosz Iozeph oblyybyenyecz Maryey
skrzeszyl v ymye dzyeczyączya syego Iesucrista
Rozm 134; Yam przyschedl v ymye oycza mego,
a yysczye mye nye przyąly, alye przydzye yny
v ymye yego, a nye w ymyą oczczovo, tego wy
przymyeczye, czvsz antycrista (alius, id est Antichristus, yeniret non in nomine patris, sed suo
et eum reciperent) Rozm 261; Gospodnye,
yschakoschmy prorokovaly <w> ymyą thve
a w thvoyeszmy ymyą zle duchy yyganyaly
(nonne in nomine tuo prophetavimus et in no
mine tuo daemonia eiecimus M at 7, 22)? Rozm
284, sim. ib. 299; Kto przymye vasz v ymye
moye, ten mye przymye, kto przymye mnye,
przymye tego, kto mnye posiał, który przymye
proroka v ymye proroka (in nomine prophetae
Mat 10, 41), ten vezmye... odpłata p roroka...,
a thesch ktokoly gednemy namnyeyschemy
s thych da telko czaszą yody zyvey v ymye
zyolyenyka mego (in nomine discipuli M at 10,
4 2 )..., nye straczy zaplathy svoyey Rozm 313,
sim. ib. 371. 508; Nyyeden nye yest, który czyny
czvda y ymyą moye (in nomine meo Marc 9, 38),
aby rychło mogl zlye o mnye movycz Rozm 371;
Patrzczye, by vaśz nykt nye poyyodl, bocz ych
yyelye przydzye v ymye moye (multi enim venient in nomine meo Mat 24, 5) rzekącz: Yam
Kristus Rozm 480; ~ Moya szyostrą... mey
zenye w me gymyą, gdy mnye nye było,... klycze
dalą Ort Kał 311, sim. Ort Mac 134; Gyysz on
z opyekadlnyky poszpulv... foldrowaly szye
thych pyenyądzy y thesz w gyego gymyą wło
żony v dobrego czlowyeka kv dobrey rącze OrtMac 87.
2. (imię pospolite, nazwa, nazwanie, nomen
appellativum, nomen generale, titulus : Gospodzin ymo iemu (dominus nomen illi, Puł: ymyę
yego) FI 67, 4; Y poznaio, ysz ymo tobe bog
(nomen tibi dominus) FI 82, 17, sim. Puł; Wszemogoczy ymo gego (omnipotens nomen eius)
FI Moys 4, sim. Pul; Zastawyamy dzedzini... ze
wszytkimi górami, padoli, pagorky, gaymi, paszekami, medzami y granyczami, y kopczy, y gynimy, y drugimi ktorimkoli gimenem *nasladnyo weszuany bi bili quocumque nomine consecuenter censeantur ca 1428 PF I 481; Sądzycz
bądą za pamyąthne, czso gynszim gymyenyem
przysąth rzeczono (alio nomine przysądne) Sul
78; Bog stworzil... wszitka zwyerzota zemska
y wszitko ptastwo nyebyeskye y przywyodl ge
przed Adama, a b i... ymyona gym dal (ut videret, quid yocaret ea) BZ Gen 2, 19; Grudzyen
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gymye-cz inoye ca 1455 Dóbr 325; Chwalczye
pana b o g a... wschystko stworzenye, ktorymkolwye gymyenyem vezwane Naw 87; Davayą
yey ymyą porodzyczyelką Rozm 47; Gest yeden
rodzay ptaschy na ymyą spak (est quoddam genus avium psittacus vocatum) Rozm 88; Czeszarz... dal polovyczą krolewstva ArchaLeovy:
ludea, Idvmea pod ymyenym markrabstwa (sub
nomine tetrarchae) Rozm 115; Pytały yego
0 Helyaszv a pod ymyenym proroka [a] o Hely<ze)aszv (de Elia et sub nomine prophetae de Elisaeo) Rozm 185; Iesus rzeki: Kako
vam ymyą (quod est nomen vobis)? Odpoyyedzyely rzekacz, yze leg<i>o Rozm 219; Thv szye
poczyna yykladanye, która m odlytva... paczyerz na ymyą vezvana Rozm 276; Navczyly
sa swa matką, aby prószyła daru przes ymyenya
(ut peteret ab eo munus sine nomine) Rozm 401;
Zabyezavschy na drzeuo sykomorove, które
drzevo lysczem podobno morovemv drzew,
a ynem fygovemv, przetosz ge tern ymyenym
vezvaw Rozm 406.
3. *opinia, nomen, fam a : Gdi ssie domnimane
sza<ćm;i gymyo dobre cum opiniones bonum
nomen obtenebrant 1461—7 Serm 91 v.
4. 'ród, nomen gentile, gens' : Jaco iest Wawrzinecz nas brath, jenego snamena i jenego
imena 1408 Czrs 338; Policzoni so po ymyonach
(per nomina) BZ Num 1, 24; Zliczeni so po
ymyonoch (per nomina) ib. 1, 30; Bodze lvd...
zliczon po gymyenoch swich (per nomina sua)
ib. 3, 33; Bilo iest samczow po gimyenoch swich
(per nomina sua)... dwadzescza dwa tisyocza
dwyescze y sedmdzesoot trzy ib. 3, 43; Po
wstali bili przecziw Moyzeszovi... *dwyeszecze
a pyoczdzesyoot mozow vroslich, ktorzis to
czasv radzoczego po *ymyonach weszwany (per
nomina vocabantur) ib. 16, 2; Bodze rosdzelona
*zemyo podle liczby *gymyon k gimyenyy gich
(iuxta numerum yocabulorum in possessiones
suas) ib. 26, 53; Wszitci po gymyenyoch swich
prziszly (singuli per nomina sua yenerunt) BZ
1 Par 12, 31.
5. 'tytuł, charakter prawny, nomen, auctoritas*:
a. imieniem' w charakterze, ja k o ': Przed wam y...
y kxadzem... Jacubem... szadzo... rzecznik y imenem rzecznikowym modrego mosza Jacobi Johannis... naprzeczywko negtoremu Johannem ...
y naprzeczy wko gy<n)szemv cloveku zany yel
yego gymeynem waszem {leg. w waszem) sodze
sprayedlive zastopayoczego dicit 1474 Zab 540;
A rchelaus... szyadwschy na stolczy krolyewskym y rzeki, yschby tesch chczyal panoyacz
nad żydowską zyemya ymyenyem krolyewskyem
(dixit se etiam a regis nomine yelle temperare)
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Rozm 111; ~ b. dać w zgubie, zgubne imię
'dać na przepadłe, debitum dare atque in perpetuum amittere, pignus dare in perpetuum amittendum condicionibus neglectis': Tres vero residuas marcas super festum sancti Martini solyere est obligata, quas si non solyeret, extunc
peccora tantidem yaloris dare tenebitur sub spe
amissionis al. w zgubie *gymy 1432 AGZ XI 69;
Nobilis Nicolaus Korzensky debet statuere Andream, kmethonem de Moczidla, fideiussorem
Gregorii, qui sibi domino Korzensky peccora...
fideiusserat nomine perdicionis al. v zgubie
gymą dicti Gregorii statuere 1433 StPPP II
nr 2491; Petrus... fideiussit p ro ... M arcissio...
Helene..., que fideiussio est nomine perdicionis
al. w sguble gymyą 1440 AGZ XI 165, sim. 1444
AGZ XIV 154; Iwan Lesczinski obligayit se solyere octo m arcas... Iohanni... Si non solyeret,
tunc lohannes... debet sibi eodem termino octo
boves meliores suos yel suorum kmethonum recipere sub amissione al. w zgubie gymye 1448
AGZ XI 333; Syenko... obligauit se fideiussorib u s... soluere septem m arcas..., quod si non
soluerit, extunc ipsis debet dare intromissionem
in domum ipsius..., et posuerunt solidum sub
pena amissionis domus eiusdem al. w sguble
ymą 1449 Przem II nr 513; H annus... debebit
dare intromissionem ipsi dom ino... in ipsius
allodium et agrum ... sub amissione et al. we
zgubie gymyą ib. nr 527, sim. 1453 AGZ XII
221; Pakossius Katherine debebit dare quadraginta m arcas... za wyano y za possag et hec
pecunia debet dari in nomen perditum al.
w szguble gymą 1459 AGZ XI 443; Quandocunque prefatus Nicolaus sibi prefate m atri... quocunque tempore dederit easdem pecunias, absque quauis contradiccione recipere debebit in
vim perdicionis al. w szguble gymyą 1473 StPPP
II nr 4098; lohannes... recognovit, quom odo...
heredi... p atri... A ndree... post sororem suam
centum marcas nomine *predictorum ylg.
v zgybne gymyą dedit 1492 AGZ XIX 400;
Dederunt in perdicionem al. w sgubne ymya
in perpetuum 1497 AG Z XVII 347.
6.
na imię 'mianowicie, id est’ : Dzerszi... to,
czo se dzalem ... *dostala Swantochne..., na
ymem (pro na yman) dom, szedlisco y ogrod
1397 StPPP VIII nr 6202; Krogulecz v Dobka
moy byl, na ymyo czwik 1399 StPPP VIII
nr 9314; Abiscze go nigedno strono nye czinili
przes wedzenya panów woyewod, a na ymo krakowskego y sandomirskego 1420 M M A e VIII
459; Chczącz, aby poddany królestwa naszego,
a na ymyą polskyego (praesertim in terra Poloniae)..., geden drygego nye yraszal Dział 1;
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Cayphasch ze wschytkymy byskupy, na ymye
s temy: ss Yozephem, ss Annaszem Rożni 744.
Imna cf. Hymna
Imo 1. 'koło, obok, propter, prope : Kvyeczye
polne, trava na łąkach, wszytko szyą Iesvcristvszovy klanyalo, a tern szye modlyly svemv panv
ydączemv ymo ye Rozm 85; Ydącz ymo (qui
praeibant Luc 18, 39) y począł y karacz, aby
mylczal Rozm 404.
2. ' oprócz, praeter : Thenw szyą moya czystota posvyączyla... Ymo y (/eg. ji 'go’) masą
(/eg. męża) nygdy ny<e> poznayą (ergo virum
praeter eum nunąuam acceptabo) Rozm 25.
~ Cf. Mimo.
Imować, ' łapać, chwytać, capere : Jaco Dobeslaw ne gimowal samoszost Staszka ani go
do clodi powodził 1396 Leksz II nr 498; Eze
Adam ne gymowal Stanislaw<a> w Szathku silan
moczan ani go wanszal 1411 HubeZb 92; Nye
chczyey szya bacz, stad yvsze lyvdzye bądzyesz
gymyyaczy (ex hoc iam homines eris capiens
Luc 5, 10) EwZam 307; Przykład o szyeczy
wschelkyey ryby yniyyączey szyyąthy Maczyey
pysche Rozm 342.
In c f Iny
Inacej c f Inaczej
Inaczej, Inacej ' inaczej, w inny sposób, alit er,
secus, contra, mutata m e n t e Ktorisz kmyecz,
acz poteem namyslyw syąn gynaczey (qui
kmetho, si postea mentem mutayerit), do prziyantego gymyenya nye przenyoslbi syąn Sul 101;
Paknyali to ktori sądzą gynaczey vczini, mo
cz ą... swą kazącz kogo przez vini dzeczkow acz,... kromye szkodi... m a ... dacz na rakoymye Dział 19; <G>dy syą komy smyercz
przyda kromye przycziny, tho gest, yszby syą
ytlukl abo ytonąl, abo kakole gynaczey (aut
alio quovis modo, Sul 41: ktorimkole gynszim
obiczayem), tedy chczemy, aby o takyego czło
wieka nygedna pomowa any szaloba była Dział
31; Pro hac iniusta concitacione, quod me superius concitayit et alias, a gynaczey, quam me
condemnavit, alfecto decerni evasionem vel quid
iuris sit 1499 AG Z XVI 296; Vos patres et matres tenem ini... infamare filios tempore iuyentutis: Pater noster, Ave Maria, Credo in deum.
Si, proch dolor, etiam facitis per oppositum,
gynaczey, quia instituitis eos corisare XV p. post.
R XXV 175; Przykazanya opąthovego ve
wszystkych bycz poslvschen, thesz ysby on
gynaczey, czego throcz (pro chroń 'chroń’), czy
niłby XV ex. S K J I 144; Gynączey secus ca 1500
Erz 25; Którzy nyemoczny sza, starodavnym
obyczayem, ysz gynaczey mayu bycz opatrzeni
pokarmem qui infirmi sunt, si ex pristina con-

1NAKO

suetudine aliter tractantur in victu ca 1500 JA
IV 93; Tho kazanye svyąthy Maczyey ynaczey
pysche, a svyąthy Lucass ynako. S tego nyektorzy ynaczey chczą, yzeby ye dvoycz kazał
5
myły Cristus Rozm 264; ^ Odpovyedzenye
mylego Iesusza svoyey myley m athcze..., yze
czlovyeka nye chczyal odkupycz ynaczey svą
szmyerczv Rozm 500; ~ inaczej niż, n iżli' aliter
a t q u e Tego ya wam dobrze dowyerzam, ysz
10
vy nye yczynyczye gynaczey (OrtBrRp 53, 2: gynako), nyszly yako gyesth prawo OrtMac 65;
Woźny aczby wydal gynaczey (aliter, Sul 63:
gynako) przysyągą swiathkom, nysz yako mv
bądze przykazano,... tedi ma bycz sloszon,
15 a gyny myasto tego postawyon Dział 48.
Inaczny ' inny, a l i u s Johannes... nye wyłowił
zlodzeysky et ynaczno rzeczo stawv v Biskupicz
any ryb z yego w szwoy doom wnyosl 1453
RTH III nr 133.
20
Inaczyć się 'być innym, różnić się, differre ab
aliąuo’: Ginaczil so modicum ab angelo differebat XV in. R XXIV 64. — Cf. Zainaczyć,
Zinaczyć, Nainaczać, Zinaczać.
Inak ' inaczej, w inny sposób, a l i t e r Nye
25
mayą myąssa gyesczi w ponyedzyalek, ve
syrodą,... nyzlyby nyem ocz... ynak (nisi aliud)
radzyla 1484 Reg 711; ~ takli inak ' a jeżeli
inaczej, sin minus’ : Thakly gynak sicomius
(pro si quo minus) id est si aliquid minus
30
esset, quam dico, vel si aliter esset, quam dico
(Jo 14, 2) 1471 M PKJ V 125; Takly gynak
uczynisch sicominus (similiter poenitentiam age:
si quo minus, veniam tibi cito Ap 2, 16) ib.
137; ~ 'czyli, innymi słowy, s m : Episcopus...
35
te in violencia arestavit a. przythknal, gynak
zastał 1473 AGZ XIX 17.
Inaki 'inny, alius': Rzeki geden na lewyci
słowa taka, a drugy gynaka (dixit unus verba
huiuscemodi et alius aliter) B Z III Reg 22, 20;
40
Żadnym ynakym obyczayem (alio autem modo)
nye ma byczy... przyąth 1484 Reg 707.
Inakli ' inaczej, w innym wypadku, alioąuin :
Gynakly alioquin (trade nobis Danielem, alio
ąuin interficiemus te et domum tuam Dan
45
14,28) M PKJ V 110.
Inako 1. ' inaczej, w inny sposób, aliter, secus,
varie’ : Micolay ginako ne roczil Czaslawoui za
Staska, yedno gi pred preczele ('przyjaciele’) przyvescz 1397 Leksz I nr 2577; Ginako tego zapissa
50
albo compromissam nye widal (leg. wydał?),
gedno yakom gy... przet królem czedl 1420
M M A e VIII 460; Secus gynako ca 1428 PF I
496; Vyelye rzeczy w szandzech nye yanostayne/
ale podług vmislow rozmagythosczi... o geden
55 | o thenze ysti vczinek
gynako a rosmagy-
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cze (vario et diverso m odo)... zkazani bywayą
Sul 6, sim. Dział 6; Na cząnzą sandza nye
wyąncey nyszly dwv czelednykv z woźnym poszlacz yma, ha gynako yczynycz nye szmyey
Sul 10; Obwynyoni o gwalth swyatky przes
powoda ma bicz przekonaan, gynakoli (alias)
bąndze, thedi samperz wlostną przyszangą szą
oczysczi ib.; Alye yn[i]ako mowymi (secus au
tem dicimus), bąndzeli plynyenye rzeki... przes
oprawyenye czlowyeczee odwroczono Sul 21, sim.
ib. 24; Vbodzy slyachczycy..., nye mogącz gynako (aliter) othkvpycz klopothanya, cząstokrocz
o pewney svmmye pyenyądzi szą gednayą z nymy
Sul 27; G dyby... woźny gynako (aliter, Dział 48:
gynaczey) rothą przysągy mowyl swyathkom,
nyszly gest skazano,... gyny w myastho gego ma
bycz vstawyon Sul 63; O them szą dothycze gy
nako vstawyenye vyslownyeysze Sul 68; Jakom
ja gynako nye ranczyla, jano thym obyczayem
1453 ZapWarsz nr 935; Kaszdi członek w mym
ziwocze chczą chowacz w kaszny y w cznocze,
gynako po mnye nye wszwyesz Aleksy w. 82;
Ty o d ... boga twego gynako (aliter) ges vstawyon
i?Z Deut 18, 14; Braczya... mayą myeczi odzyenye schare..., yyąwschy, nyzby sye ynako po
dług czasszow... zvydzialo przez *stharzsche...
kthoremv odzyenye drossche nosziczy 1484 Reg
708; Żadnym ynakym obyczayem nye ma byczy
thaki p rzyąth... yyąwschy, nyzlyby syą ynako
thym tho m ynisthrom ... zyydzyalo (nisi yisum
eis aliter fuerit) ib.; Jakom ya gwałtem ostra
b ronya... Zyemakowy w gospodzye yego rany
krwawey nye zadał... anym go ochromyl
y nako..., yeno za poczatkyem *yege 1489 PF
VIII 20; O myły Jesu Criste, ja proscha czyeb y e ,... bychom czyebye... nygdy nye wydzyely
gynako, yedno lyczem przeczy w lyczv Naw 128;
Tho kazanye syyąthy Maczyey ynaczey pysche,
a syyąthy Lucass ynako (hunc sermonem Matthaeus et Lucas yarie narrant) Rozm 264; Myły
Iesus... nayczyl y thy, y onych dzyeszyecz,
yschby ynako nye mogły ynydz v krolewstyo nyebyeskye yedno przez myarą (pro smyarą, docuit
dominus hos et illos non yenturos ad regnum,
nisi per humilitatem) Rozm 402; Davnocz to
o mnye przepovyedano... y to nye może ynako
bycz Rozm 498; O tern naslyadovanyv ynako
pysche syyąthy Marek Rozm 659; Przetoz y tą
dva svyadky były falschyyy, yze ynako rozvmyely..., a slova ynako przemyenyly Rozm 720;
Ynako a lyepey możemy rzecz, yze to yest
czyąsczya (leg. częścią) y Yeremyaschu Rozm
765; ~ inako niże, niżli 'aliter atąue \ Ludze
ginako blogoscz albo blogoslawnoscz myenyą,
nysze gest, a ginako k nye chczą przicz, nysze
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sluscha XV med. R XXII 233; Ya wam dobrze
dowyerzam, ysz wy nye yczynycze gynako (OrtMac 65: gynaczey), nyszly yako gest prawo
OrtBrRp 53, 2; Bych byl vam czo ynako po5
yyedzyal, nyzlym poyyedzyal (si quo minus
dixissem yobis Jo 14, 2), alye yzem rzeki: Ydą
yam gotovacz myescze Rozm 561; ~ inako aby
'aliter quam : Bo gdy bądzye lakozyrcza, obiczagya gynako thego nye odmyeny y nye odey10
mye, aby z szmyerczyą qui gulosus effectus est,
vix aliter quam morte moris mutabit XV p. post.
j
j
R I s. X Ll; ~ inako się mieć 'różnić się, differre':
Gynako so ma differt XV in. R XXIV 67.
2. 'w innym wypadku, poza tym, alioąuin :
15
W oźni... pozew wczynycz może pospolythi,
alye gynako czynąncz, wyną pyancznadzescza
wynen bąndze Sul 8; Gdy nasza królewska
wyelmosznoscz w zyemyą kalyską... wgeszdzy,
sżądza... m a ... wnycz n a ... dwór a sządzicz,
20
... a gynako (alioquin) gdy prócz zyemye bądzemy, thedy o dzedzyny pospolythe roky, yako
dothychmyast chowano gest, mayą bycz dzyrzany Sul 63; Przecywko zachoczczy żałoba
thaka ma bycz obroczona, abo gynako (alio
25
ąuin) posvany natemyescze othpowyedzecz bącz
powynyen Sul 66; Wszdy then tho ma stacz na
czwarthem rokv, abo gynako (aliter) rzecz straczy Sul 74; Thedy ona dzyerzecz ma tho gymyenye we sthv grzywyen thako, ysz kyedy dzyeczy
30
ge chcza myecz to gymyenye, thedy maya gyey
odlozycz stho grzywyen, a gynako yego nye ma
stąpycz Ort Mac 82, sim. OrtBrRp 63, 2; Gy
nako morza szle mnychy, kthorzy mayv za
kon łychy De morte w. 439; Były... nyekto35
rzy, którzy movyly, yschby dusze y anyely
myely czyalo s povyetrza, by ynako nye mogły
czvcz ognya sgączego (alioąuin animae ignem
urentem non sentirent) Rozm 396.
Inakoć finaczej, w inny sposób, aliter': Gyna40
kocz gest nasz Xpc miły moczon byl, a gynako
svothy Pothr Gn 177 b.
Inakszy 'inny, alius': Kożuchy mayą myeczi
baranye..., a nye mayą gynakschych (alias) nosziczi 1484 Reg 709— 10.
45
Inbir cf. Imbir
Indycht bot. 'indygo, Indigofera tinctoria
:
I Indicht indicum 1472 Rost nr 237.
i Indyjski cf. Orzech
Indzie 'gdzie indziej, w innym miejscu, alio
50 i loco': Iest przywolila (sc. Przechna) swo dobro
i wolo Choczicze przedacz, a gyndze swe wano
j ' wzonla oprawono 1400 Leksz II nr 2570; Jakom
|
tego kmecza obesłał przettim, nisz gindze kupił
| 1418 TPaw VII nr 501; Jacom ya nye sal po
| 55 yprawenyy panskem gindze, geno thy, gdzem
|
|
i
;
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pirwey zaorał 1428 ZapWarsz nr 2848; Ysta- j
wyami, abi w *zzemy crakowskey castellaan
gey... tylko we trzeech myesczcyech... powynyen byl szwe sandi czynycz, a gynako
wszytko, czokolye bi szą stało alybo osąndzono 5
bilo gyndze (alias tam ąuam a non suo iudice
quidquid factum fuerit vel iudicatum, Dział 13:
po gynszym m yastom ),... nyyaney ma myeecz
mocznosczy Sul 26; Paklibi gyndze prócz sandu
chczyelibi syąn siednacz (si... concordiam inire j 10
yoluerint extra iudicium), thedi thimy ied- |
naczm y... syan wwyodąn Sul 87; A gindze
mówi (sc. Izajasz): Nye, dze, pocoya grzeschnim XV med. R XXII 243; Gdy woyth szyedzy
na gaynem szadzye albo gyndzye szadzy, ktho 15
gyemu przepadnye, then mu pokupy oszm sze
lągów Ort Mac 32, sim. Ort Kał 200; Kyedy bądzye kthory czlowyek obzalowan o roszboy...,
thego mogą zalowacz kv praw {leg. prawu)
th am o ..., gdzye yesth obzalowan za goracza... 20
a nye *trzyba go szvbacz (pro szvkacz) gyndzye
Ort Mac 56, sim. OrtBrRp 46, 4; A yschakosch
yyelye nayczal (sc. Chrystus) sve zvolyenyky
y tayemnyczy... yako po syey yyeczerzy poslyednyey albo na górze Tabor y yndzye roz- 25
mayczye Rozm 680; Yako tesch sam myły
Cristus yndzye m oyyl..., yze przez wloczenya
czczy boskey synoyye zvolyeny mogą szye zyacz
bogy Rozm 839; '—' indzie gdziele: Gdi *kteri
bąncz slyachczycz... przirodzonąn slyachczyan- 30
kąn w domy yego albo gyndzye gdzyele (in domo
ipsius yel alias ubicumque) bes przisvolyenya...
w zyanthąn,... prziyaczyelyewy w zonąn bi prawąn yidal, tegdi... s gymyenya wlostnego yąn
yipossazi Sul 90; ~ gdzie indzie: Iaco kedi mli- 35
narz moy wyszedł ot mene, s mego mlina, ne
wedzalasm, gdzebi yndze bil, yedno y comendara 1404 Piek VI 202; Vstawyamy, aby w tey
dzedzynye, która by była nagabana abo gdze
gyndze przez wosznego lystem pozewnym, dano 40
yawny rok Dział 28.
Inedy cf. Inegdy
Inegdy Inedy *kiedy indziej, w innym czasie
alio tempore, unąuani: Jacom ya Wawrzincza
nye sandzil ginedi, geno kedi bil mim sługo 45
yrzandzonim 1428 ZapWarsz nr 2779; Myły i
Krystus schedl do lerusalem y yypądzyl przedayące..., ktorasz rzecz mynye (pro myenyą), yze
ynegdy szye nye stało, lecz tey Vyelykey Noczy
(ąuod nunquam ab eo factum dicunt, nisi in 50
Pascha) Rozm 203.
Inędy finną drogą, ałia via’ : Powyecz my to, j
acz poydo gynodi na prawo albo na lewo (ut
yadam ad dexteram siye ad sinistram) BZ Gen
24, 49; Na to mowymy my, aczby tesz rzeka 55
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moczą człowieczą gynądy obroczona, a wszakosz pyrwsze brzegy myedzy dzedzinamy grani
czą czynyą Dział 7; <G>dyby kto mayącz ly a s...
a swe swynye chczalby gnacz przez gymyenye
pana gynszego na pastwą do swego lyasa, ten
kromye woley gego nye ma gnacz gynądy, gedno
drogą, która gydze do lyasa Dział 59; Zayyerne
vam povyedam, który nye [v]vnydzye drzyyamy
y oyczarnye ovyecz, alye lyezye ynądy (sed ascendit aliunde Jo 10, 1), tenczy yesth slodzyey
y zboycza Rozm 425; ~ kędy inędy fgdzieś
indziej, ubicunąue': Usthawilismy,. is ieslizebi
kmiecz kmieczia zabił na drodze dobrowolney
albo chocz kądi ynądy (in libera via aut ubicumque), thedi prziiaczielie onego zabithego...
mayą poprzisiącz mązoboyczą 1498 Mac Praw
VI 273.
Infuła *infuła, mitra biskupia, infuła’: Z opatha
szeyma capyczą..., konyecznye mv szeyma
ymphula De morte w. 477; Infuła infuła ca 1500
Erz 22.
Ingbier cf. Imbir
Ingbir cf. Imbir
Ini cf. Iny
Inkaust*atrament, atramentum : Incausth atramentum ca 1500 R XLVII 355.
Inko 'w innym wypadku, alioąuin : Wszdy na
czwarthem wyeczy... stacz m a..., a gynko (alio
ąuin) rzecz straczy Sul 74. ^ Może błąd pisar
ski zamiast inako.
Innak 'w innym wypadku, alioąuin : Ginnak
a. pakly kako dokąnt gyeszcze daleko gyest alio
ąuin illo adhuc longe agente (Luc 14, 32)
MPKJ V 123.
Innochodnik *koń idący inochodą, tj. stawiający
na przemian obie prawe nogi, potem obie lewe,
eąuus, ąui pedibus dextris sinistrisąue duobus
simul ingredituf: Ex hiis ąuatuor eąuis debet
esse unus eąuus sonipes vlg. innochodnyk 1446
AGZ XIV 232; <Soni>pes vlg. innochodnyk ib. ;
Frenum ad ambulatorem al. na ynnochodnyk
1500 ZsigBud 31.
Inny, Jenny fo r m y : n. sg. m. inny OrtMac
25. 92; / . inna 1453 R XXV 213, OrtMac 97,
M W 8b, Rozm 518; ~ g. sg. m. innego Dek II
1. III 21. 24. V 1, OrtMac 74, Rozm 179; jennego Dek II 2; f. innej 1444 R XXIII 302, 1453
R XXV 213; neutr. innego Ort Br VI 372, Ort
Mac 50. 61. 73. 98. 101; ^ d. sg. m. innemu XV
med. SK J V 267, OrtMac 74. 92. 106, Rozm 206;
^ ac. sg. m. inny OrtMac 62. 102, 1471 M PKJ
V 118, Rozm 6; innego OrtMac 24; / . inną 1410
Piek VI 402, OrtMac 42. 105; neutr. inne ca
1428 P F I 487, Ort Br VI 364, OrtMac 60. 80. 99,
1471 MPKJ V 47, ca 1500 Erz 25, Rozm 18;
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/. sg. m. innym Ort Mac 95. 98; jennym 1457
ZapWarsz nr 1031; neutr. innym Ort Mac 73;
^ l. sg. f. (w) innej Ort Mac 73, Dział 67;
neutr. innem Ort Mac 112; — /?. /?/. m. inni OrtMac 62. 9 7 ;/. inne Rozm 12.222. 513; ~ g . pł. m.
innych Dek VII 3, Ort Mac 44. 7 7 ;/. innych 1420
TPaw VII nr 1838, Ort Mac 104; — <7. pł. m. in
nym OrtBrRp 50, 1, OrtMac 50. 61. 101, Rozm
174; — ac. pł. m. inne 1435 Pocz 283, OrtMac
44. 91, 1447—62 Zab 544, Rozm 30; innych Ort
Mac 36; f. inne XV med. S K J \ 282,1453 R XXV
212, Ort Br VI 360, OrtBrRp 51, 3, OrtMac 63.
68.96, Rozm 16.55; neutr. inna Rozm 181;
inne Rozm 89; ~ i. p i m. innymi OrtMac 36. 74,
M PKJ V 126; innemi OrtMac 77; /. innymi
ca 1428 P F I 479, OrtMac 70, Rozm 55; innemi
Rozm 18; ~ l. pł. m. (o) innych M W 56b;
/ innych OrtMac 78. 104.
Z n a c z e n ie : *nie ten (taki) sam, nie ten wymie
niony, pozostały,
ałter, reliąuus’ : Nye myey
boga gynnego (De/: II 2: gyennego, III 2. 3.
6.7.10. 11. 18.25. V 2.4. VII 1: ynego, I 7. V 3:
gynyego, I 6. III 27: gyenego, III 1. 5. 14— 17.
2 2.29.30: ynszego) Dek II 1. III 21.24. V 1;
Nye bądzyesz myeczy bogov gynnych ( Dek
VII 2: ginich) Dek VII 3; Nye o to rzecz na
M icolaiu... do b ito ..., ale o ginno 1410 Piek VI
402; Aliis arduis intenti negociis gynnymy goroczymy ogarneny potrzebamy ca 1428 PF I 479;
Ast illinc z gynney stroni, istinc s tey stroni 1444
R XXIII 302; U t ipsi yidentes stellam alteri famulari, yess gynnemu sluzyla, cognoscerent,
quod Stelle non sunt dii XV med. SKJ V 267;
Quantum habuit in terris gracie pre ceteris, nad
gynne, que fuit plena gracia dei ib. 282;
Jvsz M arya szva plodnosczya okraszyla vyelka
cznosczya wszythky gynne pan<n>y 1453 R
XXV 212; Nye masz nad nya zadney gynney
thako panny mylosczywszey myedzy wszemy
pannamy ib. 213; O Marya mylosczyva, nad
czya nye gyest żadna gynną panna thak łas
kawą ib.; Masz u m arł..., a tha tho nyewyastha
szła za gynnego (OrtYrtel 117: gynego) mażą
OrtMac 24; Moszely poszpolny poszel przed
prawem ludzkye rzeczy oprawyacz albo mowycz thako, yako gynny, (Ort Yrtel 118: gynszy)
rzecznyk? ib. 25; G dyby... raycza... odsthapyl
radszkyego p raw a..., a przysthapyl szbroyna
rąka kv szwemu przyyaczyelowy, przyzywayacz
gynnych (OrtYrtel 119: gynych) naprzeczywko
praw ib. 36; Gdyby przyszyaszny raycza byl
sz gynnymy (OrtYrtel 119: gynymy) rayczamy
na wyednyczy ib.; *One opuszczywszy, poyal
szobye gynna w malzenszthwo ib. 42; Przyszyasznyczy maya wybyeracz gynne (OrtKał 136:
Słownik staropolski III
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gyne) przyszyasznyky ib. 44; Gdyby raycze
yąly przyszyasznyka, czo rzecz mowyl gynnych
(OrtKał 292: gynych) przyszyasznykow ib.; Tho
raycze na nym mogą wszyacz ne patrzacz gyn
nego (OrtKał 188: gynego) prawa ib. 50; Ony
mogą myecz yescze sz prawa drugy dzyen
<i> gynne vkazanye przynyescz ib. 60; Mayaly
thesz ony (sc. goście) naszym myesczanom albo
gosczyom gynnym nathychmyasth odpowyadacz? ib. 61, sim. OrtBrRp 50,1; Bądzyely
kthory przyszyasznyk wszyąth w gynny (OrtKał
178: gyny) rząd o<d> radzyecz, mogą k themu
przyszwolycz gynny (OrtKał 178: gyny) przyszyasznyczy OrtMac 62; Nye mogą krolewszkyego woythowszthwa albo gynnego sządzyego nayacz any ten, czo szye thego podyal,
może wsze myaszto gynnemu poleczycz, a ktho
nye gyest sz wamy myesczanyn, ten waszym
(leg. w waszym) myesczye nye może szynkowacz any szukna krayacz, any gynego myesczkyego obeszczya pozywacz rowno z gynnymy
myesczany ib. 74; Mozely m nych... wszacz
szwą (leg. z swą) braczyą albo szyostramy, al
bo sz gynnemy przyrodzonymy *szwyeszkymy
czaszcz oyczyszny y maczyerzyszny, y gynnych
przyrodzonych gymyenya? ib. 77; Weszmyely
zakład, tedy go muszy prawem doszyagnacz...,
yako gynny (OrtBrRp 69, 3: gyny) czlowyek
ib. 92; Mozely czlowyek przyszyągayacz odeprzecz szwą przyszyągą szam albo gynnym czlowyekym? ib. 95; Mayaly tesz gynny dobrzy ludzye (OrtBrRp 72, 2: gyne dobre ludze) thakyego czlowyeka v radzyecz... uproszycz ? ib. 97;
M ozely... gymyenye... wszyacz... przesz voley
... gych mathky, bądź ona szła za gynny (OrtBr VII 547: gyny) maz, bądź nye szła? ib. 102;
Mnye yest napyrwey wynowath nyszly komv
albo kthoremu gynnemu (OrtBrRp 78, 4: gynemv) ib. 106; Then w gynnem (OrtBrRp 82, 4:
gynem) myesczye mogl szwe gymyenye oddacz
ib. 112; Jakom ja czebye nye prosszil, abi thi
za mya raczhil vipys, anym yennym yipissem
hod Clym yantha... dwoych pyenyandzi wzal
1457 ZapWarsz nr 1031; Przewyszasch... <Hek>tora przemosznoszczya y przewasznoszczya,
y wszythky gynne gym w przyrodzenyy (rów nie)
1447—62 Zab 544; *Gynnyny dary in dacionibus (III Esdr 2, 7) M PKJ V 53; Nad gynnimy
vlodvye (leg. włoduje) preest (Rom 12, 8) ib. 126;
Ginna (FI i Pul Ath 5: gyna) iest persona oczcza
(alia est enim persona patris), gyna sinowa, gyna
ducha swiątego M W 8b; Przesz ti dny może
nyssze modlitwi m ow icz:... W szobota o gynnich przyaczieloch panny Mariey M W 56b;
Yednosch ya mymo ynny lvd nyeplodna (prae
5
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ceteris hominibus sterilis sum facta) Rozm 6;
Karmyly to dzyeczyąthko... nye tako, yako
ynne panny czynyy, yze schvkaya ynych opczych mam Rozm 12; Jako myeszyądz myedzy
obloky, tako svyatla dzyevycza M arya myedzy
ynnemy pannamy (sic fulsit inter ceteras sodales
haec puella) Rozm 18; Ioseph... mądroscza
szyą nad ynne svyączyl ('świecił’, prae ceteris
pollebat) Rozm 30; M arya... pocznye y (sc.
Jozefa) veselycz, svyączczącz ynnymy pannamy,
ysch szye to bostvem stało Rozm 55; Mylovala
czystotą, ynne svymy obyczaymy y svem zyvotem {przewyższając) Rozm 55; Bądąly nyeczo
pysącz na czescz a na chwała bogv wschechmogączenw, yakosch yest było przed thym ynnym
doctorom (ab aliis doctoribus) przez myą zyayyono y popyszano Rozm 174; Trzy secty albo
troye rozdzyelyenye od ynnego pospolnego
lyyda zyyotem y yyarą odlączenye (a communi
reliąuorum yita et opinione distantes) Rozm 179;
Dobrych dusche w ynna czyala chodzą (in alia
transire corpora) aze do wstanya s martyych
Rozm 181; Yego oblyybyenycza ynnemv polyeczono (alii commendata est) Rozm 206; Apostoloyye y ynne tluscze sza y ty schły Rozm 222;
Thy rzeczy y ynne tern podobne myaly vmyąkczycz sercze tvoye Rozm 513; Przez yschego
yątpyenya, nye yest gynna vyna tego, yedno
dyabel yest posrod tvego sercza Rozm 518;
~ Jako moya kasznya ne wszyoto Maczeyeui
picze y ginnich domowych rzeczi chaszyebno
rzeczo 1420 TPaw Y1I nr 1838; Kthoresz pyenyądze są gemu *wraczony, a on gynne dobre
pyenyądze za nye dawał 1435 Pocz 283; Geden
darował drugego szbroyą y sthatky, y gynne
rzeczy Ort Br VI 360; Myesczanyn, czo szyedzy
w lawyczy a przedawa chleb albo czokolwyek
gynnego, thego dobrze wybracz w ra d ą ..., a on
muszy o szwym rzemyąszlye dzyerzecz wyelkyerz równym wam albo gynnym yaszym myesczanom Ort Mac 50; Gdyby kogo ktho zab y l... albo nyeszprawnye czo gynnego yczynyl
{OrtBrRp 49, 3: albo gyne czo nyesprawnye
vczynil) ib. 61; Mozely woyth bracz szwe vyny
o thakye albo o gynne rzeczy besz szkazanya?
ib. 63, sim. OrtBrRp 51, 3; W szdawam ... mazowy wszyczko, czokolwyek mam, bądź nyewyesczye rzeczy..., bądź gynne {OrtBrRp 54, 4:
gyne) rzeczy nyewyesczye ib. 68; Chczely tha
pany przyszyadz..., ysz ona thy pyenyądze
s gynnymy rzeczam y... straczyla? ib. 70; M o
zely ten woyth szynkowacz, szukno krayacz
lokczyem albo gynnym obesczym szye obchodzycz w myesczye, a mozely yemu thego myastho bronycz w they myerze, yszby od nyego

nyzadnego szoszu nye brały albo w gynney
kthorey myerze? ib. 73; Myesczanynowy... nye
mogą bronycz szynkowanya... albo gynnego
myesczkyego obeszczya w myesczye ib.; Gothowe pyenyądze albo gynne gydacze gymyenye
szwe może czlowyek dobrze dacz na szwey
szmyerthney posczyely ib. 80, sim. Ort Br VI 364;
Maya naperwey wyano oprawycz y zaplaczycz,
nyszly kthore gynne dlugy {OrtBrRp 68, 3:
gyny kthory dług) ib. 91; Gdy kogo raczcze odszadza czczy a {pro o) takye albo gynne {OrtBr
VI 371: o takye albo o gyne) rzeczy, czo na nye
przyda ib. 96; Gdyby czlowyek osządzon na
szmyercz sz prawa, o {pro a) krolewszką albo
[o] gynna {OrtBrRp 72, 2: albo gyna) gwalthowną rąką odyąla go od szmyerczy ib. 97;
Gdyby w naszem myesczye czlowyek zathwerdzon, szlowye rąkoymyą albo kthorym gynnym
{OrtBr VI 372: gynym kthorym) obyczayem,
albo... gdyby szwan kv pravu, a nye przydzye,
a o th o ... zkazan, a then czlowyek przyszedłby
do gynnego m yasta..., yako go maya kv prawv
dobycz? ib. 98, sim. Ort Br VI 372; Gdy yeden
czlowyek drugyemv zastawy rolą, dom albo
ktorekolwyek gynne {OrtBrRp 73, 4: gyne) stoyacze gymyenye przed sządem ib. 99; Maya
rąkoyemszthwo albo gynna {OrtBrRp 7 7 ,4 :
gyną) pewnoscz dacz ib. 105; Liber apocrifus, cuius penitus auctor ignoratur, sed veritas
patet [...] gynne przicladanye czynączi 1471
M PKJ V 47; Wbodze {leg. ubogie) novy za
kon przygymąyą a. schobye gynny spravyayą
(Mat 11, 5) ib. 118; Tedy o n y ... tkały pavloky
oprayyayacz pyerlamy..., plascze oltarzne y ynne
okraszy *kosczyelną vyszyvayacz Rozm 16; lako
szyą lylya zvsty {leg. zuści) nad ynne kvyeczye
(ut prae cunctis floribus lilium candescit), tako
szyą zvsczyla dzyeyycza Marya Rozm 18; Była
czycha, m ądra... y ytulna, y ynnemy wschemy
cznotamy (uniyersis yirtutibus) okraschona
Rozm 18; Vy yyczye, kakosmy yyelye złego
czyrpyely na tey drodze..., yylky, lvy, nyądzyyedzye y ynne straschlyye svyąrzata Rozm 89;
~ *nie swój, obcy, alienus : Saluo iure alieno
wygymyyocz prawo gynne ca 1428 PF I 487,
sim. c a 1500 Erz 25; Bo my obeszczya w gynnych zyemyach muszyemy szukacz OrtMac 78;
Gyedy gosczya albo kthorego czlowyeka wyda
dzą gosczyowy za rąką albo gynnemu {OrtBrRp
69, 3: gynemy) czlowyekowy, czo thuta nye
oszyadl w them prawye ib. 92; Mayaly raczcze
gynnym ludzyom, czo sza szlowye sz gynnego
{OrtBrRp 75, 2: gynego) myastha albo wszy,
przed<ać> prawo? ib. 101; K themu przyszły
ludzye sz gynnych {OrtBrRp 77, 3: gynszych)
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stron ib. 104; Wye yescze yednego w gynnych
OOrtBrRp 77,4: gynych) dalekych zyemyach,
czo tesz k themu gymyenyv przyszlusza ib.;
Tymsze obyczagem sskazvgem, gdy ktho w gynney zyemy gest (dum quis extra terram sit),
a bądze pozwan na rok zdany stacz Dział 67.
Ino cf. Jeno
Inochoda 'specjalny chód konia, przy którym
staw ia on jednocześnie dw ie praw e nogi, a potem
dwie lew e, equi gressus, ąui pedibus dextris sinistrisąue duobus simul ingreditur' : Evnuchus
z wrona plyesznywy ynochoda przechadza 1495
GórsJazRp 279.
Inochodnik, Junochodnik f o r m y : n. sg. inochodnik 1495 GórsJazRp 278, 1499 GórsJazRp
275; junochodnik ca 1455 JA XIV 490. 495, 1471
GórsJazRp 270. 271, etc.; ~ ac. sg. junochodnika 1476 AGZ XV 484; ~ i. sg. junochodnikiem 1498 ZapWarsz nr 1882.
Z n a c z e n ie : 'koń idący inochodą, tj. stawia
jący na przemian obie prawe nogi, potem obie
lewe, eąuus, ąui pedibus dextris sinistrisąue duo
bus simul ingreditur’ : Equum ambulatorem al.
kon *ynachodnyk 1483
XIX 240; Myssyasthy ynochodnyk 1495 GórsJazRp 278; Kon szelasnoszywy inochodnyk 1499 GórsJazRp 275;
~ Yvnochothnyk ambulator o? 1455 J/t XIV
490; Yvnochodnyk ambulator ib. 495; Ivnochodnyk z vrona plesznywy nyevyelky 1471 Górs
JazRp 270; <Koń> ridzy ivnochodnyk ib. 271;
<Koń> czysawy... iw<no)chodnyk 1474 ib.
273; Pro equo [...] al. ivnochodnyka 1476
AGZ XV 484; Tu cambisti al. myenyales szye
mecum, recepisti circa me eunochum al. wa
łach a... et tu debuisti michi dare ambulatorem
al. yvnochodnik 1496 AG Z XVI 267; Walach
szywy..., mały strzelczy yynochodnyk 1497 GórsPiechRp 205; Y akom ... ny<e> [...]w al[...]
yv<no)chothnykyem 1498 ZapWarsz nr 1882;
Sonipes yynochodnyk vel hynsth ca 1500 Erz
26; ~ sinochodnik (może błędna lekcja wy
dawcy zamiast jinochodnikj : Equum am bulato
rem al. synochodnyka wronego 1477 AG Z XV
488; Pro equo ambulatore al. synochodnyka ib.;
Synochodnyk ib. ~ Cf. Innochodnik, Mimochodnik.
Inomyślnie (o sposobie objaśniania Biblii)
'przenośnie, alegorycznie, allegorice' : Scriptura
sancta quatuor modis exponitur: historiace...,
allegorice gynomyslnye, przicladnye, tropologice
*mrawnye, duchownye, anagogice swirzchowanye ca 1418 JA XIV 512.
Iność 'to, co w bycie istotne, główne, exsistendi
natura, ipsum esse, substantia vel essentia, ąuam
Christiani usurpant': Nynie, swianti nam duchu

iedney ginosczi z oczczem y sinem, raczi richlo
wlaacz se w naszem roszrzezoni serczu M W 22b;
Paan nasz, lezus C ristus,... bog iest z ginoszczi
(ex substantia, FI Ath 29: z osoby albo sz pos
tawy) oczczowey ... porodzon M W 112b. ~
Może mylnie przez pisarza użyte zamiast istność.
Instrument 'akt prawny, dokument urzędowy,
scriptum, documentum legitimum : Taky tho
yego ślub ma <być po)czvyerdzon p o d ... <pospol>nego pissarza rąką albo pyss<arza> napissanym instrumenthem (huiusmodi ab eo
facta promissio per manum publicam in scriptis inibi redigatur) 1484 Reg 707.
Inszta cf. Hynszta
Inszy f o r m y : n. sg. m. inszy Ort Mac 77,
Dział 21.27, M W 43a, etc.; f. insza Sul 13;
neutr. insze Dział 9; ~ g. sg. m. inszego Dek
III 1. 4. 5. 14—7. 22. 29. 30, OrtMac 42, Dział
59.65.66, Rozm 26, etc.;f . inszej Sul 23, Dział 34;
neutr. inszego Gn 181 b, Gn gl. 105 a, Sul 56,
XV ex. SK J I 143, etc.; ~ d. sg. m. inszemu
| Gn 175a, Sul 32, Dział 32, Rozm 185; / . inszej
Sul 55, 1498 ZapWarsz nr 1883; ^ ac. sg. m.
inszego Gn 14b, 1440 R XXV 242, OrtMac 20,
etc.; inszy Sul 67, OrtKal 210, Dział 55, 1489
ZapWarsz nr 1691; / . inszą 1410 TPaw IV
nr 1945, Sul 75, OrtMac 57; neutr. insze Sul 74,
D ział2.9. 16, 1474Zab 540, M W 65a; ~ /. sg. m.
inszym Dział 7. 32. 36, XV p. post. R XXV 180;
/. inszą 1498 MacPraw VI 273; neutr. inszym
Sul 5. 22. 38, Dział 27; — /. sg. m. (na) inszym
! OrtMac 73; f inszej EwZam 306; neutr. in| szem Sul 38; ~ n. pl. m. inszy Sul 21. 22, XV
| med. SK J I 97, Dział 8. 9, 1484 Reg 714,
Rozm 43; insze XV med. R XXIV 361, 1484
Reg 720; / . insze 1484 Reg 712, Rozm 12. 100;
neutr. insze Rozm 99; ~ g. pl. m. inszych Gn
14 a, 1426 Msza IV 314, Sul 77, etc.; inszech
XV e*. PF III 180; / . inszych 1468 Zap
Warsz nr 1270; neutr. inszych 1470 ZapWarsz
nr 3007; ~ d. pl. m. inszym 1449 R XXV
164, Sul 33, 1461—7 Serm 320 v; inszem Rozm
192; / . inszym 1434 Przyb 24; ~ ac. pl. m.
insze Gn 177a. 180a, Sul 34, ca 1450 PF IV 570,
etc.; f . insze 1424 AKPr V IIIa 163, Dział
2.9. 16, M W 60b, Rozm 33; neutr. insza Rozm
162; insze 1436 R XXIII 276, 1498 ZapWarsz
nr 1885; ^ i. pl. m. inszymi XV p. pr. SK J I 303,
Dział 51, Rozm 175; f . inszymi 1466 R XXII
10, 1478 ZapWarsz nr 1211, Rozm 67; ^ /. pl. m.
(o) inszych Sul 3; / . inszych Sul 46. 75, Dział
4. 37.
Z n a c z e n ie : 'nie ten ( taki) sam, nie ten wymie
niony, pozostały, alius, alter, reliąuus, alienus':
Abichom szo dzyszegszego dna vocze veszelyly,
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nisly ginszich dny Gn 14a; Ny przes kogo gynszego ne mamy otrzymacz tego, gedno pres dar
ducha svotego Gn 14 b; A pres to ne dagcze
vy chualy ginsemu bogu, nisly mne Gn 175a;
Kakoczkoly nasz Xpus miły gestcy on byl ginse
dny stvworzyl, allecz oszobno gestcy on byl ten
tho dzen dysegsy svoty vcynil Gn 177a; Takescy
Xc syotego Gana nad ginsze appostoli sv0the
gestcy gy on vocze miloual byl Gn 180a; Nixecz
ginsego thamo ne szocz ony biły nalesly, gedno
pełen grób manny bose ('bożej’) Gn 181 b;
Przes cin byskupy... nix gynsego ne mamy rosumecz, gedno gego yelebnoscz Gn gl. 105a; Ne
mey boga ynszego Dek 111 1. 4. 5. 14—7. 22.
29. 30; Jako Jan wynyoszl quinque marcas
m atris... y wloszyl na ynszo dyedzino 1410
TPaw IV nr 1945; Ten yest... kyelich *krrwye
m ey..., yasch krew za wasz y za wyele gynschych bandze roszlana (pro vobis et pro multis effundetur) 1426 Msza IV 314; M ycolay...
othpusczil panu Janow y... plascz... y posczela viprawy, yaco gynschim szostram dal 1434
Przyb 24; Nad ginse *swąrząta ceteris animalibus 1436 R XXIII 276; Ne forte cum aliis predicaverim, znadz gdyż ginszym kasalbys[e]m,
ipse reprobus efficiar (I Cor 9, 27) 1449 R XXV
164; Myedzi gynszym (inter cetera) ysandzilismy a wyslownye wstawyami Sul 5; S ... sługą
geden bradth szą może o krziwdą przed obra
nym sąndzą sząndzicz..., aczkolye gynsza bracza (alii fratres)... thego czynycz nye chczely
Sul 13; Aby pvszek czwyrdzy alybo woyenney
strozzey szą ywyarowali y obroni, yansz gynszi
braczya (ceteri fratres) gych... czynycz szą
*obekli Sul 21, sim. Dział 8; Szobie a nye gynszemv (non alii) then tho pozyczcza sz omyeszkanya swego ma dziwowacz Sul 32; Wyodączi
thi tho swyatky... gynsze swyathky ’(alios testes)... myanowanya... mocz ma ymyecz Sul 34,
sim. Dział 23; Yako w gynszem ystawyenyy
wykłada szą (ut in alia constitutione docetur)
Sul 38; G dyby... sząndza... skazowalby przecywko kthorey stronye, gynszey (alteri patri,
Dział 2: ycząszayącz drygą stroną), yą skazvyącz o nyekthorą rzecz dzedzynną alybo
gyną pewną (aut alia re certa) w sząnd wwyedzoną Sul 55; Opyekadinyk dzeczy... sz gynszego lyczby czynycz nye ma (de nullo rationem
facere tenetur), geno s czynszów Sul 56; Vcząw
wyelgy palecz, oszmy grzywyen, a za kaszdy
gynszy palecz (digitum quemlibet alium )... trzy
grzywny... zaplaczycz ma Sul 67, sim. Dział 55;
Vstawyamy, aby zo n a... tylko przy posagy
a wyenye ostała, ale ynsze (alia yero) ym yenye...
dzeczem... powynna była szstąpicz y spysczicz
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Sul 74; Vstawyamy..., aby thaka nyewyasta
przy <w)szem bidle y przy wszisthkich ginszich
ktorichkole rzeczach (et quaevis alia), które by
gey w wyenye biły,... ostała Sul 75; Kędy ma5
czerzs ymrze dzeczem, a oczecz ginszą zoną
poyącz chcze (patre puerorum cum alia nubere
yolente) Sul 75; Vstawyamy, aby thake dzewicze... mogły mąze szobye wszącz..., ale wszdy
s radą ginszich stryow (cum consensu et con10 silio ayunculorum et aliorum patruorum) Sul 77;
Post deos alienos, za ginsszimi, non ambulaveritis (Jer 7, 6) XV p. pr. SK J I 303; Na to postayyl, aby szebe *szamo albo gynsze poszytky
podała, puszczyk ca 1450 PFTV 570; Nye telko
15
czlowyek a ludze gynschy (Rom 8, 23) XV med.
SKJ 1 97; Gdyby w oyt... przyszasznyky y gyn
szy lud szromoczyl OrtKal 210; G dy... thego
umarłego zona poymye gynsego (OrtYrtel 117:
gynego) mąza Ort Mac 20; Sthraczyly szwa rzecz,
20
a nye mogą gynszego dalszego dnya myecz
k *szwemo dokazanyy Ort Mac 42; Mozely
innych albo gynszy wszyacz dzyal szwogych
przyrodzonych? Ort Mac 77; Barszyey boli,
kyedi myła gynszego woły 1460 PrzBibl I 187;
25
Gdyby rzeka..., opyszczywszy pyrwszy byeg,
gynszym byegyem syą obroczila (diverterit
suum m eatum ... per alia loca, Sul 7: obroczi
przes gyne myesczcze plinyenyee swoye) Dział 1;
Paklibi czy ysczy sądzę abo gynszy (aut alii),
30
którzy na wyrzchv są wypisany, przeczyw naszey woley yczynyly ib. 9, sim. Sul 22; Aczby
syą nyekto myenyl bycz rodv slachethnego,
a gynszi by temv nye wierzył (ceteris nobilibus
hoc negantibus, Sul 33: gynszym slachczyczom
35
tego mv nye sznayączim), tedi ma doswiąthczycz
szesczą maszow swego rodzayy Dział 21; G dy...
brath s syostrą oczczyzną badą oddzeleny...,
a potem drvgy abo gynszy brath (alter ipsorum,
Sul 38: drvgy sz nych), przyszedwszy przed sa
40
dzą, ono skazanye odwolawa ib. 27; O sta
wiamy, abi nye mogli wyączey smyecz zbyeszecz abo odydz, gedno geden abo dwa do
gynszey (ad aliam, Sul 44: do drygey) dzedzyny
Dział 34; Pastyrz rzekł, ysze owczą z gynszym
45
dobythkyem (una cum aliis, Sul 45: pospoly
s drygymy) do wsy wegnał ib. 36; Ale gdyby
gynszego mąsza (alium virum) chczala poyącz
Dział 43, sim. Sul 51; Gdysz nye sam sadza
sadzy, ale y z gynszymy przy nyem na sądzę
50
syedzaczymy sądzy Dział 51; To gest o dzewkach wogewodzynych. A tosz tesz chczemy
o dzewkach gynszych zemyan ib. 53; <G)dyby
k to ... swe swynye chczalby gnacz przez gymyenye pana gynszego (per bona alterius) na pastwą
55
do swego lyasa ib. 59; Naganyony dw starczy
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swego rodzaya... po oczczv, a drvgv dw starczy
gynszego rody (alios duos alterius genealogiae,
Sul 71: drvgego rodv), a trzeczy dw trzeczego
ro d v ... ma wyescz ib. 66; Blyszna myedzy
ynszymy ranamy yątrzy szą cicatrix in abductis inyalescat yulneribus 1466 R XXII 10;
Raczi dacz, abi w ten dzen y w gynsze dny ku
żadnemu nye sklonilibiszmi se szmiertelnemu
grzechowi M W 13a; Day pokoy..., bocz nye
iest gynszi, ktori bi walczil za namy, jedno ti,
boże nas M W 43 a; Tacz gesth... Anna swyata,
nad gynsze pany blogoslawyona M W 60b;
Zlamy nyebo, yusz masz gynsże w zywoczye
Anni szwyathey gothowo M W 65a; Ale gynszych dnyow (aliis autem diebus), których tez
ludzie nye posczą, yayecz, syra... pozyyacz
mogą 1484 Reg 711; Alye gynsze syosthry,
kthore cziąszko robyą..., m )ogą jeść) trzy
razy przez dzyeny ib. 712; Zadny gynszy nye
może gych nayyedzaczi, yedno gych yisitator
ib. 721; Jakom ya nye vosyl any playyl volow
na gynszy przeyosz 1489 ZapWarsz nr 1691;
M arczyn... nye vydal sbroye... czelathnykowy
m em v... any gynszey *dzeledzy moyey 1498
ZapWarsz nr 1883; Bosz thy bog, a nye yesth
gynschy nad czya, yedno thy szam Naw 159;
Lubo cze klamcze sluchącz, staw syą gynssze
mysslycz (finge te ... aha cogitare), gyąkoby
thego nye sluchąi XV p . post. R I s. X LIII;
Baczy albo baday, kako gynssze yleczyl (sc.
lekarz) ib. s. XLV; Nye slanya ('odwracaj’) go
(sc. serca) od mylosczy boga kv mylosczy gyn
szey rzeczy XV p. post. R XXV 201; Vyelye
thesz y gynsze ypomynayacz (alia exhortans
Luc 3, 18) ob[y]yayyal lyvdv EwZam 300; Ska
zały toyarzyszom, chtor)z)y były v gynszey
lodzy (in alia navi Luc 5, 7) ib. 306; Nye wyem
ynsech, mnye wyem nescio alios, me scio XV
ex. PF III 180; Vczynkom swyeczkym yczynicz
szyą, gynschego nycz myloszczy Chrystvszevey
nye przeklądącz XV ex. SK J I 143; Nye syyczy
yako ynsche gyyasdy (sicut cetera sidera) Rozm
12; Nygdy ynschego mażą (virum alium) nye
poznam Rozm 26; Marya, ktorasz królem
anyelskyem nade wschytkye ynsche (prae cunctis) yybrana Rozm 33; Tesz my posyyaczaya
ynschy popysnyczy dzyyow, yako Africanus,
Orosius Rozm 43; Pokazała <się> gyyazda
n o v a..., svyetleyscha ynszymy gyyazdamy (ceteris sideribus) Rozm 67; Począł movycz spelna
slova vymavyayącz, a nycz nye zayąkayącz, yako
ynsche dzyeczy pyrvey szepyecza Rozm 99; Nye
thym obyczayem, yako yne dzyatky zostavyaya
ynsche ych matky Rozm 100; Czy szą były synovye... H ero d a... Myedzy ynschymy Arche-
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laus, brat ych, dzyeszyecz lyat kroloval Rozm
175; Mnymaly,* aby <ni) kv komv ynschemy
krest przysłuchał (ad alium non pertinere baptismum) Rozm 185; K rystus... ta ystna mocz
5
krzsta sobye zachoval, alye służba krzczenya
*ymschem dal (aliis daret) Rozm 192; Alye
czemv szye Malkusch nye msczyl nad Pyotrem
za sve vcho any który ynschy s nych? Rozm 644;
Nye chczyal ym (sc. Piłat) nyktorego ynschego
10 namyenycz, kakokoly by ych yyelye myal
v yaczstvye Rozm 808; ~ ianusz sprawnye
wstał rok w Nowyem Myesczye o rany y o ginszye rzeczy 1424 AKPr V IIIa 163; Vstawyami,
a b i... synowye thylko pyeczączi oczczowskey
15
pozywali, a gynszey noszycz... nye zszmyely
(alium po rtare... non praesumant) Sul 23;
Myodunky y ginsche lesznye korzonky locuste
vel mel silyestre XV med. R XXIV 361; Chczyallyby wasz pan kogo obzalowacz o gynna rzecz
20
yakokolwyek, o zyemszkye gymyenye albo
o gynsza rzecz Ort Mae 57; Dzyedzynny w oyth...
ma z myasthem na szoszye y na gynszym myeszkym placzye zarowno z gynnymy myesczany
stacz ib. 73; M yedzy... królem ... a . .. byskypem
25
porvszylo syą nyektore wątpyenye o dzessyączyny y gynsze czlonky (super decimis et aliis
articulis, Sul 3: o gynsych czlonkoch), ktoresz
na dole poloszylysmy Dział 3; Dzesyaczina
ma bycz spelna dana, wygyąwszy rzepą, mak,
30
capustą, czebula y gynsze yszytky ogrodne (exceptis rapis... et quae sunt his similia) ib. 5;
Ktoricole... namyestnyk zakład weszmye...,
tho gest konye abo gynsze bydło, abo ktorekole
gynsze rzeczy (pignora in equis, pecudibus aut
35
in aliis substantiis, Sul 22: cząnzza konymy,
bidlem alybo gynszym gymyenym... wzątha)
ib. 9, sim. ib. 2. 16; Temv, czygy gest za
kład, lubo badze kon abo gynsze szwierzą,
s szkodą podług osaczowanya mayą odloszycz ib.
40
9; <A)czkole plath rzeczony trzynascze... yvsz
byl zagynąl, a wszakosz potem wynalesly pod
gynszym myanowanym (sub alio nomine), sło
wie pyąthnascze ib. 27, sim. Sul 38; Gdyby
nyekto popasł osyanye gynszemv konyem abo
45
gynszym dobythkyem (si aliquis alterius semina
iumentis vel quibuslibet pecoribus, maioribus
iumentis depascat) Dział 32; Nygednego drapyesstwa any w konyoch, any w dobythky, any
w gynszych w ktorychcole rzeczach (aut in aliis
50
rebus) mayą czynycz ib. 37, sim. Sul 46;
Gyadącz z woyny do domow swych..., sąly
ksyąszata, ryczerze albo gynschego rzadv (aut
alterius status) lyvdze, sobye nye mayą nyczs
gwałtem bracz Dział 65; Ogonem bronya sza
55
mucham y gynschim Chrobakom iadoyitim abi-
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guntmuscas adiutoriocaude 1461—7 Serm 320 v;
Yakom ya nye pom loczyla... owssą, grochu
y ginszych rzeczy domowych 1468 ZapWarsz
nr 1270; Anym mowyl gemv szlych y nyevczczyyych szlow ..., any gynschych scharadnych
szlow 1470 ZapWarsz nr 3007; Pomowil gy bycz
slodzegya... y gynsze vele slow tym równa, pogarszayocza, lsczywa... vczynyl 1474 Zab 540;
Jako ya, J a n ,... chazyebna rzeczą nye wzyal
skrzynky... s czepczy y s pyrsczenym, y sz gynschymi rzeczamy 1478 ZapWarsz nr 1211; Czi
yzczy laczynnyczy... yednako mayą moviczy
svoye godzyny, yako ynszy nyeliteratovye (ut
illiterati alii) 1484 Reg 714; Poslugy albo gynsze
rządy (ac alia officia)... komykoly z bracziey
bądą poleczony..., ma ye przyączi a pelnyczi
1484 Reg 720; Yeslibi... zyemyanyn... smialbi
w nicz... do miescza sządowego zbroino, tho
iesth z m ieczem... albo z iakąkolwye ynszą bronyą (cum armis, gladio... vel cum aliąuo
huiuscem odi)..., thedi takowi starosczie zaplaczicz ma 1498 MacPraw VI 273; Sthanyslaw...
rabal drzewo godnye kv budowanyy y gynsche
drzewa pospolyth[y]e kwalthem 1498 ZapWarsz
nr 1885; Alias, gynszym obyczayem, non possumus peryenire, nisi per artham yiam, que ducit
ad celum XV p. post. R XXV 180; Czvda szącz
dzywi wydome, ktoresz aczkoli oblycznye biwayą wydane, a wszakosz wszgam nyeczo gynszego na przyszli czasz sznamyonyyą XV ex.
M PK J II 320; Yesus czynyl rozmayte czvda
ynscha (multo plura signa fecit Jesus), które
nye scha popyszany v thych xyągach Rozm 162;
~ 'nie swój, obcy, alienus, peregrinus’ : Gynszego
extraneum 1440 R XXV 242; A gdyby tesz nyektora pany, pana nye mayącz abo w gynszych
stronach badącz, dzesyączyną w stargla..., tesz
thym obyczayem ma bycz klatha Dział 4.
Interdycht cf. Interdykt
Interdykt, Interdycht f o r m y : n. sg. interdykt
Sul 4. 5, Dział 5; ~ g. sg. interdykta Sul 4. 5;
~ d. sg. interdyktowi Sul 5; ~
sg. interdykt
Sul 5, Dział 4; interdycht Sul 4; ~ l. sg. (o) interdykcie Dział 6.
Znaczenie: fklątwa kościelna, zakaz odprawia
nia nabożeństw, zakaz używania kościołów, in1erdictum : Gdze zak swanczoni albo caplan
bilbi zab ith ..., th am ... cirekvi... oth prawa szą
zapowyedzany, tho gest, ysz interdicth w nych
szamym prawem polozon (iure sint interdictae)
Sul 4 ; Byskvp... flozy {pro slozy) zapowyecz ly vbo interdicht prawem polozoni (ordinarius tollet
interdictum a iure statutum), tho gest othpusczi
wspyewacz y gynsich wrzanth cirkevni czynycz
ib. ; O dzirzenyy interdicta (super interdicto ser-

vando, Dział 5: o wieliką klątwą, która rze
czona interdicth) thako zkazygemi, ysz gdi
s przythczey kakeykolye przigodzi szą w Krakowye interdicth (interdictum) cirkewni dzirzecz..., myastho Kazym yrz... themytho interdicthovi (interdicto) nye ma bycz podano
Sul 4—5; Wstawyami, abi interdicth troydzenni
(interdictum triduanum )... od nynyeszego cza
szy przes kogokolye nykake nye dzirzan Sul 5;
Alye gdze skazanye stolcza papyeszkego bi bilo,
gemvsz m i... obelszenya dacz nye mozemi,
chczemi, abi forma przekazanya... pelnyona,
ny wstawyenye nasze... o nyechowany v ... przes
trzi dny interdicta (interdicto) papyeszkey kazni
ma bycz przeczywno {Dział 6: gdzekoly kląthwa
papyesska bądzedana, ... chczemy, ab y ... przykazanye... zachowano, ale o interdikcze to
trzy mayącz, yaco gesm y... poloszyli) Sul 5;
O wielyką klyatwą, interdicth Dział 5.
Iny, Ini, Jeny fo r m y : n. sg. m. in Pul Ann 3;
iny FI 108, 7. 'A nn 3, Sul 63. 70, B Z I Par
17, 21, etc.; f. ina FI i Pul Ath 5, ca 1428 PF I
481, XV med. M PKJ V 427, BZ Jos 8, 5, etc.;
g. sg. m. inego 1391 TPaw IV nr 3990, 1398
StPPP VIII nr 7373, Dek III 2. 3. 6. 7. 10. 11.
18.25.28.31. V 2. 4. VI, Sul 71, etc.; iniego
Dek I 7. V 3; jenego Dek I 6. III 27; f. inej 1400
HubeZb 78, 1407 HubeZb 89, 1427 ZapWarsz
nr 237, B Z Tob 6, 11; iniej 1447—62 Zab 545;
neutr. inego Kśw br 34, 1399 StPPP VIII nr
8289, 1447 ZapRpCzers lb 69, etc.; ~ d. sg. m.
inemu 1436 ZapWarsz nr 526, B Z Deut 24, 19,
OrtBrRp 78, 4; neutr. inemu OrtYrtel 118; ~ ac.
sg. m. iny 1395 Leksz I nr 2059, 1435 ZapWarsz
nr 661, BZ Gen 4, 25, OrtBr VII 547, OrtKał
178, etc.; inego 1419 TPaw VII nr 900, OrtBr
VI 390, etc.; f . iną 1411 HubeZb 56, Sul 3, BZ
Gen 31, 50, Dział 41; neutr. ine 1407 Piek VI
335, BZ Gen 14, 21. Lev 24, 21, OrtBrRp 49, 3;
^ i. sg. m. inym Sul 18, BZ Deut 18, 1, OrtKal 180; inem Rozm 119;/. iną BZ III Reg 14, 6,
Rozm 78; neutr. inym XV med. R XXII 241,
BZ Deut 22, 9; inem Rozm 406; ~ /. sg. m.
(o) inem XV med. M PKJ V 432, XV med. R
XXII 2 4 7 ;/. ine 1427 BiblWarsz 1861 III 40;
neutr. inem FI 47, 12, OrtBrRp 82, 4; inym OrtBr
VI 346; ~ n. pl. m. ini Sul 31, Błaż 320, B Z II
Par 22, 1, OrtBrRp 82, 4, OrtKał 178; ine XV
med. R XXII 240, OrtBrRp 72, 2 ;/. ine XV med.
R XXII 236, BZ Gen 30, 40; neutr. ina OrtMac
98; ine Rozm 101; ~ g. pl. m. inych Dek VII 2,
1420 AKPr V IIIa 154, etc .;f. inych 1405 SK J III
195, XV med. SK J V 257; neutr. inych Rozm 484;
~ d. pl. m. inym Dek V 4, 1428 ZapWarsz
nr 249, XV med. R XXII 246, BZ Num 36, 4;
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inem Rozm 58. 806; / . inem Rozm 527. 737;
inym Rozm 15; ~ ac. pl. m. ine Kśw cv 27, 1393
Leksz I nr 1554, 1436 ZapWarsz nr 474, Sul 11,
etc.; f . ine 1404 Piek VI 209, B Z 1 Par 14, 3,
Rozm 37.731.771; jene 1404 Piek VI 202;
neutr. ina BZ Deut 19, 9. II Par 8, 4, Rozm
225; ine OrtMac 29, OrtYrtel 119, Rozm 100:
~ i. pl. m. inym i XV in. M aik 118, ca 1428
PF I 481, BZ I Reg 19, 24, etc. ; inemi XV in.
Maik 119* Rozm 508; / . inymi 1416 A K H III
259, 1471 TymProc 281; inemi Rozm 695; neutr.
inymi B Z Tob 2, 23, Rozm 136; ^ /. pl. m.
(w) inych XV med. R XXII 242; /. inych OrtBrRp 77, 4, OrtMac 83, Rozm 110.
Z n a c z e n ia : 1. 'w e
(taki) sam, we /e«
wymieniony, pozostały, alius, alt er, reliąuus :
Crol y croleuich nebesky v troiakey recy znamenitey ine usitky crole zmyia
cv 27; Cso nam
pres togo nemochnego... znamona? Zauerne
nics ynego, crome cloueca gresnego ATw br 34;
Dobeslaus prius non iudicauit Janussium, po
mówił, in furticinio, sed ex alio, ot ginego,
prescivi 1391 TPaw IV nr 3990; Jako Kathaszina
płaciła ginę długi, czo na ge prawem dobito
1393 Leksz I nr 1554; Ot tego voli (leg. ujęli
'wzięli’) szobe rok gini do Vtroszina neschodno
gich listom 1395 Leksz I nr 2059; Jaco ginego
dnya nye dayal, ieno umowyoni 1398 StPPP
VIII nr 7373; Czso pani myala Wantrobczina
odzenya, to yest wrocyla, a nye obwanzala sya
ginego wraczacz 1399 ib. nr 8289; Micolay
viszey tego srzeba zastawney roley ne orał giney
roley 1400 HubeZb 78; Byscup<s)two yego
wesmy gyny (episcopatum eius accipiat alter,
Pul: drugy) FI 108, 7, sim. Rozm 634; Bo gyna
(M W 8 b : ginna) gest persona oczczowa, gyna
synowa, gyna ducha swotego (alia est en im per
sona patris, alia filii, alia spiritus sancti) FI Ath 5,
sim. Pul, M W 8b; Ne gest swoty, yakosz gest
gospodzyn, any tesz gest gyny (Pul: gyn) kromę
czebe (neąue enim est alius extra te I Reg 2, 2)
FI Ann 3; Pirzwa caszn twórcza naszego, nye
masz myecz boga ynego (Dek I 6. III 27: gyenego, I 7: gynyego, II 1. III 21. 24: gynnego,
II 2: gyennego, III 1. 4. 5. 14—7. 22. 29. 30:
ynszego) Dek III 2. 3. 6. 7. 10 etc.; Ne mey boga
gynego (Dek V 3: gynyego, V 1: ginnego), yedno
ymey t<(w)orcza swego, quasi diceret: Ne módl
szo bogom ginim, hoc est baluanom Dek V 4;
Wyersz <w> bogą gyednego, a natego (leg. nad
tego) nye myey gynego Dek VI; Nye bandzesz
mecz bogow ginich (Dek VII 3: gynnych) Dek
V II2; Tako gim bog pomossy, isse se o thi rani
ygednali, a ginich potem na (pro ne) dali 1405
SK J III 195; Czso dzerszi Katherzina, w tern

gey łaszek ne wadzi, ale gyney czansczi ne chcze
sz nym dzelicz 1407 HubeZb 89; laczek... yitrzimal trzeczo czanszcz yolyarcu... i dal za to ginę
dzedziczstwo 1407 Piek VI 335: Filip Andrzeyewi
dawał w czasz pyenandze..., a za yno mv skodo
ne roczyl 1411 HubeZb 56; Gdi gesth Byerwold
posziczil paney konya genego, tedi ona ginego
wsyanla 1419 TPaw VII nr 900; Stała sso umowa
meczi* Jassekem a meczo ('między5) . .. Gerantem, tho yest przeth starosto hy przeth gynimi
pani XV in. M aik 118; Tom gotow ucasacz
timi, czo przi tern *boli, hy ginemi na svadecztwo
ib. 119; A nad gyne pre ceteris XV in. R XXIV
69; Sulyma ne gest slodzegem..., ale gest dobry
człek yako gyni 1423 M PKJ II 302; W tern szye
nicz na (pro ne) snagem, bichom tho uczinili
ten gwalt[i], bośmy bili tego dnya w Pacosz<c)y
czałi dzen... na gyne dzedzynye 1427 BiblWarsz
1861 III 40; Eze mi rolya wsyal gotowo oraną,
a giney my za ną ne dal 1427 ZapWarsz nr 237;
Jakom ya oth plebana o than krziwdan wstał,
esz my nye dal pelney roley yako gynym szanszadom 1428 ZapWarsz nr 249; Ne była any
bandze nath cze gyna myła, gedno thy sszama
ca 1428 PF I 481; Jacom ya s Katharzina ne
roszyal (leg. rozjął) roku o Pawia na gyni czasz
1435 ZapWarsz nr 661; Jachna ne wzyala...
xyadza opalowego czinszu, bo gy ginem u poleczich (pro poleczil) wibyracz 1436 ZapWarsz
nr 526; Boves in via libera acceptos dedit et
contulit ad aliud ius et tenutam al. do groczstwa
ginego 1447 ZapRpCzers lb 69; Przywyedzonym swyathkom, acz k[y]lyantwą... obrzeczona
bandze, gyne może myenycz (alios nom inare)...
Paknyąli ginich ymyeecz nye może (si alios non
poterit habere), ma dostacznye rąnkogem stvo...
wstawycz Sul 11; Ho skazanya oprawyenyv
gynym sząndem Sul 18; Gdyby yrzadnik... gynako rothą przysągy mowyl swyathkom..., gyny
w myastho gego ma bycz vstawyon (alter loco
sui substituatur) Sul 63, sim. Dział 48; Gyna
czsnota (quod sine ea nulla videtur alia virtus
esse pulchra) XV med. M PKJ V 427; Słowa
matczyna kv dzyewcze o gynem byzkypye (de
alio episcopo) XV med. MPKJ V 432; Tho ma
bicz dano darem ducha swyątego..., gen gest
w tern, komu pan bog tako, yako gest, smakuge y wschitky ginę rzeczi duschnę XV med.
R XXII 236; Tha czistoscz nycz ginego nye gest,
geno czyala y dusche czaloscz ot zmazanya
ib. 241; Patrz na M aria Magdaleną, patrz na
Pyotra apostola, czimczy ginim, nysze szlschami,
omili swoge grzech! ? ib.; Yusch masch pocoy
scham w schobye y w ginich gi czinisch ib. 242;
Gesm droga ku sbawyenyu, yąsz wi gidzeczye
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y ginim vkazugeczye ib. 246; Czlowyek ma tloczicz, yaco może, calisdą omową o schobye
y o ginem ib. 247; A thesz gynych brzemyennych zon smąthku nye czyrpyala item reliąuas
pregnancium non habuit passiones XV med.
SK J V 257; Dum ipsarum mariti moriuntur,
statim ad alios conuolare intendunt *po gy
nych myszlą ib. 264; Dal my bog geszcze gyni
plod myasto Abla (semen aliud pro Abel) BZ
Gen 4, 25; Day my dusse, a gyne wszitko sobye
pobyerz (cetera tolle tibi) ib. 14, 21; Od pana
bogacz ta rzecz possla y nye mozemicz nyczs
bez gego woley vczynycz gynego (quidquam
aliud) ib. 24, 50, sim. ib. 28, 17; Y bili so Labanowi wszitky byale a czarne owce, a gyne (ce
tera vero) bili wszitky Iacobowi ib. 30, 40;
Bodzeszly ti, Iacobye, myecz mee dzewky, czyly
gyno zono poymyesz mymo moyo dzewko (si
introduxeris alias uxores super eas)? ib. 31, 50;
lenze bi vrazil dobitczo, wrocz ginę (reddet
aliud) BZ Lev 24, 21; Zali czso ginego mogo
movicz (numquid loqui potero aliud), iedno czso
bog polozi w ysczech mich? B Z Num 22, 38;
Prorokował s gynimy (cum ceteris) przed Sa
muelem BZ I Reg 19, 24; Y spoymal Dauid
gyne zoni (alias uxores) w Ierusalemye BZ I
Par 14, 3; Vdzalal myasto palmowe na pusczi,
a gyna myasta twarda (alias civitates munitissimas) vdzalal w Emat BZ II Par 8, 4; Wszitci
gyny wyoczsy yrodzenym (omnes enim maiores
n atu )... zmordowany so od zbyegow arabskich
ib. 22, 1; Tymy y gynimy takimy slowi (his et
aliis huiuscemodi verbis) gy topyla BZ Tob 2, 23;
Gey ocyecz nye ma ny sina, ny dzewki gyney,
geno (pro geno) to samo (neque feminam ullam
habet aliam praeter eam) ib. 6, 11; On y dzyeczy
yego zostaną przy szwem pelnem prawye, acz
w gynym nyepoczesz<n)ym szye nye przeko
nały s prawa prawego Ort Br VI 346; Mozely
tego ymarlego czlowyeka blyszky przyrodzony
gymyenye... wzancz w szwą opyeką besz wo
ley ... gych mathky, bandz ona szła za gyny
{OrtMac 102: gynny) mąsz, bandcz nye szła
Ort Br VII 547; Mogaly tesz gyne {Ort Mac 97:
gynny) dobre ludze takyego czlowyeką y radzecz... odproszycz? OrtBrRp 72, 2; Mnye napyrwey wynowath, nyszly kthoremy gynemy
(OrtMac 106: gynnemu) ib. 78, 4; Gedny szą
beszprawny tako, ysz gych prawo nye gest ta k o ...
doszło, yako gynych (OrtMac 111: gynnych) ludzy ..., gyny (OrtMac 112: gynny) szą besz
prawny, szlowye beszmyerny, acz... myrv nye
m a y ą ... y prawa nye mayą, a ten w gynem
(OrtMac 112: w gynnem) myescze mógłby swe
gymyenye oddacz..., gyny (OrtMac 112: gynny)

szą besprawny, iako ysz myrv nygdze nye mayą
ib. 82, 4; Badzely... przyszasznyk wsząth w gyny
(OrtMac 62: gynny) vrząd od radzecz, mogą
k temv przyszwolycz gyny (OrtMac 62: gynny)
przyszasznyczy Ort Kał 178; Gdyby przyszasz
nyk przeczywko raczczam nycz gynego (Ort
Mac 45: gynnego) przestapyl, gedno tho, czo mowyl waszą rzecz ib. 293; Przed nym tedy mogą
ortel layacz a czyągnącz do tego wyszszego
prawa, gdzye tho gyna myasta obyczaynye szlą
po prawo OrtMac 98; Masz vm arl..., a tha nyewyasta poszła za gynego (OrtMac 24: gynnego)
mąsza OrtVrtel 117; Czo masz szwa (leg. z swą)
zoną zarobyl, tho zenye po nyem szostanye..
a ku gynemy gymyenyy swego maza obroną
nye ma s prawa prawego ib. 118; Moy namyleyschy, nade wszythky gyne w navkach *nauczonye 1447—62 Zab 544; Przesz thosz [...]
<us)tawycznye *thrawączy, a nad nya gynyey
myley nye myeczy ib. 545; Namyszlem potraczy
klyny, byezy do chrosta po gyny Satyra w. 20;
Kthorymze duchem szwyathym... oszwyeczylesz... y poszylyl szercza... apostolow y gynych
thwogych yyernych Naw 138; Sloncze tego dnya
tylye dvoycz syyczylo, nyzly ynego dnya Rozm 12;
Kaplany dzyevyczą M arya... przysadzyly kv
ynym pannam (in yirginum collegio) Rozm 15;
Thysz yyelyebnyeyschy nade wschystky yne kraschy (prae cunctis speciosus) Rozm 37; Iozeph
yczynyl dom sobye v Nazareczye, a v Betleem
dom yny myal lyvdzyem ynem (et suam in
Bethlehem aliis locavit) Rozm 58; Tedy przykazawschy ym anyol, aby szye nye yroczyly do
Heroda, alye by szyą yna droga (per aliam viam
Mat 2, 12) yroczyly <w> swe krolyestya Rozm 78;
A wschakosch nye thym obyczayem, yako yne
dzyatky zostavyaya ynsche ych matky Rozm 100;
Iesus... noszyl ym vodą cząstokrocz o<d> sząszyąda studnye, gdzye dzyeczy yne (alii pueri)
s nym vodą czyrpaly Rozm 101; M aria... nalyazla svoye matka, alye yey oczyecz byl ymarl,
takosch ya nalyazla z ynem (cum altero) mązem
Rozm 119; Vyschedschy yednego dnya z Nazareth z ynymy dzyeczmy (cum ceteris sodalibus) Rozm 136; Tamo nye była nyyedna yna
lodzya, yedno yedna (nayicula alia non erat ibi
nisi una Jo 6, 22) Rozm 352; Yako sobye czy
*ystzny lyczemyernyczy yybraly yyssche myescza
nad yny lud Rozm 380; Zle slugy zlye poguby,
a ssvą yynnyczą ossadzy ynymy oraczmy (aliis
agricolis Mat 21, 41) Rozm 410; Tedy (sc.
rzekł) yeden myedzy ynemy Rozm 508; Moy
myły, mymo yne polyeczą tobye syna mego
Rozm 517; O broczyła szye kv ynem nyevyastam
syyątem Rozm 527; Yako dzyeyycza Marya
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p o sła... z ynemy panyamy Rozm 695; Tedy
samy albo przez kogo gynego... povynny szą
rzekła ku Magdalenye y ynem panyam Rozm
nyemocznego navyedzyczi 1484 Reg 719, sim.
737; Myedzy ynymy vstal yeden flfalszyyy svya1498 MacPraw VI 274; Ten byl w gynych rze
decznyk y rzeki Rozm 743; Tedy Pylat rzeki
czach barzo scząsny (in aliis fortunatissimus),
Annye y Cayphaschoyy, y ynem falschyvein po- 5 alye v domovem ymyąnyy nyezbozny Rozm 110;
movczam Rozm 806; ~ Cone wsol y *sugno,
Taka czuda yna (haec et his similia) rozmayta
y yene rzeczi 1404 Piek VI 202; Czo Stanisław
nyeslychana przed thym czynyl Rozm 225; Na
zaloual na Przeslaua o trzi policzki, ty mu oddrzeuo sykomorove, które drzevo lysczem po
pusczil pyrzwe, nisli gy poswal, y ginę merzdobno morovemv drzew , a ynem fygovemv (in
szon<cz>ki ib. 209; Grzimek wnosi w Margo- 10 foliis moro similis, in aliis similis ficui) Rozm 406;
rzaczin d o m ... srzyebrem y ginimy rzeczmi,
Vczczye szye przykladov[ye] o ffykoyym drzevye
yaco paczdzyesanth grzywen 1416 AK H III 259;
y ode yschech ynych drzew Rozm 484; Czemv
Sczepan nye wzanl po them liscze nad polthora
myły Cristus Yvdascha zovye przyaczyelem
sta grzywen ginich pyenandzy od Stanisława
szvym ?... Myny szye, yze to rzeki... przevrot1420 AKPr VIII a 154; Jaco mnye Paszek trzi 15 nye przez yyobrazenya tey ffiguri antifresim,
kopi za ramkogemstwo Chrczonowo zapłacił,
która yesth, kyedy gynye moyyą, a <i)nye roa ginę długi nan pisane na swe potrzebi brał
zymyeyą Rozm 618; Yedly czosnek y yne smyer1436 ZapWarsz nr 474; O podrapyenye dzeszandzącze goryczky Rozm 731; Zle duchy yypądza,
czini pholwarkowey... albo o kthorąkole rzecz
nove navky składa y yne rozmayte zle yczynky
gyną rostropną (vel pro causa qualicunque ra- 20 czyny Rozm 770; Gdyż ssą movyly thy żałoby
tionabili) thaki drapyeszcza za wpomynanym
y yne rozmayte, przeczyy themv yschytkyemy
ma clyanth bycz Sul 3; Paknyąlibi sąndza alybo
nycz nye odpoyyedzyal Rozm 771; Vezvaly
kthorzy gyni (vel aliqui alii) ktorąkole m oczą...
k nyemv albo zebrały wschytką tlusczą Zydow
drapyeszthwo czinycz smyelibi Sul 31; Wynoy ynego poganystwa Rozm 832; ^ in y ... iny
wathly slachczicz abo ktho gyny (aut quivis 25 ften... tamten, afius... a Hus": A tak bodze, ze
alter, Dział 64: pan abo slachta), then sam za
gdisz bodze miłościwe, to iest pyoczidzessyoot
płacz szwego {leg, z swego) gymyenya Sul 70;
lat przepysczenye przidze, slozon bodze lossoyi
Gdy ktho obrączy za przyaczela swego pevną
rosdzal, a gynich gimyenye k ginim poydze
pyenyedzy svmmą lvbo wyelgoscz do nyektho(aliorum possessio ad alios transeat) B Z Num
rego myesczanyna alybo do gynego kogokole 30 3 6,4; —' fdalszy, następny, alter, posterior :
(ad aliquem civem vel ad alium quemcumque
Poloszcze sercza wasza we czcy iey y rozdzehominem), ktorele stadia alybo czczy bądze
laice domi iey, biscze powadali w pocolenu
Sul 71; Gyny nyemoczny, ślepy y chromy przes
ginem (in progenię altera, Pul: drugyem) FI
gego prośbo vsdrowyeny były Blaż 320;
47, 12; Przidasz sobye giną trzy myasta (tres
Ale duschne {sc. uczynki) są gyne, takye syedm: 35 alias civitates) kv pirwszim yczinyonim *myoradzicz glupyemu XV med. R XXII 240; Nye
stom trzem BZ Deut 19, 9; Gdy wyleganyecz
poszeway vinnicze swey ginim szemyenyem
poymye wyleganycza, a czy to mayą dzyeczy,
(altero semine) BZ Deut 22, 9; Wnydz, szono
a thy dzyeczy mayą gyne dzyeczy OrtYrteł 119,
Geroboamowa, przecz syo gyno czinysz (quare
sim. Ort Mac 29; ^ fpozostały, reszta, relialiam te esse simulas)? BZ III Reg 14, 6; 40 quus5: Nye bodo myecz kaplansci slvdzi koZalvya nayn, ysz on mego brata albo gyne
sczelni y wszistczi s tegosz pokolenya czosczi
go przyyaczyela... noszem besz prawa szgyal
w dzedzinye s ginim lvdem israelskim (cum reliszwyatha {leg. z świata), szlowye zabyl Ort Br VI
quo Israel) BZ Deut 18, 1; Ale ia y giną wyeli390; Gdyby ktho *koko zabyl... albo gyne czo
koscz (reliqua multitudo), gęsto se mno gest,
{OrtMac 61: czo gynnego) nyesprawnye vczy- 45 wznido s drygo strono przecziw myasty BZ Jos
nil OrtBrRp 49, 3; Mayaly onego nyepewnego
8, 5; ^ inny i drugi (wszyscy pozostali, reszta,
zatwyrdzycz porąka albo ktorim gynym {Ortreliąui \ Zastawyamy dzedzini... ze wszytkimi
Mac 121: gynnym) obyczagem? Ort Kał 180;
góram i... y kopczy, y gynimy, y drugimi ceteris<A)czby tesz nyektor[z]y gwaltownye szelazo
que aliis ca 1428 PF I 481; ^ 'nie swój, obcy,
gego abo ktorąkole rzecz gyną (vel quamlibet 50 alienus, peregrinus : Pyoocz waszich ginich sto
aliam Tern, Sul 49: gynszą) wiosną moczą swą
popodzi (persequentur quinque de yestris cenkomvkole nye podług prawa wząiby Dział 41;
tum alienos) BZ Ley 26, 8; Gdisz sesznesz naJacom y a ... nye wzanl s skrzynye Jedwydzysenye na twem polv, a zapomnyaw snop ostan ey... obrusow y czachlow z ynymy byalymy
yisz, nye wroczysz syo, aby gy wzol, ale ginemv
schathamy 1471 TymProc 281; Mynistroyye 55 y syrocze, y wdowye przepyscz wzoocz (sed adSłownik staropolski III
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venam et pupillum, et viduam auferre patieris)
BZ Deut 24, 19; Wye gescze gednego w gynych
(OrtMac 104: gynnych) stronach dalszych, czo
szluchą k temv gymyenyy OrtBrRp 77, 4, sim.
5
OrtMac 83.
2. *jeden, jedyny, unus, unicus : Ktori gest
gyni, iako lyvd twoy lsrahel, naród gyni na
zemy (quis enim est alius, ut populus tuus
Israel, gens una in terra) BZ 1 Par 17, 21; Przy
łączył szye k tym tlusczam ... y schedl yako yny 10
s nych Rozm 660.
Ipokryta cf. Hipokryta
Ip rsk ifpochodzący z Ypres, wyrabiany w Ypres,
Iperis, Belgaru/n in oppido, confectus' : V ithek...
tenetur Zayoczkoni dare dwoye *rucho ex in- 15
tegro vlg. unum iprske togam, tunicam strictam,
capucium, et secundum machelske 1407 Czrs 7.
Ips cf. Gips (w Uzupełnieniach i poprawkach
na końcu II tomu)
20
Ir cf. Jer
(Ircha) Irzcha 1. dr cha, zamsz, pellis, aluta':
Pro saccellis de cutte dicta yrzcha... V marcas
1393 M M Ae XV 159; Gyrzcha alumen (pro
aluta ?) ca 1455 JA XIV 489; Iopula de girzcha
25
1485 RocznKrak XVI 52.
2.
fmieszek, sakiewka z irchy, saccus ex aluta
confectus': Gyrzcha crumenaa? 1455 J/t XIV 489.
Irszany ' irchowy, zamszowy,
aluta con
f e c t u s ' Duos cussinos cum tecturis irschane
1462 S7PPP II nr 3685.
30
Irz cf. Jer
Irzcha cf. Ircha
Irzmo c/. Jarzmo
Irzyk c f Jerzyk
Isep 'wyspa, insula : Chmelny kerz et issep 35
1402 ArchTerCrac III 460, 9; Lacum nyeczecza
cum insulis vlg. yspy 1468 StPPP II nr 3902;
~ P randotha... noluit condescendere hereditatem Payanczini..., pratis, agris et yszep[t],
lacum et littus fluuii Rabę 1397 StPPP VIII 40
nr 6058.
Iser bot. ' Yerbena officinalis L .': Ffarbena,
zelesznyk, chosczisko, ysser yerbena 1472 Rost
nr 112.
Iskać cf. Uiskać, Zyskać, Pozyskać, Przezy- 45
skać, Uzyskać, Pozyskować, Zyskować
Iskarz *szukający śladów zwierzyny, tropiciel
śladów (przynależny do ludności służebnej), homo
e plebe, cuius officium est restigia ferarum \enandarum exquirere': Liberi autem easdem yillas 50
antiąuas inhabitantes... ab aliis omnibus seruitutib u s... debent esse inmunes, preter quod pre|
wod ducent militare et uenatores nostros, qui
izscare nominantur, ac uenatores castorum morę
militari recipiant 1250 A K H IV 185.
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Iskierki pl. tantum, bot. 'rodzaj astru., Aster
Amellus L .': Iskerky lucmalla, carofilaria ca
1465 Rost nr 4424, sim. ib. nr 4425; Yskerki
xantilla 1472 Rost nr 1245.
Iskiernik bot. 'rodzaj rumianu, Artemisia Dracunculus L .': Gyskyernik piretrum 1478 Rost
nr 2177; Giskernik piretrum 1481 Rost nr 4999.
Iskra 'scintilla : Blask syo zyawy a szwyatle
(pro szwyatla) ognyowe, y da iskri a czyoszczy
rozdzelone ognya (apparuit clibanus fumans et
lampas ignis transiens inter divisiones illas,
Biblia ołomuniecka: swietlo ohnye gda mezi ciestu ro<z>dielenye) BZ Gen 15, 17.
Iskrzyć 'iskrzyć się, sypać iskrami, scintillare :
Yscranczy scintillans XV med. R XXII 40.
Isnie c f Istnie
Isnoć cf. Istnoć
Isność cf. Istność
Isny cf. Istny
! Issecz ' ?': Jakom ne kazał issecz (leg. iścić ?)
tres marcis czry o Szborof i f Pogorzaliczech
1393 Leksz I nr 1709.
Ist cf. Isty
Istba cf. Izba
Istbica c f Izbica
Iste *właśnie (tylko w połączeniu z przysłów
kami i zaimkami wskazującymi), potissimum,
maxime (exprimitur etiam pronominibus ipse,
id e m /: Pani Stachna... bidlo ss swego domy
z W oyslauicz... przignala tamo giste 1399
StPPP VIII nr 9489; Wyszedw na dwór y molwil tesz iste (loquebatur in idipsum) FI 40, 7,
sim. PuP, Tham ystee w gezerze (ibidem in lacu
illo)... lyvdze slvsznye ribi lowycz bąndą Sul 21;
Chczemy, aby acz ktho w sządze nyemyeczskego praw a... polozyl żałobą, szamperzs tam
giste (ibidem) o drygą rzecz thakąsz... zalowacz
nye bąndze mocz Sul 42; Gdyby tesz w zalobye
po ymarley rancze szwyathky wymyenyl, tedy
myszy pow od... o ten dług przyszancz a tako
gyste (OrtMac 104: tako gyscze) Ort Br VI 374;
Dalyey (pro da-li) wvasz xyąze... na waszego
myesczanyna ż a ło b ą ,... tho ma on zalowacz
w szadzye przed waszym dzyedzycznym woythem thamo ysthe na dzyedzynye w gyego woythowszthwye OrtMac 57, sim. Ort Kai 189; Gosczye albo okolyczny ludzye..., czo v wasz
prawa ządaya..., mayą tham ysthe (OrtBr VII
554: thamo gyscze) odpowyadacz OrtMac 62;
Tho dzyeczyą... krzczono they to nyewyasthy
dla nagley szmyerczy thamo ysthe w komorze
OrtMac 103, sim. OrtBr VI 374; Then ortel layal
gyeden przyszyasznyk szwym (leg. z swym)
przyrodzonym przyyaczyelem, kogo thykala ta
rzecz, kthorysz tho yste (OrtBr VI 376: thu
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gystne) oczywysczye tesz stal Ort Mac 107; Ja
kom ya nye przyyachal do dom v... Y a n a...
anym go wyodl w d o m ... Andrzea rzeczonego
Pankalya tham gysthe na Golaschewye 1479
ZapWarsz nr 1218; Jakom ya nye przyssedl
szam ow thor... do domv do gey, na kthory ona
prawo ma oth szlachathnego nyegdy Raczy bora
tham gysthe sthąth ib. nr 1475; Yako myły
Cristus tamo yste v Annascha barzo trudno
byth Rozm 701; Tedy tako yste, obroczyvschy
gy brzuchem, y począly bycz pągamy Rozm
821; — Tym yste, czo goląbyce przedavaly (his,
qui columbas yendebant Jo 2, 16), rzeki Rozm
210; ~ Otho giste idipsum (similiter et fulgur,
cum apparuerit, perspicuum est, idipsum autem
et spiritus in omni regione spirat Bar 6, 60) 1471
MPKJ V 103.
Istne ' właśnie (tylko w połączeniu z przysłów
kami wskazującymi), potissimum (exprimitur
etiam pronominibus ipse, id e m /: Ten ortel
layal... geden przysząsznyk szwym (leg. z swym)
przyrodzonym przyyaczelem, kogo thyka ta rzecz,
kthory<s>ch thu gystne (OrtMac 107: tho yste)
tesz oczywysczye stal Ort Br VI 376; Tedy ystne
w zydowskye zyemy trzy secty <były> (erant
autem tunc in Judaea tres sectae) Rozm 179;
lesus schedl do Ierusalem y nalyasl v koszczyelye... kvpvyącze... y thy yste, czo odmyenyaly
pyenyvdze, szyedzącz tamo ystne (nummularios
sedentes Jo 2, 14) Rozm 210; Tam ystne nyedaleko paszyono stado yyeprzow (tunc prope lo
cum illum porci pascebantur) Rozm 219; Thu
ystne paszyono stado svyny Rozm 291; Nye
yyedzyala (sc. Maria), gdzye schukacz svego
syna... i stała tu ystne yyelykym (leg. w wielikim) ydrączenyy Rozm 591; Yeden sługa zydoysky yderzyl yyelyky poschyek (leg. poszyjek)
mylemy Iesucristoyy tam ystne v Annascha Rozm
682; Cristus tv ystne srod yyetnycze zeyleczon,
yzby yeczscha bolyescz myal Rozm 816, sim. ib.
Istni cf. Istny
Istnie, Isnie 1. ' istotnie, rzeczywiście, profecto,
re \era : Rzeczona dzedzyna w thelkych pyenądzoch, yako yest alybo bila, gystnye gest zastawyona (dicta haereditas in tanta pecunia,
prout est vel fuit, in facto sit obligata) Sul 36.
2. 'w swojej istocie, in substantia, in natura
su a \ Yszne, moczne y oblyczne essencialiter
ca 1500 R XLVII 372.
Istnienie 'to co w bycie istotne, główne, exsistendi natura, ipsum esse’ : Ystnye<nie) essentiam XV p.post. R XLVII 350.
(Istnoć) Isnoć 'to co w bycie istotne, główne,
e\sistendi natura, ipsum e s s e : Gysnocz, *bytnosz essencia XV med. GIWroc 231 v.

Istność, Isność fo rm y : n. sg. istność 1444
R XXIII 307, XV p. pr. PF V 35, XV p. post.
R XXV 183; isność XV med. PF V 74, XV
p. post. PF V 30, ca 1500 Erz 26; <— g. sg.
istności 1441 R XXV 268, XV p. post. R XXV
182; — ac. sg. isność XV med. SKJ I 68; ~ /. sg.
(w) istności 1444 R XXIII 309, Rozm 165;
isności XV med. SKJ 1 79, ca 1500 JA X 386,
Rozm 163; ~ n. pl. isności XV p. post. R XXV
178.
Z n a c z e n ia : 1. 'to co w bycie istotne, główne,
także sam byt, exsistendi natura, ipsum esse,
essentia veł substantia, ąuam Christiani usurpan f :
Podług ystnosczy boga oczcza secundum essenciam patris 1441 R XXV 268; Gistnoscz sub
stantia 1444 R XXIII 307; W yedney gistnosczy
moczney in unitate solida ib. 309; Trzi ozopi
(leg. osoby), gedna gy<s)tnoscz XV p. pr. PF
V 35; Gysznoscz substancia XV med. PF V 74;
Pochwatnyon gest w szlothkoscz, w yczecha
szwyęthych w nyebye, yydzal yest gysznoscz
szwyątey troycze a tagemnycze *nyewymowney
(ąuoniam raptus est in paradisum et audiyit
arcana yerba II Cor 12, 4) XV med. SK J I
68; Yenze Cristus lesus w pewney ysznosczy
boga oczcza, in forma dei, id est in plena essen
cia et eąualitate patris, nye myenyl sze thym,
czym nye byl (Phil 2, 6) ib. 79; A wiara krzesczianska ta iest, abi iednego boga w troyczi
y troycza w iednosczi czczilibismi, any mieszaiacz persoon, any gysznosczi (FI: osobę) rozlaczaiancz (neąue substantiam separantes Ath 4)
M W 8 b; Sz poddanym they zaczemnosczy,
pothstathy, gysthnosczy tamen ista obscuritate
subjecta XV p. post. BiblWarsz 1866 I 316;
*Ysnosth a. posstawa substancia XV p. post.
PF V 30; Pater celestis... desiderabat..., ut
ipsa eundem filium suum generaret ex se in terris, quem ipse de sua essencia, swe (leg. z swe)
gystnosczy, eternaliter generauit in celis XV
p. post. R XXV 182; Si lesit ignis rubum Moysi,
ledat et mea presencia, gysthnoscz, Mariam
ib. 183; Gysznoscz, bythnoscz substancia ca 1500
Erz 26; W gysnosczy in essencia ca 1500 JA X
386; Byłem na poczatkv zawzdy v boga oycza,...
a byłem rovyen oyczv memv v tey ysnossczy vyekyystey (eram in principio semper apud deum,
... ipsi quoque patri manens semper coaequalis,
eadem in substantia seu coaeternalis) Rozm 163;
Yestesmy przed (pro pod) trzemy personamy
v yednym bostvye, v yedney ystnosczy (in una
substantia) rovney moczy Rozm 165; Kyedyzesz
s tych trzy persony yeden bog v ystnosczy (in
substantia), yakosch yest to, yzesz szye thy
yczynyl moye dzyczyą? ib.; ^ Sacramentale
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corpus Christi confice cum substanciando naturas, gystnosczy, scilicet panem in corpus et
vinum in sangwinem 1477 MPKJ II 324; In
Christo enim due substancie predicantur, vlg.
gysnosczy: yisibilis humanitas et invisibilis 5
diuinitas XV p. post. R XXV 178.
2.
'sam kapitał bez pobieranych od niego od
setek:, debitum principałe vel capitałe cjuod dicitur,
id est nulłis cumułatum usuńs*: Msczugy obligatur centum m arcas... d are... F ridrico... Si non 10
dederit, extunc die crastina ducentas marcas
dare tenebitur, si vero centum {sc. marcas) de
derit, liber erit, quia vere existencie al. istnosczy
cadem pecunia est 1450 AGZ XI 353.
Istny, Isny, Istni f o r m y : n. sg. m. istny XV 15
med. R XX V 154, Rozm \ 04. 127, etc.; / . istna
Rozm 159. 208. 222. 297. 414. 674; isna ca 1500
Erz 25; neutr. istne Sul 101, Rozm 84. 121. 139.
191. 203. 225; istnie XV p. pr. PF IV 616;
sg. m. istnego Rozm 107. 220. 233. 339. 345. 20
817; isnego Rozm 11; f . istne Rozm 212; istnej
Rozm 190. 220; isnej Rozm 172; istny Rozm 292;
neutr. istnego Rozm 160. 730; ^ d. sg. m. istnemu
Rozm 531; — ac. sg. m. istny Sul 15, Ort Br VII
554, Ort Mac 91, Rozm 123, etc.; istnego Rozm 25
256; / istną Sul 110, Naw 98, Rozm 13. 192,
etc.; neutr. istno Rozm 92; istne FI 34, 9. 61, 9.
73,7, Rozm 115. 256. 386. 660. 802. 828;
'— i. sg. m. istnem Rozm 613; /. istną Rozm
86. 332. 670; ~ /. sg. m. (w) istnym Rozm 704; 30
neutr. istnem Rozm 834; istnym Rozm 386;
~ n. p i m. istni OrtBrRp 77, 4, Rozm 180. 181,
etc.; istne Rozm 102. 124. 829; f. istne Rozm
280; neutr. istne Rozm 753; ^ g. pł. m. istnych
1442 AGZ XIII 116, Sul 103, 1451 ZapWarsz 35
nr 961, 1460 ZapWarsz nr 1095, Rozm 245;
'— ac. pl. m. istne 1435 Pocz 283, Sul 103,
Rozm 108, etc.; f. istne Rozm 123; — i. pl. m.
istnymi 1435 Pocz 283; /. istnemi Rozm 821;
40
istniemi Rozm 832.
Z n a c z e n ia : 1. rwspomniany, rzeczony, wia
domy ( tylko w połączeniu z zaimkami wskazują
cymi) , de ąuo senno est, notus, dictus, cuius
mentio facta est (non usurpatur, w/57 cw/77 pronominibus dem onstratm sy: W sidło spadnę to 45
istne (in laąueum cadat in ipsum, P ul: w tern
istcm) /7 34, 9; Pan starosta zalowal oth krolya,
ysze bych ya wnosi pyenyądze falschowne w gego
myasto Poznan, ... aby thymystnymy {leg. tymi
istnymi) pyenyaczmy... dlugy placzyl 1435 Pocz 50
283; A thesz thystne (leg. ty istne) pyenyądze...
s nyekthorimy lyudzmy snamyenycze liczył ib.;
K themv pytayą czy gystny, czo k nyemv szye
przypowyadayą, kako długo ma myecz frystv
OrtBrRp 77, 4; Then chlyeb y ta ystna kar- 55
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m ya... apostholom yest podała dostoyna thwoya
ranka Naw 98; A yako przysly v kosczyol
y chczyely offyarovacz tą ystną swą obyatą
(suarn hostiam oflferre) Rozm 13; Stary korab
Nogyego... dal svyadecztwo svyate troycze...,
bo szą sz nyego, s tego ysnego korabya, yypadly
trzy drzewa (nam ex ea tria ligna hac nocte
viruerunt) Rozm 71; Tedy to ysthne syyąthe
zebranye szyedzyely tamo przez nocz (sanctum
hoc Collegium per noctem ibi sedit) Rozm 84,
57/77. ib. 191.203; Przez tą yodą on zboycza
dostał yyelykyego ymyenya, bo yzdravyal wschelykyego nyemocznego ta ystna voda (nam cunctas aegritudines cum ea curaverunt) Rozm 86;
To ystno wschytek iyvd movyl z yyelykyem
krzykyem Rozm 92; Jesus... ymye noszycz yne
chleby craszne... Ty ystne chleby *byle byale
(albi nimis panes hi fuerunt) Rozm 102; O tern,
yako ten ystny Antypater byl v nyenayysczy
Rozm 104; K ro i... szegl ty ystne (illos), ys to
{leg. jiż to) poyrosmy orla spysczyla Rozm 108;
To ystne kyedy yslyschal czeszarz (quos ut audiret Caesar), szyadl v kosczyelye Rozm 115;
O tern, yako to ystne zyelye dało przykra yonya
Rozm 121; Schedl noschącz dzban v rąk y ... Ten
ystny dzban (am phoram )... rozbywschy y naczyrpal vody v podolek Rozm 123, sim. ib. 333;
Dzyeczy zebrawschy ty ystne skorupy (testulas)
y położyły przed nogy Iesucristusovymy Rozm
123; Thy ysthne sądy slomyony (confracta
vascula) były potem czale Rozm 124; Ten ystny
lilie)... przerąby ono drzeuo Rozm 127, sim.
ib. 129. 159. 177. 214. 215. 224; Gdysz było
k vyeczorv, to ystne mylę dzyeczye (puer hic)
vroczy szyą do domv Rozm 139; Yesus... suknya
myal chytrey roboty... Ta ystna (haec tunica)
rosła y s czyalem Iesuszovym Rozm 159; Oczyecz
tego ystnego dzyeczączya byezal z daleka (pater
a longe sequens) Rozm 160; Poczynaya szye
trzeczye kxyagy tey ysney *vyelebney dzyevycze
Maryey (de vita eiusdem gloriosae virginis Mariae) Rozm 172; Czy ystny (isti) yyeczsche podolky nad ynsze lyydzy noszyly Rozm 180; Czy
ystny (hi) rzeczy wschytky bogv przemyenyaly
ib., sim. ib. 181. 245. 314; Stało szye, kyedy
szyą krzsczyl... lyyd tey ystney zyemye Rozm
190; K rystus... ta ystna mocz krzsta sobye zachoval (potestatem baptismi retineret sibi) Rozm
192; Napelnyczye ty sady voda... Ta ystna voda
(haec aqua) przemynyla szye, swe przyrodzenye
Rozm 208; Poczyrpnyczye y nyesczye starosczye
syadzebnemy. A gdysch ykuszyl ten ystny sta
rosta yyna, począł ye barzo chyalycz Rozm 209;
Tey ystne Vyelykonoczy (post illud Pascha) yąt
syyaty Yan Rozm 212; Tey ystney trzody albo
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tych vyeprzow było dwa thyszyącza Rozm 220;
Vzrzyely nyoszącz vmarlego yedynego szyna
matky svey, a ta ... tegosz ystnego szyna naszylnye płakała ib.9 sim. ib. 233. 339; Dzyewka
ta ystna (haec puella) była ve dwnasczye lyat
Rozm 222, sim. ib. 297. 674; Ydącz nyevyasta
yedna, ktorasz myala czyekvcza nyemocz, a tą
ystną nyemocz długo czyrpyala Rozm 222;
Czczyenye o slupye. . który vczynyl centvrio...
Ten ystny centurio... vczynyl obras s kamyen y a... Na ten ystny obrasz patrzącz czastokrocz szye lnodlyl Rozm 224; To ystne pysmo
(haec epistoła)... było tako popysano Rozm 225;
Thych ystnych vyecz Samaritanow Zydovye any
karmyanow (pro karmy any) ssądow vzyvaly
Rozm 245; Salom on... pogrzebl to ystne drzevo
(defodit illud) Rozm 256, sim. ib. 386. 660.
802. 828; Tamo był yeden czlovyek... Tegosz
ystnego yzryącz myły Iesus (hunc cum yidisset
Jesus Jo 5, 6) Rozm 256; Thy ystne czmy (ipsae
tenebrae M at 6, 23)... yyelykye bąda Rozm 280;
Tey ystny czrody... było dwa thyszyączow Rozm
292; V then ystny czasz (in illo tempore Mat
11,25) myły Iesus zavolal Rozm 322; Tako
ieden kapłan, ydącz tą ystną drogą (eadem yia
Luc 10, 31), yzryawschy y y mynąl Rozm 332;
Nalyasvschy yeden drogy kam yen... kvpył ten
ysthny kamyen (emit eam Mat 13, 46) Rozm 342;
Tego ystnego czaszy (in illo tempore Mat 14, 1)...
H erod... rzekł syym slugam Rozm 345, sim. ib.
107; Zydoyye nye mnyey zgrzeschyly, nysch czy
ystny, którzy pobyczy Rozm 374; Czy *ystzny
lyczemyernyczy yybraly yyssche myescza nad yny
lud Rozm 380; Przystał kv yednemy myesczy
y tern ystnym krolewstyye (adhaesit uni ciyium
regionis illius Luc 15, 15) Rozm 386; Syn ten
ystny rzeki (dixitque ei filius Luc 15, 21) Rozm
387; Potem ta ystna braczya y zona vmarla
Rozm 414; Yyedzącz tesch dyabel, ysch temy
ystnemy zdrayczy (sc. Judaszowi) oczyecz podał
yschytko v raczę złe Rozm 531; Iudasch... poskoczyl nathychmyast s tym ystnem ludem do
ogroda Rozm 613; Tenże ystny Malkusch po
tem tvardo zyyązal mylego Iesucrista Rozm 646,
sim. ib. 685; O tern, yako myły Cristus karał tą
ystną yoyszką Rozm 649; Taka mocz yest
pravdy, ... yze nyeprzyaczyyelye mvscha yą movycz, yakoby tą ystna praydą przypądzeny Rozm
670; Zyolyenyk ten ystny czvsch byl znan byskupoyy (discipulus autem ille erat notus pontifici Jo 18, 15) Rozm 671; Dom Cayphaszoy
byl yyelyky... V tym ystnym domy była yyetnycza Rozm 704; Vslyschavschy Cayphasch, yze
Kristus myenyl szye synem boga zyvego...,
przetoz ten ystny byskup począł na sobye odzye-
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nye drapacz (tunc princeps sacerdotum scidit
yestimenta sua Mat 26, 65) Rozm 725; Thu szye
czczye o rozmaytem naszmyeyanyy... a o yynoyanyy tego ystnego naszmyeyanya Rozm 730;
Panye..., yzyayschy syoye dzyatky,... schły
przeczyy mylemv temy lesusoyy, ... a ono ty
ystne dzyatky szyepaly sye maczyory za odzyenye Rozm 753; Iudasch... przynyosl thy ystne
trzydzyesczy penyądzy (retulit triginta argenteos)
Rozm 759; *Vschysczy *czy ysthny pyenyądze nye
yestczy podobno yroczycz... v ten skarb, gdzye
kładą offyarą kapłańską Rozm 763; Czczyenye
o tern, kako myły Cristus by l... przyyyązan ku
slupoyy... Iesus stal... posrod yyetnycze y tego
ystnego słupa Rozm 817; Począly bycz pągam y...,
az zbrozdzyly yego czyalo..., bo gy były temy
ystnemy pągamy Rozm 821; Splothyschy ko
roną ... s czyernya morskyego..., ystavschy thą
ystną koroną na gloyą... lesucristoyy y yczysnąly y ą... tako sylnye, yze thy ystne ostry
czyrnye przeschły yego syyąthą gloyą aze do
mózgu Rozm 829; Potem ... przynyesly trescz
m orską..., począly bycz yego ssyyątą gloyą
laskamy albo trczynamy thymy ystnyemy morskyemy Rozm 832; Potem povyedly mylego
Iesucrista... v payloczystem odzyenyy,... a kyedy
povyedzyon v tern ystnem odzyenyy..., tako
yyatsche ran y ... otyorzyly szye przez oną pavloką Rozm 834; ^ w toż istne fnaraz, zarazem,
równocześnie, simul, pariteP: Bicho obludzili
ony z prosznosci w tosz istne (ut decipiant ipsi
de yanitate in id ipsum) FI 61, 9; laco w lesech
drew sekirami wirobili drzwi iego w tosz istne
(exciderunt ianuas eius in id ipsum, Pul: w tosz)
FI 73, 7.
2.
'główny, podstawowy, integer, qui integra
constat summa*: istny dług, istne pieniądze
'suma pieniężna główna ( tj. nie obejmująca do
datkowych świadczeń pieniężnych, jak odsetki,
kary umowne itp.) należna z różnych tytułów,
pecunia capitalis vel principalis, ąuae dicitur
(i. e. nullis cumułata usuris aut multis, ciut his
simiłibus), variis de causis reddenda vel sohenda :
Fridrich... si intromissionem non daret, extu n c... de capitalibus pecuniis al. s gystnych
sibi persolvere debet 1442 AGZ XIII 116; Zydowye, o dług gystny (pro debito principali)
y o lyphą ky sąndy nye przyzowąncz do dwv
lyathy, przerzeczoną lyffą przyrosłą stranczycz
mayą Sul 15; Poziczacz tyle schód i ot thakyego
dlusznyka yiczyąngnąncz m a,... kako yyele bilo
istnich pyenyandzi (ąuantum fuerit de pecunia
principali siye capitali), any sandzya yemu
thego dlusznyka w wyanczschey summye nad
istne pyenyandze (in maiori summa praeter ca-
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pitalem) potąnpycz bandzye symyal Sul 103;
Jako Andrzey nye rąnczil za mya wipiszy se
xąng panv Pyotrowi trzech kop istnich pyenyądzi 1451 ZapWarsz nr 961, sim. 1460 ZapWarsz
nr 1095; Zaszluzone mytho y gysthny {OrtBr VII
554: ystny) dług maya pyrwey zaplaczycz nyszly
wyano OrtMac 91; lacobus debet soluere do
mino Vilusz septem et viginti marcas promtam
pecuniam al. gystne 1456 StPPP IX nr 536;
Habet sibi solvere... yszthne pyenudze 1468
StPPP XI nr 2417; Gyszna quiditatina ca 1500
Erz 25.
3. ' zgodny z rzeczy wistościąa. z prawem, verus,
legitim uś: Paklibi tego tho zyemyanyna poswyatczenye istne nye bilobi (si autem eiusdem
testificatio realis non adfuerit), tegdi kmyecz od
ygabanya tego th o ... ma bicz rosdrzeschon Sul
101; Zyemyanin, ktoregokoli bi stadia... bilbi
i zoną swoyąn istnąn albo zakonną bi myal
(terrigena cuiuscunąue status fuerit et uxorem
legitimam habuerit) Sul 110; ~ Intellectus
Scripture historiacus gysthny, zvidomy XV med.
R XXV 154.
4. 'materialny, realny, naturalis : Pragnyenye
yszthnye sitis materialis XV p. pr. PF IV 616.
Istoryja cf. Historia
Istota 1. 'poświadczanie, stwierdzanie, umac
nianie aktu prawnego, złożenie oświadczenia,
czynność poświadczająca, approbatio, confirmatio : Gystoti experimentum ca 1450 PF IV 570;
Pro ipsa yendicione ad terminos primos, secundos et tercios fratres cum sororibus adducere
habebunt pro certificacione al. ku istocze Nicolaum, Stanislaum et sorores 1481 StPPP II
nr 4263; Temv na szwadomye a prze lyepsv
gystotu naszu pacyth ('pieczęć’) k thenw lysthovy zawyeszyti kazałyśmy 1498 SK J III 335.
2. 'dowód uprawnienia, documentum, quo possidendi ius confirmatur : Pecunie sibi debuntur,
ostendat aliquod jus al. *gistota[thy], quam
super eandem domum habet 1466 StPPP II
nr 3839.
Isty f o r m y : n. sg. m. ist BZ Tob 7, 14; isty
Gn 2b. 5a. 180b. 184b, FI 23, 5, FI i Pul 101,28,
XV in. Maik 117, etc.; /. ista Gn 5 a, Sul 100,
Rozm 32. 288. 816. 827; neutr. isto B Z Judith
11,8; iste Gn 2 a. 2b. 179 b, Sul 96; ~ g. sg. m.
istego Gn 172b, XV in. Maik 118, Sul 103, etc.;
f . iste Gn 172b. 174b. 176b; istej Sul 10, Blaż
319; neutr. istego Sul 96, Ort Br VI 376, Rozm
176; ~ d. sg. m. istemu Gn 5 a, XV in. Maik
118, ca 1428 PF I 479, Sul 96, 100, Dział 41;
~ ac. sg. m. isty Gn 184 b, 1419 TPaw VII
nr 1100, etc.; istego Sul 97, OrtMac 26; f. istą Gn
174 b. 179 b, BZ Lev 5, 16, Rozm 122; neutr.

iste 1412 JA VI 214, XV in. M aik 118, Sul
97, etc.; ~ i. sg. m. istym Rozm 715; ~ l. sg. m.
(w) istem FI i Pul 4, 9, Dział 28; f . istej Dział 25;
neutr. istem OrtBrRp 47, 2, OrtMac 97, Pul 34, 9;
istym Ort Br VI 372, OrtMac 57, Rozm 435;
~ n. du. m. ista Rozm 527; ~ ac. du. m. ista
Rozm 719; ~ n. pi. m. iści Sul 98. 103, Blaż
319, BZ IV Reg 17, 41, etc.; f . iste Blaż 321;
neutr. ista Kśw dv 3; iste Sul 110; ~ g. pl. m.
istych 1420 ArchTerBiec I 224, 7, 1428 AKPr
V IIla 170, 1442 AG Z XIII 116, etc.; f. istych
XV med. SK J I 119, Rozm 357; — d. pl. m.
istym 1398 BiblWarsz 1861 III 34, XV in. M aik
117; ~ ac. pl. m. iste BZ Judith 6, 15, Dział
25, 1468 StPPP IX nr 671, Rozm 210; f . iste
1398 StPPP VIII nr 6902, Sul 96, BZ Ex 38,
28, III Reg 21, 27, Rozm 87; neutr. ista BZ
Judith 8, 27, Sul 6, Dział 6. 33.
Z n a c z e n ia : 1. ' wspomniany, rzeczony, wia
domy, de cjuo sermo est vel fu it, notus, cuius
mentio facta est': Mogą k temv przyszwolycz
gyny przyszasznyczy..., gdy to nye gest naprzeczyw *gysthym przyszandze {OrtMac 62:
przeczy w gych przyszyadze) Ort Br VI 361;
~ w połączeniu z zaimkami wskazującymi: Ta
sloua pisę suoti L ucas... A so ta ista sloua
zmouona ochcem suotim Kśw dv 3; Tedi hy
pani, y Passek s obu stronu othpuscili tim gistim
ossadnikom ... hy kgnew, hy *prziszigą 1398
BiblWarsz 1861 III 34; Jacuss trzy grziwni Michalcoui ostał, a Stasschek Jacusschoui ty yste
trzi grziwni 1398 StPPP VIII nr 6902; Tho giste
veszele bilocz gest ono velike Gn 2a; Tesczy
tho giste veszele gestcy szo ono bilo do szapada sluncza tako roszyrzylo, isczy ten tho gisty
czeszarsz... mathky bosze [o]obrasz naprzecif
slunczu vydzal Gn 2b, sim. Gn 5a. 180b; A tako
V0cz ta tho gistha krolefna Sibilla gestcy ona
themu tho gistemu czeszarzevy tako bila rzecla
Gn 5a; Gdisz gest on króla the to szeme Indie
gest byl *okrzyl..., tedy vocz biskvpoue the
tho gysthe szeme szo szo oni były sgachaly Gn
172b; Do bratha tego gystego króla szo go ony
biły przyuedly ib.; O błok... gesthcy on byl tho
to gysto goro prykril Gn 174b; S te to gisthe
góry gestcy barszo veliky diim setl byl ib.; A tako
vocz te tho gysthe noczy pastiirze szocz ony
były svog dobitek pasły Gn 176b; Tedy vocz
ono gysthe sverzo gednoroszecz, gednocz on
ono gysto dzeuiczo vsrzy cystho, ascy o n ... do
ne przybeszy Gn 179b; A gednocz ten tho
gysthy opath gestcy on gisty lysth przeczedl był,
ascy gest on byl themu tho werzyl Gn 184b ;
W pocoiu w tern istem spacz bodo (in pace in
id ipsum dormiam) FI 4, 9, sim. Pul; Ten isti
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(Pul: ten) wezme blogoslawene od gospodna
(hic accipiet benedictionem a domino) FI 23, 5;
G ospodne,... yako zakricye przemyenysz ye
y przyemyenyo szye, ale <ty> tensze gysty yes
(tu autem idem ipse es) FI 101, 28, sim. Pul;
Cszo Kachne yidzelono, w them gey Maczek
ne wadzy, a da-le dzessancz grzywen, tho iste
odzyrsy 1412 JA VI 214; Jako pani Jaranthowa
szwim (leg. z swym) szynem w to słowo kon
v mnye wszyanli, esz mi myel<i> tako dobri
dacz albo ten gisti wrocicz 1419 TPaw VII
nr 1100; A *wicz ten gisti Doliwa Vaganeczky
poddał so tim gistim rocoymam XV in. Maik
117; Takes *eszbichow usrzeli, *eszbo szo nerowno swim szinowczem opekal, *tedismo
wlodni wszocz... to giste hymene ib. 118; Take
ten gisti Yassek ma dacz swemu sinowczu, temu
gistemu *Jerantawi, *czessicz grziwen płatu na
Godi s tego gistego płatu ib.; Yze Luthek przę
dą! Strzedzcouicze... y dzysch *baze penandzi
za thą *ysto dzedzyną 1424 M PKJ II 303;
Y ze.„ oczecz Stanislaow thych ysthych pyenandzy po Przechne ne wsol 1428 AK Pr VII la
170; Vstavily... procuratora..
*poleczayocz
themv gistemv szwemv procuratorow y...
*wszelkuo mocz we wszytkych szwych rze
czach ca 1428 PF I 479; Samperzs nye stanyely,
skazan ma bicz ode wszchego prawa przedanya
they ystey dzedzyny odpadli Sul 10; Maczey
thego *ystigo konya (eundem eąuum) gemv wroczyl chromego Sul 39; Abi tesz temu istemu
czlowyekowi, gysch w thi iste barczy wstąnpa
(homini in ipsa mellificia succedenti), ... rze
czone barczy... wsdacz ma Sul 96; Gdi ten
isti barthnyk... nye yczyny any wsdanya tego
istego, any m yodu,... tegdi pan, któremu to iste
spelnyonobi nye bilo (idem rector mellificiorum,
si... non fecerit neąue resignatione huiusmodi
facta, neąue melle,... extunc dominus, cui secundum huiusmodi statutum completum non
fuerit), ... tego th o ... yyaruyanczego bandzye
czyandzal ib.; Paklibi... ten isti gwałtownik
(idem yiolator) tego tho czlowyeka... odeymacz
smyalbi, tegdi... mayąn gi poswaacz. Pakli
przed sąndem ystawyw syąn o to iste przestąnpyenye (pro eodem excessu),... tegdi... tego
istego w yynach rzeczonich skazuyem (censemus
ipsum condemnandum), ze ma bicz potąnpyon
Sul 96—7; Czy ysczy naschi poddani (ipsi nostri
subditi) w rzeczone yyni... ypadli Sul 98; Them u
istemu przissyangayąnczemu (ipsi iuranti)... tha
ista forma przisyangy (eadem forma iuramenti)
wsnowyona ma bicz Sul 100; G d i... dlusznyk...
pyenyandzi nye zaplaczilbi..., czy ysczy poziczacze (ipsi creditores), takye dlusznyky... ku

sandu poziwayancz... dlya nyezaplaczenya długu
tego istego (ipsius debiti), pyenyąndze yiczyangali ot tich tho dlusznykow Sul 103; Yako
długo... bąndąn thi iste dzyatky (ipsi pueri)
v thego tho oczycza, nyeyedney cząnsczy gymyen y a... myecz <będą> Sul 110; Teda yzrzewszy
to cy yscy łowcy gely od nych Blaż 319; Tey
istey nocy (in ipsa autem nocte) Cristus swotemu sye Blaszeyu pokazał ib. ; Ty iste nyewyast<y), wzyowszy ony... obrazy, nyesly ge do
gezyora Blaż 321; Gądzba z onych gystych
gąszly psalmus XV med. SK J I 119; Bodzesz
ostrzegacz tego istego zakkona w ustawyczne
czaszy (custodies huiuscemodi cultum statuto
tempore a diebus in dies) BZ Ex 13, 10; Vdzyalal głowi słupowe, a ti giste przykrył zlotem
(quas et ipsas vestivit argento) ib. 38, 28; To
istoo skodo, czsosz gest yczynyla, nawroczy
(ipsumąue, ąuod intulit damni, restituet) BZ Lev
5, 16; Gdisz ysliszi Achab ti iste rzeczi (sermones istos), rozdarł na sobye odzenye swe BZ III
Reg 21, 27; Przeto bały syo cy iscy lyvdze boga
(fuerunt igitur gentes istae timentes ąuidem dominum) BZ IV Reg 17,41; Przikazal Ezdras
abi cztly zakon... a przekładały kaszdi ty iste,
giz rozumyely czcyenyv (praeferebant singuli
eos, qui intelligebant lectionem) ib. II Esdr 9, 49;
Panye boże..., tyste (leg. ty iste), gisz w syo
vfaio..., ponyzasz BZ Judith 6, 15; A przeto
m i... ta ista zamocenya (haec ipsa supplicia)
przimyymi za mnyeysza biczowanya boża ib.
8, 27; Od myecza a od głody strawyon bodze
prorok ten isti (prophetae illi) BZ Jer 14, 15;
Y przisly so tam cy iscy, giszto biły posłany od
krolya Antiocha (et yenerunt illuc, qui missi
erant a rege Antiocho) BZ I Mach 2, 15, sini. ib.
2, 17; Ma przycz (sc. imienie) na pokolenye
tego ysthego (OrtMac 107: gynszego) ymarlego
dzyeczączą Ort Br VI 376; Ysz ona szwą dobrą
wolya za thego gysthego maza szła Ort Mac 26;
Zaluyely goscz na gosczya s czudzey szyemye
przed prawem, gdzye szye rzecz tha sthala za
goracza, ma napyrwey w them gysthym (OrtBrRp 47, 2: w them gystem) prawye szye zalowacz OrtMac 57; Przeczyw themu rzekła ta
pany, czo wyazano w tho gyste dzyedzyczthwo
OrtMac 79; Kyedy pan dzedzyczny... albo
gynny który pan kogo... osządzy ku szmyerczy... albo ysz szwe gymyenye straczy przy
thym ystem (OrtBr VI 372: przy thym ystym)
prawye OrtMac 97; Vloszylysmy..., ab y ...
wszystczy pospolicze sadze ziemye królestwa
naszego rzadzyli syą y badą sądzycz i tesz ta
ysta statuta pylnye zachowali (eadem statuta
districte... obseryare) Dział 6, sim. Sul 6; Pyotr
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odpowyedzal, isz łan w tey ystey dzedzynye se
m n ą... myeszkal, mylczącz o ty yste ploty
Dział 25; Paknyąly tako pozwany na te<m>
ystem pyrwem rokv nye stanye, ystawyamy, aby
sadza tym rokyem dzedzyną skazał stoyączemy
na rokv pyrwszem ib. 28; Paklyby... kony
nye wyzdrowyal, tedy o ten gysti (pro eodem
equo, Suł 39: o thego konya) mayą myedzy
sobą przyaczelsky yloszycz ib. 30; Nyektorzy
zyemyanye..., m ayącz... Lysti przywyleyne swym
m yastom ... pod prawem nyemyeczskym, a wszakosz ty ysta prawa opysczayącz (tamen iure
Teutonico omisso), podług praw polskych syą
rządzą ib. 33; Kto wezmye woz syana komy
gwaltownye, trzy grosche z wyną pyątnascze
temv ystemy (Suł 50: themv tho) krzywdą...
czyrpyaczemy ma zaplaczycz (tres grossos
cum poena ąuindecim eidem iniuriam ... passo...
satisfacere teneatur) ib. 41; Starosta ten ysti
abo wogewoda (dictus palatinus, Suł 60: rze
czony yogewoda) tego zbiega gleytowacz (m a
ib. 61; Tedy gdy sye rok spelny..., taky ma
byczi przyąth... on tho ysthy, yestly sye bądzye
godzyl (si is yidebitur ipsis idoneus) 1484 Reg
707; W szydłye spadnye w tern istem (in laqueum cadat in ipsum, FI: w sidło spadnę to
istne) Pul 34, 9; Iozeph... wschedł v kosczyol,
noszącz syą laską v rą k v ... Ona ysta svcha
laska pysczyla odrosły (virga, quam in manu
sua gessit, pullulayit frondibus) Rożni 32; Czestokrocz sle poyyetrze gradoye ystavalo, alye
bog wschechmogączy... rozdzyel<ił> thy yste bvrze Rozm 87; To yste drzeuo (arbor haec) yzyalo...
mocz od nyego Rozm 90; Iesus yschlyszawschy
to od svey matky, yznaw {pro wzyąw) trocha
mąky, ona ysta karmya (pulmentum hoc) naprayyl
Rozm 122; Tegosz ystego lyata (eodem anno),
myenya, począł szye schosty yyek Rozm 176; Iesus
... nalyasl v koszczyelye przedayącze y kypyyącze... y thy yste, czo odmyenyaly pyenyydze
(et nummularios) Rozm 210; Iesus dotknął szye
yey..., a nyemocz ta ysta nathychmyast yą
opysczyla (et dimisit eam febris M at 8, 15)
Rozm 288; Yedno nazyenye padło podlye drogy.
Przyschedschy ptaczy,... poyedly tho yste naszyenye (comederunt ea M at 13, 4) Rozm 335,
sim. ib. 828; Thako nyevyasta poganka s tych
ystych sthron... począla volacz za nym (a finibus illis egressa clamavit M at 15, 22) Rozm 357;
Ostał na thym ystym myesczy (in eodem loco
Jo 11,6) dya dny Rozm 435; Tako ta ysta dya
apostoly (hi duo discipuli), nathychmyast schedwschy, y nalyezly yysoko {pro yschytko) Rozm 527;
Tedy ty yste kxyazątha (principes autem Mat
26, 59)... począły schukacz krzyyego syya-

decztva przeczyy mylenw Iesucristoyy Rozm
713; Tha ysta dva syyadky krzyva nye za dar
przepusczono movycz od boga Rozm 719; Ta
ysta czyotka M arya,... szyayschy rąbek svey
{leg. z swej) glovy y podała... Zydovy Rozm 816,
sim. ib. 827.
2. fprzekonany, nie posiadający wątpliwości,
certior factus, non dubitans, cui persuasum e s f :
Wyerzo temv, ysze przeto bog wasze prziscye
ku mnye zgednal, abi y tako ma dzewka bila
przigednana ku swey rodzinye..., a przeto na
tern nye wotpyo, ale gyst bodz (noli dubium
gerere), yzecz io tobye dam B Z Tob 7, 14.
3. 'prawdziwy, niewątpliwy, niemylny, pewny,
verus, certus, non dubius': Nynye przysyoszta
mi na pana boga... y dayta my giste znamyo
(detisque mihi yerum signum) BZ Jos 2, 12;
Bo to gest gysto, ysze nasz b o g ... roznyevan
grzechi naszimy (constat enim, deum nostrum
sic peccatis offensum) BZ Judith 11,8; Gdy
szye k to ... spusczy na szwyad[z]eczthwo szyedzączey rady, czo ony koly wysznayą, to ma
... stacz mocznye za prawdzywye szesznanye
y za gysthe szwyad[z]ecztwo OrtBr VI 356; Ex
quo iam mihi adsentenciatis vadium suscipere
in secundo ortilegio, pretermittendo primum,
utrum mihi iam debet dare realem intromissionem al. gysthe wyaszanye {leg. wwiązanie) 1479
AKPr V 385; Tych zaiob było barzo vyelye na
mylego Iesucrista, nazyyayącz ystym zdrad nym
prorokyem Rozm 715.
4. 'główny, podstawowy, integer, qui integra
constat summa": a. isty dług, iste pieniądze
rsuma pieniężna główna (tj. nie obejmująca do
datkowych świadczeń pieniężnych, ja k odsetki,
kary umowne itp.), należna z różnych tytułów,
pecunia capitalis vel principalis, quae dicitur
(i. e. nullis cumulata usuris aut multis, aut his
similibus), \ariis de causis reddenda vel sohenda :
XXX marcas ueri debiti vlg. pravich gistich
pini<ę)dzi 1420 ArchTerBiec I 224, 7; Michael... centum marcas capitalitatis al. ystych
penandzy sibi dare tenebitur 1442 AG Z X III
116; Petrus... tenetur decem m arcas... Iohanni... Et si non solveret..., succumbebit sibi
al. decem marcas gistich pyenadzy 1447 AGZ
XIII 232, sim. ib. 238; Petrus... tenetur solvere... decem m arcas... Si non solveret, extunc
in crastino succumbebit sibi viginti marcas *giscich pynadzy ib. 244; In yiginti quatuor marcis capitalis pecunie al. gistich pyenądzy ib. 252;
(Fridro) si non solverit, debet sibi dare introm issionem... post easdem duas septimanas in
ducentis marcis gistich pyenądzy 1448 AG Z XIII
267, sim. ib. 276. 277; Si non daret, extunc in
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crastino tenebitur sibi solvere totidem capitalis
pecunie al. gistich pyenadzy ib. 275, sim. 1449
AGZ X III 297; Condempnasti me in trecentis
marcis certi debiti al. *giscich pyenyedzy et tu ibi
non plus habuisti nisi II centa *giscich pyenyedzy,
et I centum przepadlich obraczil giem przepadle
*pyenosze w *gisce, a ty myely bycz myesto skodi
1453 AG Z XI 391—2; Quia tu sibi fideiussisti
yiginti florenos Hungaricales certi debiti al.
gistego dlugv 1460 AG Z XIII 377; Tu sibi fideiussisti yiginti florenos Hungaricales certi debiti
al. gistego dlugw 1462 AGZ XIII 370; Michael... fideiussit p ro ... Elizabeth... centum
marcas in m anus... K atherine... solvere...,
yadium totidem in capitalem pecuniam conyertendo al. w ysty dług obraczayącz 1466
AG Z XV 42; Barthosius... tenetur debiti octoginta m arcas... pecunie ąuidditate al. *gyscych
pyenyadzy 1467 AG Z XV 74; Veniens Nicolaus... antę iudicium bannitum recognouit octodecim mercas dare capitales pecunyas al. gyste
pyenyadze Stanislao 1468 StPPP IX nr 671;
Pro duabus mercis fi[e]deiussoria capitalis pecunye al. gysthey 1473 StPPP IX nr 850; Si
aliąuem punctum non teneret, extunc aliud cen
tum florenos Vngaricales essenciales al. *gyschtych in manus ipsius Fredro succumbent 1475
AGZ XVIII 109; ^ Paratam pecuniam al.
gyste[t] pyenyadze 1467 StPPP IX nr 601.
b. isty dłużnik *pierwszy, główny dłużnik, debitor principałis, ąui dicitur : Quos florenos...
Chodorowsky tanąuam principałis debitor al.
yako gysty dlusznyk... solvere est obligatus
1465 A G Z XV 40.
Istyk 'narzędzie do zgarniania ziemi z pługa,
styk, kozica, rallum, instrumentum, quo terra ex
aratro abradituP: Cum decem eąuis et cum tri
bus aratris al. plugy et cum septem hominibus
et cum tribus istiky 1497 AG Z XV 336, sim. ib.
Iśca cf. Iśćca
Iścica bot. 'odmiana czosnku, Alłium Victorialis L .': Gyszczycza yictorialis ca 1465 Rost
nr 4632.
Iściczki pł. tantum, bot. 'odmiana czosnku,
Alłium Yictoriałis L ć : Ysczyczky carofilaria 1460
Rost nr 3432.
Iścić f o r m y : praes. ind. 1. sg. iszczę 1444
AKPr II s. XIV; 3. pl. iszczą 1471 M PKJ V 103;
~ imper. 2. sg. iści Dek III 16. 17. 22. 24. 25;
~ in f iścić Ort Br VII 556, Ort Mac 56, 1464
AG Z XII 288. 293. 296, 1465 AG Z XII 304,1466
AGZ XII 316; ~ inf. pass. sg. neutr. być iszczono
OrtBr VI 356.
Z n a c z e n ia : I. ' uiszczać, spłacać, sohere (pe
cu n ia m f: Tako to ma bycz gysczono, yako

szyedzaczą radą wysznala, yako szye przed nymy
dzyalo OrtBr VI 356; Woyth dzyedzyczny nyzadney wyny zyszkacz albo wszyacz nye może
krom gaynego szadv, ale podda-ly szye o czo
ktho a wyszna szye, then ma tho dzyerzecz, pelnycz y gyszczycz podług prawa Ort Mac 56, sim.
OrtBr VII 556; Quas (sc. marcas) Petrus debet
solvere et plere, gysczycz, ad tempus medii
geiunii 1464 AGZ XII 288; Ianussius... nonaginta mercas nobili N icolao... fideiussit solvere
et plere al. gysczycz ib. 293; Si autem Hedvigis
hanc fideiussoriam complere al. gysczycz non
curaret, extunc Nicolao succumbet totidem dampni ib. 296; Quos florenos obligati sunt solvere
al. gysczycz... nobili Iohanni et suis successoribus 1465 AG Z XII 304; Quas quidem marcas
N icolaus... nobili Czernyeyowsky obligatus est
dare et complere al. gysczycz 1466 AGZ XII
316; ~ Item quitto, id est certifico vlg. gvscza
1444 AKPr II s. XIV.
2. ' wykonywać (np. polecenia), exsequi, conficere, explere’ : Braczkych rzeczi nie korzysczy,
kaazny bozey tako gyschczy ( Dek I 8. III 11. 13:
zgysczy, III 1. 5. 27. 28. 30. 31: wgisczy, III 14:
szyssezesz) Dek III 16. 22. 24. 25; W zachodnych rzeczchach nye korziszczi, bo kazn bozcha
thako yschczy Dek III 17.
3. fzabezpieczać, firmum tutumque facere5:
Przespyeczayą, gysczą tutant id est assecurant
(ita tutantur sacerdotes ostia clausuris et seris
Bar 6, 17) 1471 M PKJ V 103.
4. iścić się fpotwierdzać się, comprobarP: Virzvczil ge do czvdzey zemye, iakosz dzysz giscze
(pro gisczi) syo (sicut hodie com probatur) BZ
Deut 29, 28.
Cf. Uiścić, Zaiścić, Ziścić
Iście ' naprawdę, rzeczywiście, prawdziwie, za
iste, quidem, re vera, certe : Aby mi s tobą
vmrzecz, yszcze ssze czebye nye zaprza et si
optinuerit me mori tecum, non te negabo (Mat
26, 35) XV p. pr. P F IV 616; Moczny iest giscze
przebitek twoy (robustum quidem est habitaculum tuum) B Z Num 24, 21; Vywyedz może,
ktorasta przissla k tobye y wesslasta w dom
twoy, giscze spyeglerzasta (exploratores quippe
sunt) B Z Jos 2, 3; Rzecze Dauid: Tak gyseye,
iako bog sziw B Z I Reg 26, 10; Gyseye, wyelyki
grzech gest to (grandę quippe peccatum est) BZ
II Par 28, 13; A to gyseye wyedz (hoc autem
scias), gdisz stanyesz przed gego oblyczim, do
brze tobye vcziny B Z Judith 10, 16; Gyscziem
rozmyal experimento didici (inveniam gratiam
in conspectu tuo, experimento didici, quia benedixerit mihi deus propter te Gen 30, 27) 1471
M PKJ V 12; Przepvsczymly te dzyevyczą... tak
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ysczye chodzycz ? Rozm 27; Przyslo k temv ysce
(accidit), ysz ten czlovyek vmrze Rozm 134;
Pannam była v domv oycza mego, trud ysczye
nye byl my znan Rozm 527; ~ Wenceslaus...
X m arcas... obligauit se soluturum. Si non soluerit, tunc yscze XX marcas tenebitur ad soluendum 1400 StPPP VIII nr 10008, sim. ib.
nr 10176. 10177; Petrassius Bały et P etrus...
XXX m arcas... obligarunt se soluturos, quas
si non soluerint ad festum prefixum, tunc
sibi LX marcas iscze tenebuntur ad soluend u m ... et quandocumque sibi dictas XXX mar
cas iszcziny... contentabitur, nec dampnum
repetet ultra isczinam suam ib. nr 10204; Nye
yesthly opyekadlnyk then uczynyl lyczby they
dzyewcze albo yey mązowy, thedy yscze (OrtBrRp 29, 1: tedy geszcze) ma thą liczbą uczynycz Ort Mac 26; <
—' corruptum pro jeszcze:
A yako popelnyl povtora lata od svego vrodzenya, alye ysczye dw (leg. dwu) lyat ny myal
(Jes,us puer et duorum annorum nondum esset),
począł movycz Rozm 99; ~ dubiurn: Gysczye
cur (war. lub.: czyscze quin, dic mihi, quo appellaris nomine? Respondit: Cur quaeris no
men meum? Gen 32, 29) 1471 M PKJ V 12.
Iściec, Hiściec fo r m y : n. sg. iściec XV in. JA
XXVII 267, 1439 AG Z XI 160, 1444 AKPr II
s. XIV, Sul 69, etc.\ ~ g. sg. iś(ć)ca 1447 AGZ
XI 292. 1449 AGZ XI 341, Dział 38, 1471 AGZ
XIX 514; ~ d. sg. iś(ć)cowi 1444 AG Z XII 134,
1445 AG Z XII 144; hiśćcowi 1457 ZapWarsz
nr 1032; iścewi 1419 TPaw VII nr 828, 1420
Czrs 234; ~ ac. sg. iś(ć)ca 1407 Piek VI 317,
1438 AGZ X II 39,1442 AG Z X I 192, etc. ; — /. sg.
iś(ć)cem Dział 12, 1486 AG Z XVIII 493; — /. sg.
(na) iścu 1437 AG Z XI 123, 1485 StPPP II
nr 4293; ~ n. pl. iśćcy 1450 TymSąd 146;
iś(ć)cowie 1444 AG Z XIV 137; hiścowie 1447
LubPodk 17.
Z n a c z e n ia : 1. ' wierzyciel, ten, co ma ro
szczenie, creditor : Idem satisfecit burgrabio
et aliis dignitariis, sed vlg. ysczewy non 1419
TPaw VII nr 828; Powod aut gysczecz actor
XV in. JA XXVII 267; Pacosz... luit L domino
principi et ysczewi pantnadzesce 1420 Czrs 234;
Sin autem non solveret in qualibet septimana
unam marcam, luet iudicio penam et actori al.
gisczouy 1444 AG Z XII 134; Dienculus id est
actor vlg. powod vel gysczecz 1444 AKPr II
s. XIV, sim. OrtCel 4; Vadium arbitratoribus
triginta et actori triginta al. gisczouy 1445 AGZ
XII 144; Actores al. hyszczowye iam locaverunt arbitros 1447 LubPodk 17; Gdi isczyecz
(actor) na krziwem ziscze albo wyczyansztwo
otrzima w poziskanyu szkodi swey, isczyecz

albo powod nye ma bicz przipandzon ku przisyandze na schkodąn ziskanąn, ale isczyecz albo
powod (actor) s stroni swey yednego, a krziwi
s drugey stroni wthorego sklaczczye mayąn
obracz, a podług slozenya schkodi s obu stronu
mayąn myecz dosycz Sul 94—5; Isczyecz ma
przissyancz na summa (actor iurabit super
summa rerum), ktorey w prawye zisczee Sul
102; Poziczacz albo isczyecz ma wzyancz za
schkodąn tako wyele, ilko gisczisni, a nye vyanczey ib. ; Gisczczi recognoverunt, quia apud adyocatum fideiusserunt ius terrestre 1450 TymSąd
146; Powoth albo pyercza, albo yszczyecz ca
1455 JA XIV 495; Gysczecz (OrtLel 233: iściec)
uel dowyerzcza creditor OrtCel 2; Kthorhim ja
brog zhitha hv Yakuba Pelczhyna rzanczcza
kupyl, themhem Pelcze hyszczczovy zaplaczyl
1457 ZapWarsz nr 1032; <G>dyszby kto przed
sąd pozwał nyekogo o dzedziną w pienyądzoch
zastawioną, a gdyby go kv sądv przyzwał, a zatym gdyby sampyerz na rocze zawytnem nye
stal, tedy powod abo gysczecz dzedziną otrzima,
pyenyądze sampyerzowy wroczywszy (actor
lucrabitur nominatam haereditatem pecunia reo
nihilominus restituta) Dział 7; <A)by lacznyey rzeczy w sądzech odprawyali, chczemy, abi
sadze, nye waszącz sobie person bogatego abo
ybogego, ale podług vrzadv poszywayączych, to
gest sąpierza z gysczczem wezwawszy, wyslvchali (tantummodo actor et reus vocati accedentes per iudices audiantur, Sul 25: tylko po
wod a sąm perzs... wyslychany... mayą bycz)
ib. 12; Iohannes..., aduocatus..., eciam plenipotens et principalis al. ysczyecz 1495 StPPP
IX nr 1147; Gysczecz actor 1499 ŁebMat 4;
Gyszczyecz albo dzwyerdza (pro dowyercza) cre
ditor XV ex. Zab 526.
2. *dłużnik, ten, na którym ciąży główne zobo
wiązanie, debitor: Sed dominus Martinus petiuit sibi dari terminum, donec principalem
yssczcza ad iudicium citaret wpoziwal 1407
Piek VI 317; Quod Pakossius terminos suos
non amittere potest cum domino Iohanne Bal,
usque super debitore al. na ysczv debitum aquirat iuxta iuris formam 1437 AG Z XI 123; Unde
nos domini iudicio assedentes decrevimus istcza
domini Kola cum solucione decem marcarum
in proximis terminis sub pena iudiciali statuere
et exolvere tenetur et debet et pro totidem
dampni, iuxta que est in cittatoriis 1438 AG Z
XII 39; Ibidem coram nobis comparuit Hynath,
seryilis de Besko, tamquam pars rea al. gyscziecz 1439 AG Z XI 160; Ibidem dedimus do
mino Doliński citare suum capitalem debitorie
al. istcza, prout est citatus per dominum iudi-
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cem pro X marcis 1442 AGZ XI 192; Et stantes nobiles Iurek et Krzischtek receperunt terminum ad octo septimanas statuere istcza 1444
AGZ XI 232; Subdiderunt se tam ąuam principales al. ysczczowye pro eo Derslao 1444 AG Z
XIV 137; Stans Wyłam petiyit sibi dare causam
ad principalem debitorem al. do gistcza ku
*prziposwanyo 1447 AG Z XI 292, sim. 1449
ib. 341; Rąnkoymyaa czwirdzancz, ysz przes
dluznyka gysczcza dług yest zaplaczoon (per
principalem debitorem debitum esse persolutum), kv doswyathczenyy ma bicz dopusczoon
Sul 17; Schkodlywim obiczayem w naschich zemyach chowano bilo, ze gdi nyektori o pyenyąnszni albo gynschich rzeczi dług rąnkoymyą
bil, a gdi isczyecz, slowye pyrwschi dlusznik,
nyektoran czanstka swemu poziczczi zaplaczyl,
prócz oczwystosczy tego tho rąnkoymyey (et
si principalis debitor aliąuam partem eiusdem
debiti suo creditori exsolverat in absentia fideiussorum eiusdem), tegdi... ten isti rąnkoymya ot tego tho rankoyemstwa bival yiswolyon
Sul 100; Petrus dixit: Domini, datę michi ad
citandum eyictorem al. doposzywacz gyscze
1453 A G Z XII 225; Violenter se intromisit in
bona hereditaria..., que sunt michi in tutoriam
collata et inscripta per eyictorem al. przesz
gyscza OrtKal 272; Fideiussores debent recipere ad principalem al. na gisczcza 1456 AGZ
V 192, sim. 1469 AG Z XIX 344, 1474 AG Z
XVIII 89; Quas ipsis non dedit neque princi
palis debitor al. gisczecz et hoc eciam sunt protestati ministeriali terrestri 1457 AG Z XI 420;
G eorgius... recepit ad eyictorem al. na gyscza
pro fideiussoria 1460 AGZ XI 449; A gdyby syą
kto Szydowy lystem zobowyązal na pyenyadze
lychwą placzycz, a gdyby Szyd swą chytrosczą
zamylczal y zadzerszal do dw (leg. dwu) lath,
a nye przypozywal gysczcza o mzdą przed sąd
(pro principali debito ad iudicium non provocantes, *SW48: sczyrzpyą prze dwye lyecze, svego
dlvznika... nye pozywayącz), tedy lychwa od
dw lath ma straczycz Dział 38; Potem Pyotr
Wawrzyncza pozwał o rąkogemstwo, a ten to
przed sądem rzecl, ysze pyenyądze gemy są zaplaczony przez gysczcza (praedictam pecuniam
per praefatum M atthiam debitorem principalem
fuisse persolutam, Sul 51: myenyl przerzeczone
pyenyądze przes... dlysznyka gysczystego biły
bicz zaplaczone) Dział 43; Jako mnye Jan i Sta
nisław ranczyli oprawą za Byernatha pode sstem
kop zaclady, ha jam podług smowy byłem
v Szochaczewye przed pravem, ha hony nye
biły any isczecz, any recoymye 1461 Zap Wars z
nr 1146; Andreas dixit: Domini, detis michi per
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decem octo septimanas cittare al. doposyuacz
szya super isczyecz, pro quo fideiussi 1469 AGZ
XII 323; Fati fideiussores non debent se recipere ad eyictorem al. n[y]a yscza 1469 AGZ
XVIII 16; Cristinus reus petiyit super principalitate ylg. na gysczcza ad lucrandum super
principali 1469 AGZ XIX 341; Stansque fatus
dom inus... peciit sibi dari ad eyictorem, cui do
mini dederunt per triplices terminos adcitare
actorem al. dopozyyacz szye gyszcza 1471 AGZ
XIX 514; Radochonsky non solvit, prout acceperat ad principalem eyictorem al. gyszczcza
1480 AG Z XVIII 207; Responde, quid fecisti,
quod tacuisti, me admittens lucrari al. przezyskawacz in principali al. na *yszczsu tacens?
1485 StPPP II nr 4293; Ego paratus sum docere
<per> eyictorem al. yssczem domino Petro Zaklika, quia ego emi et persolvi cum fratre suo,
nobili Michaele domino Zaklika 1486 AGZ
XVIII 493; Recognoyit tanquam actor al.
isczyecz coram iure 1496 AGZ XVII 322; Non
deduxit ad principalem al. na yscza pro capite
1498 PawPoj nr 80.
3.
fwinny, ten, co popełnił przestępstwo, reus \
Gyszczecz popelnyayaczy grzech (committens crimen) podług wyelgosczy gego tylko
ma bycz skaran na gymyenyy ryszayączem Sul
69. ~ C f Iśćca.
Iścina, Hiścina f o r m y : n. sg. iścina 1399
StPPP II nr 485, 1444 AKPr II s. XIV, ca 1455
JA XIV 491, XV p. post. PF V 11; ~ g. sg.
iściny 1396 AKPr V IIIa 63, 1399 StPPP VIII
nr 8641. 9436, 1400 StPPP II nr 633, etc.; hiściny 1400 StPPP II nr 602, 1425 AKPr VIII a
165, 1447 AG Z XI 306; ~ ac. sg. iścinę 1389
Leksz I nr 538, 1406 Piek VI 302, 1446 AGZ
XI 289, etc.; ~ i. sg. iściną Gloger; ~ /. sg.
(w) iścinie 1444 AG Z XIV 156, Sul 48; — ac.
pi. iściny 1451 AG Z XI 369.
Z n a c z e n ie : fsuma pieniężna główna (tj. nie
obejmująca dodatkowych świadczeń pieniężnych,
ja k odsetki, kary umowne itp.) należna z róż
nych tytułów, pecunia capitalis vel principalis,
quae dicitur ( i. e. nullis cumulata usuris aut multis, aut his similibus), variis de causis reddenda
vel sohenda: Jaco Jan daual Grziwcze ysczino
wtenczas, kedi lichwa otpusczona 1389 Leksz I
nr 538; Imram de Svinari contumax co n tra...
K atherina... pro quadraginta grossis *iscine et
pro dampno 1396 AKPr VIII a 62; Iustificatus
est contra Czechowsky in colloquio pro decem
marcis et pro dampno, quod *iusserat, pro do
mino subiudice fideiusserat pater suus decem
marcas iscini ib. 63; N icolaus... X IIII marcas
mediatorum grossorum ... obligauit se solutu7*
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rum. Si non soluerit, tunc sibi XX marcas dampni, excepta yszczyna, ad soluendum tenebitur
1399 StPPP II nr 485; Bogufal Brzanczcowy
kazał za ssya ranczicz sex marcas ysczini a sex
schodi 1399 StPPP VIII nr 8641; Ssta grziwen
zakłady a dwvsstv grziwen gisczini tego nye zaplaczono ib. nr 9436; N icolaus... XI marcas
grossorum hysczini et XI marcas dampni in Petrassio... jurę obtinuit eiusdem fassione. Idem
Petrassius eidem Nicolao dictas XI marcas
hysczini... soluat 1400 StPPP II nr 602; Quandocunąue sibi dictas XXX marcas iscziny in
festo aliąuo Natiuitatis Christi <soluerint>, tunc
idem Maczco contentabitur, nec dampnum repetet ultra isczinam suam in eisdem ib. nr 633;
Idem fideiussor eidem Widzge CXL marcas
quartensium pro toto incurret et tenebitur ad
soluendum, nulla prescripcione in premissis
euadendo, yidelicet tamąuam principalis debiti
vlg. iscziny 1403 StPPP II nr 969; Przibak dayal
XV marcas cum XVII grossis lanussevi za gisczino, a ne za piat 1406 Piek VI 302; Iaco czso
Woczoszca na Maczku dobiła yedennaczcze
grziwen iszczini na zastawę, tego yszitku szescz
grziwen pobrał 1409 Piek VI 387; Non fideiussit
pro usura, sed solum pro nouem marcis capitalis pecunie... Tacom ne ranczil za lichwą, yedno
za dzewancz grziven ysczini 1414 A K H III 238;
Si non soluerit, extunc tenetur idem genero tam
multum dampni, sicut ysczyny 1416 Czrs 79;
Astitit terminum super P etrum ... pro duabus
marcis fideiussorie hysczyni et totidem dam 
pni 1425 AKPr V IIIa 165: *Thiyles s<c>odi,
gyle i gisti<n>y 1429 JP XXXVI 34; Paschco...
recognovit certi et principalis debiti al. ysczyny
octuaginta m arcas... lu i... Iohanni... pro empta
scultecia 1430 AGZ XI 55; Summa autem dictorum bonorum ... est mille ąuingente marce latorum grossorum pecunie capitalis al. gysczini
1432 StPPP II nr 2463; Pro sex marcis certe
pecunie al. gyszczini 1434 StPPP II nr 2548;
T erm inus... pro triginta florenis... gyszczyni et
sexaginta florenis vadii al. zakłady 1440 AG Z
XIV 14; Domine iudex, recognosco ysczynam,
ecce me deputayit al. sdal in principali pecunia
al. y ysczynye et debuit me deputasse in penis
1444 AGZ XIV 156; Item ąuitto, id est certifico ylg. gyscza, inde ąuiditas id est gysczina
1444 AKPr II s. XIV; Pro quinquaginta marcis
gysczini et totidem dampni 1446 AG Z XI 286,
sim. ib. 288; Sczepan... recognovit, q u ia... Ni
colaus ... tamquam fideiussor p ro ... Fredrico...
sibi quatuor marcas gisczini persolvit, ideo pro
eodem gisczini ipsum Nicolaum liberum dimittit ib.; N icolaus... iudicialiter acquisivit quin-

quaginta marcas gisczini et quinquaginta marcas
dampni in et super... domino Iohanne... giscziną iuxta consuetudinem iuris sibi solyendam
ib. 289, sim. ib. 290, 1447 ib. 300; L ein... de
bet perrogare... woyewodam... pro XII flo
renis, prout XII florenos hisczini et XII florenos
dampni km ethones... in ipso iure acquisiverunt
1447 ib. 306; Sicuti te sibi obligasti... in ducentis
marcis capitalium al. gysciny 1447 AGZ XII 164,
sim. 1449 AG Z XI 337; A gdi[by] Zydowye...
sczyrzpyą prze dwye lyecze svego dlyznika,
o lyphą przyrosłą y o gysthny dług do sząndy
nye pozywayącz, tedy thim tho yczynkem lyphą
przyrosłą daley po dwy lathv straczycz mayą,
a thylko na gysczynye a na lyphye w przerzeczony czasz yvsz pompnoszoney mayą doszycz
ymyecz (tantum de principali sorte et de usura
iam aucta infra praedictum tempus sint contenti, Dział 38: telko mzdą a znów lychwą początą ma myecz) Sul 48; Ultra sortem gysczina
XV med. R XXIV 339; S gyscziny de sorte ca
1450 PF IV 569; G eorgius..., ac to r,... zd ał...
M artinum ... pro yiginti sex florenis gisczini,
prout pro eisdem florenis fideiussit... Pakossio...
et pro totidem dampni 1451 AG Z XI 367; Secunda inpingnoracio est repercussa o giscziną
ib. 369, sim. ib.; Repercussa est inpignoracio
tertia o gisczini, secunda pro dampno, secunda
pro pena ib.; Iu rek ... zdał... H enricum ... pro
quinque florenis gisczini et pro novem fertonibus eciam gisczini 1451 AGZ XI 370; In quibus
summis essencialibus al. w gysczimye (pro
w gysczinye) et dampnis Muzilo iam dat intromissionem fideiussoribus in bona sua 1453
AG Z XII 230; Gysczyna pecunia principalis
ca 1455 JA XIV 491; Mogaly od dzyeszaczy
grzywyen, czo poszyczayą na zakład, wzancz
gedna grzywna czynszy albo piaty..., a mayaly
to sprawnye dacz tako długo na kaszdy rok,
az gysczysna wroczą, nye lyczącz rocznych (sc.
płatów) w ysczyna (OrtMac 109: w y<ś>czyszną)? OrtBrRp 81, 2; In quibus sexaginta m ar
cis quiditatis al. gysczini racione recepcionis
ducentarum cassularum frumenti 1457 AGZ
XV 4; Qua superequitacione et detencione fecisti michi quiditatem al. gisczini tricenta marce
et in totidem me dampnificasti ib. 14, sim. ib. 15;
Stanislaus... tenetur certi debiti pecuniarum
com odatarum ... Sbroslao... quinquaginta m ar
cas et o cto ... solvere pro Nativitate C hristi...
Sin non daret,... totidem <succumbet> et hec
pecunia debet conyerti in capitalem pecunia m
al. w gyscziną 1460 AG Z XII 267; Sub tot
dampni, quod yest ysczyny 1463 TymProc 51;
Petrus non comparuit, quem Mathias condemna-
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vit in centum et ąuadraginta marcis minus
duabus gisczyny 1464 AG Z XII 289; Pro cen
tum viginti marcis ąuiditatis al. gysczyny 1465
AGZ XV 34; Luet sibi totidem vadii, quod reyertetur in essencialem peccuniam al. w gyszczyną, yidelicet in yiginti marcis 1467 AGZ XII
318; Dampnificastis eum in yulneribus prefatis
propriis al. gysczyny sicut in decem marcis et
in totidem dampni 1474 AG Z XVIII 83; Quod
dampnum exivit ex principalitate al. gysczyny
ąuadraginta ąuatuor florenorum pro ąuadra
ginta ąuatuor resis papiri ib. 122; Si non eliberaret et non circumlimitaret, extunc ąuingentas
marcas ąuiditatis al. gysczyny in manus ipsius...
Pełka succumbet 1476 AG Z XVIII 125; Gyszczyna sors XV p. post. PF \ 11; ~ Kto bogv
dosycz iest kv samemv bozeemy kaazanyy y napomynanyy w roozymye odloczenya, temv bodze odplaczono rownosczo yszczyno bozoo Glo
ger:; Gysczyną yicissitudinis (faeneratur do
mino, qui miseretur pauperis, et yicissitudinem
suam reddet ei Prov 19, 17) ca 1471 R XXXIII
144.
C f Iścizna.
Iścinny, Hiścinny fgłówny, podstawowy, capitalis*: iścinne (pieniądze) 'suma pieniężna główna
(tj. nie obejmująca dodatkowych świadczeń pie
niężnych, ja k odsetki, kary umowne itp.) na
leżna z różnych tytułów, pecunia capitalis vel
principalis, ąuae dicitur ( i. e. nullis cumułata usuris aut multis, aut his similibus), variis de causis
reddenda vel sohenda : Stanislaus... tenetur certi
debiti... Sbroslao... sexaginta marcas pecunie
m inutę... Si non solveret, tunc in crastino Assumpcionis totidem, et hec pecunia debet converti in capitalem pecuniam al. w *chischczynye
pyenyadzye, in quam summam tocius pecunie
Stanislaus obligatus est dare intromissionem in
yillam Pvthathinczye 1461 AGZ XII 270; Quia
maior summa mea est inscripta et reformata,
yidelicet tria millia et sexaginta florenorum insimul computando capitalem pecuniam al. yszczynne 1494 AG Z XIX 103.
Iścisty 'główny, podstawowy, princeps, primus :
dłużnik iścisty *pierwszy, główny dłużnik, debitor
principalis, ąui yocatur : Alye ysze then tho
w sządze stoyącz, myenyl przerzeczone pyenyądze przes przerzeczonego Maczyeya dlysznyka
gysczystego biły bicz zaplaczone (praedictam
pecuniam per praefatum Matthiam debitorem
principalem fuisse persolutam, Dział 43: ten to
przed sądem rzecl, ysze pyenyądze gemv są zaplaczony przez gysczcza), my skazyyemy..., aby
doszwyathczono było zaplaczenye Sul 51.
Iścizna f o r m y : n. sg. iścizna ca 1455 JA XIV
495, 1463 AG Z X III 398, 1464 AGZ XVI 15;

~ g. sg. iścizny Sul 102, 1465 TymProc 52, 1468
StPPPIX nr 654, 1478 A G Z X V III173; ~ ac. sg.
iściznę OrtBrRp 81, 2, Ort Mac 109, 1492 AGZ
XIX 404; ~ /. sg. (w) iściźnie 1465 AG Z VI 95.
Z n a c z e n ie : 'suma pieniężna główna (tj. nie
obejmująca dodatkowych świadczeń pieniężnych,
ja k odsetki, kary umowne itp.) należna z różnych
tytułów, pecunia capitalis vel principalis, ąuae di
citur (i. e. nullis cumułata usuris aut his simili
bus), variis de causis reddenda vel sohenda*: Poziczacz albo isczyecz ma wzyancz za schkodąn
tako wyele, ilko gisczisni, a nye yyanczey Sul
102; Hanus Lang se submisit soluere cum pretacta summa peccuniarum et cum dampnis inde
secutis, yidelicet duos grossos pro vno vel duas
sexagenas et specialiter dampni taliter, prout
supra notatum est pro *gystziczna 1451 MonJur
III 208; Gysczysna sors ca 1455 JA XIV 495;
Mogaly od dzyeszaczy grzywyen, czo poszyczayą na zakład, wszyacz yedną grzywną do
roka czynszy..., a mayaly tho szprawnye dacz
tako długo na kaszdy rok, asz gysczyszna wroczą, nye l<i>czacz roczny plath w y<ś)czyszną
(<OrtBrRp 81,2: w ysczyną) ? ... Nye mogą na
then zakład wyaczey zyszky albo lychwy bracz
nyszly yedno gysczyszną OrtMac 109, sim. Ort
BrRp 81, 2; Adiudicate michi penam in ipso,
quia me cittavit muta cittacione al. nyemym,
quia in ipsa non est descriptum essenciale al.
gysczyszna. Et Iacobus dixit: Est ibi descriptum
essenciale al. gyszczyszna 1463 AGZ XIII 398;
Peccunia capitali al. gysczyzna 1464 AG Z XVI
15; P rocurator... super ipsum Abraham eundem primum terminum astitit et ipsum in
eodem termino in yalore al. w ghysczysznye
iuxta contenta cittacionis et inscripcionis iudicialiter condempnavit 1465 AGZ VI 95; Luent
tot dampni, quod est in summa yszczyszny 1465
TymProc 52; Non compleuit nec paratam pecu
niam, nec censum al. any gysczyszny, any płatu
1468 StPPP IX nr 654; Pelkam ... citayit...
C atherina... sub ąuingentis mercis pecuniarum
essencialium. S i... a predicta citacione non protegeret ad tempus prescriptum, extunc ąuingen
tas mercas ąuiditatis al. gisczysny in manus ip
sius Pełka succumbet 1478 AGZ XVIII 173;
Patrabit yadium ... in principalitatem al. w gyszczyszną conyertendo 1492 AG Z XIX 404. ~
Cf. Iścina.
Iścowy c f Iśćcowy
(Iść) Ić f o r m y : praes. ind. 1. sg. idę BZ Gen
32, 10, ca 1455 Dóbr 324, Ort Kai 199, OrtMac
32, etc.; 2. sg. idziesz 1415 StPPP II nr 1361,
B Z Gen 16, 8. Num 14, 14. Judith 10, 11, XV
p. post. R XIX 48, etc.; 3. sg. idzie Kśw cr 1. 22.
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23. 36. 37. cv 4. 10. 11. 12. 13. 14, Gn 2a, 1419
JP XXXVII 173, etc. etc.; 2. du. idzieta BZ
Ruth 1, 11; 3. du. idzieta BZ Gen 9, 23. 22, 6;
/. pl. idziem ca 1420 R XXIV 83, Pul 79, 19,
De morte w. 438, Rozm 403; 2. pi. idziecie
XV med. R XXII 246, BZ I Par 12, 17; 3. pi. idą
FI 79, 13, Sul 91, XV med. M PKJ V 433, XV
med. R XXII 235, etc. ; ^ praes. ind. z partykułą
ać, niechać dla wyrażenia trybu rozkazującego:
3. pl. ać idą BZ Tob 11, 3; niechać idą BZ Ex
10, 24; ~ imper. 2. sg. idzi XV in. R XXIV 71,
1453 R XXV 209, BZ Gen 12, 19. 20,7. 24,4. 51.
Ex 19, 10. Num 22, 20. 35. Nah 3, 14, Pul 44, 5,
etc. etc.; idź XV in. CyzPloc, Rozm 267. 270;
3. sg. idzi BZ Deut 20, 8; 2. du. idźta B Z Ruth
1, 8. Tob 5, 21, M PKJ V 55; 2. pl. idzicie BZ
Ex 5, 18. 8, 25. 12, 21. Deut 3, 18. Jos 1, 10,
Rozm 310. 419; idźcie Błaż 321, BZ Gen 8, 3.
Ex 10, 24. Jos 3, 3. Jud 21, 20, 1471 M P K JY 55,
XV p. post. R XXIV 94, EwZam 293, Rozm 76,
etc.; ~ part. praes. act. adv. idę 1418 M PKJ II
299, XV in. R XXIV 75; idąc FI i Pul 125, 7,
1427 BiblWarsz 1861 III 40, Sul 94, etc.; idęcy
1445 ZapWarsz nr 755, Rozm 118; ~ adi. idąc
B Z Gen 33, 1. 35, 19. III Reg 14, 6. I Par 14, 15.
Tob 11, 6, Rozm 85. 139. 177. 520. 613. 675;
idęcy Rozm 4; n. sg. m. idący FI i Pul 77, 44,
OrtBrRp 89, 2, Ort Mac 122; neutr. idące OrtBrRp 67, 1. 89, 2 ; g. sg. neutr. idącego Ort Mac
89; d. sg. m. idącemu Rozm 85; ac. sg. m. idą
cego Kśw dv 15, BZ Tob 11,5, Rozm 483. 724;
/ . idącą Naw 153; neutr. idące OrtBr VI 385,
OrtBrRp 59, 2. 67, 1, Ort Mac 76. 89. 127;
i. sg. neutr. idącym OrtBr VI 385, OrtBrRp
67, 2, OrtMac 89. 127; /. sg. m. (o) idącem
Sul 91; neutr. idącem OrtYrtel 117; n. pl. m.
idący Sul 15. 71, BZ Lev 20, 22; g. pl. m. idą
cych B Z Gen 35, 5. Num 1, 20. I Par 5, 18,
Ort Kał 200, OrtMac 33; / . idących OrtMac 20;
d.pl. m. idącym BZ Ex 5, 20; ac.pl. m. idące BZ
I Reg 28, 13;/. idące BZ Jud 21, 21; /. pl. m. (o)
idących Sul 15.46; ^ 3. pl. aor. a. imperf. idziechą
Kśw ar 5; ~ inf. ić(i) SkargaPloc w. 50; ić 1398
Leksz I nr 2792, 1408 Czrs 13, 1411 Czrs 344,
1413 KsMaz I nr 1936, etc. etc.; ~ praet.
1. sg. m. szedł jeśm FI 36, 38, BZ Gen 48, 7;
jeśm szedł BZ Gen 31,31; -eśm szedł BZ Ex 5,23;
-m szedł 1405 KsMaz I nr 654, 1424 ZapWarsz
nr 49, 1425 ZapWarsz nr 131, etc.; ja szedł 1480
ZapWarsz nr 1503; szedłem 1471 M PKJ V 10;
/ . -m szła 1423 AKPr VIII a 46, 1434 KsM az III
nr 147, Rozm 696; 3. sg. m. szedł jest B Z Ex 7,
23. 12,27; jest szedł FI 1, 1, B Z Gen 12, 9. 20,1.
Num 27, 13, Rozm 332. 378; szedł 1391 Leksz I
nr 1050, 1397 Leksz II nr 1061, Wierzę 3, 1409

Piek VI 390, XV in. R XXIV 71, etc. etc.;
f . jest szła B Z Jos 4, 7; szła 1398 StPPP VIII
nr 7702, Bogur B—F, 1407 KsM az I nr 950,
Gloger, etc.; neutr. szło jest Gn gl. 41 a, BZ Ex
17,1; szło Pul 43,20, Rozm 115. 118. 202;
3. du. m. szłasta BZ Gen 22, 8. Tob 5, 22;
7. pl. m. szlismy Pul 65, 11; -smy szli BZ Deut
29, 16, 1474 Czrs s. LXXI; 3. pl. m. szli są
FI 72,7. 104, 13, ca 1400 CyzWroc 459, etc.;
są szli FI 17, 14, Rozm 81. 85. 90. 239; szli 1398
BiblWarsz 1861 III 34, 1398 Leksz I nr 2792,
1403 Piek VI 141, etc. etc.; f. szły są FI 76, 17;
są szły Rozm 488; szły Rozm 16. 447. 697. 753;
~ pląperf. 3. sg. m. jest szedł był Gn 174b;
szedł był'X V in. R XXIV 72. 75, Rozm 704;
był szedł B Z III Reg 22, 13, Rozm 2 1 2 ;/. jest
była szła Gn 183b ; 3. pl. m. szli są byli Gn 3b;
byli szli B Z Gen 12, 6; ^ condit. 1. sg. m.
(-)bych szedł BZ Num 22, 34, Rozm 571; 2. sg. m.
-by szedł B Z Ex 34, 9. I Par 17, 11, Rozm 270;
/ . (-)by szła Gn 183b, BZ Judith 10, 15; 3. sg. m.
(-)by szedł 1415 KsMaz I nr 2423, B Z II Par
7, 13, 1458 ZapWarsz nr 1084, Dział 48, 1498
MacPraw VI 273, Rozm 141. 194. 274. 477;
1. pl. m. (-)bychom szli Bogur BF, B Z I Mach
2, 22; 2. pl. m. -byście szli XV med. SK J I 82,
Rozm 805; 3. pl. m. bychą szli FI 106, 7; -by szli
Sul 23, B Z Gen 11, 31. 12, 5, 1471 M PKJ V 122,
Pul 106, 7, Rozm 87; /. -by szły Sul 76, M W
13b; — part. praet. act. szedw 1423 AKPr V IIIa
156, 1451 MacDod 104, 1453 ZapWarsz nr 938,
BZ I Reg 15, 3, etc.; szedwszy Gn 5a, BZ
Jos 2, 22, OrtBr VII 556, etc.; szedszy X V p. pr.
Zab 519, B Z Ex 12, 32, OrtMac 35, Rozm 19,
etc.; ~ part. praet. pass. neutr. szto 1410
HubeZb 51, 1410 TPaw IV nr 1940.

5

10

15

20

25

30

35

Układ znaczeń
40

45

50

55

1. o istotach żywych 'iść, udawać się, prze
mieszczać się, ire, se conferre, pergere,
\adere, similia
a. bez określeń lub z określeniami wyra
żonymi bez użycia form deklinacyjnych 55
b. z określeniami wyrażonymi z użyciem
form deklinacyjnych ( w kolejności
p rzyp a d k ó w ).............................................. 56
c. w stałych połączeniach............................. 61
d. w użyciach s p e c ja ln y c h ..........................62
2. o rzeczach i zjawiskach: a. fpojawiać
się, poruszać się, iść, płynąć, ire, fluere,
ferri . b. 'ciągnąć się, ire, ducere (dicitur
de finibus, de via )\ c. iść po czymś 'na
stępować, sequi\ d. 'trwać,agi, esse’.e.'być
w obiegu, in usu esse\ f. 'być liczonym,
mieścić się w liczbie, numerari, \alere 62
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3. o pojęciach abstrakcyjnych 'pojawiać się,
poruszać się, płynąć, działać, /rc, sc moverc, a g e r e ................................................. 63
4. w wyrażeniach bezpodmiotowych . . . . 63

na Lybanye, szedszi (transieruntque bestiae saltus) y potloczily carduus B Z IV Reg 14, 9; Oł
tarze... skaził kroi, a szedw richio odtod (cucurrit inde), y rosipal popyol gych w potok
Cedron ib. 23, 12, sim. ib. Tob 2, 7; A szedszi
sinowye Amonowy (egressique filii Ammon),
spyczo sposobyly BZ I Par 19, 9; A n n a... syadala na wyrzchu geney gori podle drogy, odkodze
mogglabi swego sina z daleka zazrzecz gydocego. A gdisz s tego myasta *patrila prziscya
swego sina, yzrzala z daleka a rocze poznała
Thobyasa swego sina gydocz (agnovit venientem
filium suum) B Z Tob 11, 5—6; *Ydzycz sequi
OrtRp 72; Kandibi shetl Vrban zam otrzecz...,
thandi na yena strona sluzhewskye..., a na
drugha strona sluzhewyeczskye 1458 ZapWarsz
nr 1084; Aby sly (et ibant) a vyznavaly swe
poddanye (Luc 2, 3) 1471 M PKJ V 122; Yako
tho g<es>t nassche na lew o..., kąndyszmy schły,
ale nye Braneczskych 1474 Czrs s. LXXI; Skazviemy, is yeslibi niekthori zyemyanyn... smialbi
w nicz... do miescza sządowego zbroino,...
a ieslizebi na ypominanye sządziego nye szedł
albo yesliby onei zbroye od siebye nye oddal,...
takow i... zaplaczicz ma wyny dwie 1498 MacPraw VI 273; Gydącza mnye yyedzy (euntem
me conducat) Naw 153; Szinowy Dawydowemu,
gen gydzye w gymyą bosze (Hosanna filio David,
benedictus, qui venit in nomine domini Mat
21, 9) XV p. post. R XXIV 94; Vlozyl sza daley
gydz finxit se longius ire (Luc 24, 28) XV p. post.
R XXV 199; Kyedykolyye przestały robycz,
tako na tern myesczye szły y modlyly szya bogy
Rozm 16; Rozgy wschelykyego drzeva naklonyly szye szą yemv,... bo szą czvly svego stvorzyczyelya ydącz (arbores cacumina flexerunt
adorantes, transeunte creatore ramos inclinantes) Rozm 85; Iozeph... przyszedł yednego
dnya, czo myal dyadzyesczya a trzy dny ydz
(dietas solo die yiginti tres transivit) Rozm 90;
Tamo ydącz myely yyelykye a sylne roboty (per
yiam plurimos labores habuerunt) Rozm 117;
Idzy, szatanye (vade, satana Mat 4, 10), nye
kvszy boga tvego! Rozm 197; A ydącz odtand
(et procedens inde M at 4, 21), myły Yesus
<ujrzał> drugye dwa braczyencza Rozm 213;
Takosch schedschy (igitur ad Jesum ibat), ydothknąla szye yego podolka Rozm 222; lesucrist
rzeki k nyemv: Ydzy (vade Jo 4, 50), syn czy
tvoy yest zyw Rozm 254, sim. ib. 400; Ydzyczyesz (ite Luc 10, 3), ova ya vasz szlye, yako
yylkym (pro vylkom) ovcze Rozm 310; Iesus
k nyemv rzeki: Ydzysch (vade Luc 10, 37),
thakyesch vczyn, bądzyesch zbavyon Rozm 333,
sim. ib. 394; A nalyasvschy yeden drogy ka-

5

Z n a czen ia '. 1. o istotach żywych ' iść, udawać
się, przemieszczać się, /re, sc conferre, pergere,
mdere, sim ilid, przy czym często można dziś
podstawić czasownik przedrostkowy, niedoko
nany lub dokonany: *przychodzić, odchodzić,
wchodzić, przyjść, odejść, pójść etc., venire, abire,
intrare, egredi, similia : a. Z?cz określeń lub
z określeniami wyrażonymi bez użycia form deklinacyjnych: Vslisew to crol Ezehias y usicek lud
jeg o ..., kaioch ydeho, pospesiho so do coscola
na modlituo Xiw ar 5; Yaco sli hy przęśli,
hy copcze za nimi posnamonowani 1398 2?/WJParsz 1861 III 34; Widzal iesm nemilosciwego...
Szedł iesm (/W : poszedł yesm) y owa ne bilo go
(transivi et ecce non erat) i 7/ 36, 38; Idancz (Pw/:
gydocz) chodzyly y płakały (euntes ibant et
flebant) FI 125,7; Sedl bil ibat (ibat in ciyitatem Luc 7, 11) XV /«. i? XXIV 75; Owa
ydzem ecce ascendimus (ecce ascendimus Jerosolymam Luc 18, 31) ca 1420 i? XXIV 83; Kadim ya szła, tot yest me na prawo 1423 AKPr
VIII a 46; Kandym ya sedl, tandy me na prawo
1427 ZapWarsz nr 272, sim. ib. nr 2735, 1439
Czrs s. LXXXII, 1440 ZapWarsz nr 433, 1447
AKPr VIII a 50; Sedssy euntes XV p. pr. Zab
519; Abyscze naśladowały, abyscze szły s dalyeka yego siadów (Christus passus est pro nobis,
vobis relinąuens exemplum, ut seąuamini vestigia eius I Pet 2, 21) XV med. S K J I 82; Idzysz
tham, gdzesz posszlan 1453 R XXV 209; Tegdi
Sem a Yozephat wlozysta płaszcz na swa ramyona a gydzeta (et incedentes retrorsum),
a opatrzysta i przikrigeta nagoszcz oczcza swe
go B Z Gen 9, 23; Przymy yo a gydzy (accipe
eam et vade) ib. 12, 19; A gar,... otkod gydzesz
a dokod gydzesz (unde venis et quo vadis)?
ib. 16, 8, sim. ib. Judith 10, 11; Gdisz yusz sama
dwa gydzeta (cumąue duo pergerent simul), rze
cze Isaak ku oczczu ib. Gen 22, 6; Otocz Rebeka
przed tobo, poymy yo, gydzysz, acz bodze zona
pana twego syna (tolle eam et proficiscere, et sit
uxor filii domini tui) ib. 24, 51; Prze to gesm
kromya twego wyedzenya szedł (quod inscio te
profectus sum) ib. 31, 31; Strach boży vderzy
na wszitka myasta, yze so nye szmyely gydoczich
sczygacz (non sunt ausi persequi recedentes)
ib. 35, 5; Gdisz syo nye lvbi tobye, abich szedł
(ut vadam), wroczo syo B Z Num 22, 34; Tedy
ona szedwszy (illi vero ambulantes), przyslasta
na gori B Z Jos 2, 22; Tedi swyerzota leśna, iasz
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myen, margarytą, schedwschy y przedal wschytko (abiit et vendidit omnia M at 13, 46), czo
myal, y kvpyl ten ysthny kainyen Roz/n 342;
Povyedzyano yemv, ize Iesus nazarensky ydzye
(quod Jesus Nazarenus transiret Luc 18, 37)
Rozm 404; Tedy on schedl (abiit ergo Jo 9, 7)
y vmyl szye Rozm 420; A schedschy vmylem
szye y vydzą (et abii, lavi et video Jo 9, 11)
Rozm 421; A yako to zmovyla, schedschy
y vezvala swą syostrą, Marya (abiit et vocavit
Mariam, sororem suam Jo 11,28) Rozm 437,
sim. ib. 19. 489. 762; A schedvschy ony dwa
zvolyenyczy (euntes autem discipuli M at 21, 6),
y vczynyly, yako ym przykazał myły Iesus
Rozm 446; Tluscze, które sly naprzód (turbae...,
quae praecedebant Mat 21,9) Rozm 447; Ya
vyem, skądem przyschedl albo dokąd ydą (scio,
unde veni et quo vado Jo 8, 14) Rozm 470,
sim. ib. 472. 556. 561; Oblubyenyecz ydzye
(sponsus venit M at 25, 6) Rozm 487; K torego...
postrathnyeczye czlovyeka ydącz (occurret vobis
homo quidam Luc 22, 10), a on nyeszye lakvyczą vody, naslyadvyczyesch yego Rozm 520; Podobney czy vam yest, bych ya schedl (ut ego
vadam Jo 16, 7), bo nye odydąly od vass,
vczyesnyk, Duch szvyąthy, nye przydzye k vam
Rozm 571; Idą y byegalam myasta y vlycz, schukayączy tego, ktorego mylvye dusclia moya
Rozm 747; ~ Helyas gydze (adest Elias), abi
myo zabyl BZ 111 Reg 18, 14; Poseł, gen bil
szedł (qui ierat), abi wezwał Mycheasza, mowyl k nyemv ib. 22, 13; Łazarz spy, alye ydą,
bych y se ssna obudzyl (sed vado, ut a somno
excitem eum Jo 11, 11) Rozm 435; ~ Tu szyec
szano wszelky gydzye ca 1455 Dóbr 324; Gdze
gydzesz, mathwchno? Ydą szynaczka swego
leczycz ca 1500 R XXIV 332, sim. Rozm 561;
Iesus schedl przepovyedacz v myesczyech, we
wsyach... krolewstwo nyebyeskye (ipse iter faciebat per civitates et castella praedicans et
evangelizans regnum dei Luc 8, 1) Rozm 321;
Kupylczyem pyącz yarzm volow, ydą ych kuszycz (eo probare illa Luc 14, 19) Rozm 382;
Gdysch ssą sly kvpovacz (dum autem irent
emere Mat 25, 10) Rozm 488; Zydove bronno
schły łapacz mylego Iesucrista‘/toz/?7 612; Pyrvey, nysly y posiał do Cayphascha, schedl ssam
spacz Rozm 701; Zvyązavschy y barzo trudno,
y schły samy spacz Rozm 733; ~ Gydz, Marzya, nawedz Kylyyana XV in. CyzPłoc; Gydzcyesz, prziwyedzcye przed myo ty nyewyasty
Błaż 321; Przetoz gydzy, wrocz zono mozu
(nunc ergo redde viro suo uxorem) B Z Gen
20, 7; Gydzyczye a dzelayczye (ite ergo et operamini) BZ Ex 5, 18, sim. ib. 8, 25; Gydz-

czye a offyeruycze panu bogu..., a dzeczy wasze
nyechacz s wamy gydoo (ite, sacrificate do
m ino..., parvuli vestri eant vobiscum) ib. 10, 24;
Gydzyczye, weszmyczye dobidczyo (ite tollentes anim al)... a offyeruyczye przesznycze ib.
12, 21; Ktori iest czlowyek straszivi a syercza
straszivego, gidzi a wroczi syo do domv swego
(vadat et revertatur in domum suam) BZ Deut
20, 8; Gydzcye (ite), vtaycye syo w wynnyczach.
A gdisz vzrzicye dzewki w Sylo gydoce (cumque videritis filias Siło... procedere) z obiczaia
ku wodzenyy tanczow ,... zlapaycyesz ge sobye
BZ Jud 21,20— 1; Gyczczye (ite M at 2, 8,
Rozm 76: ydczye) a pythayczye pylnye o dzyeczyaczyy EwZam 293; Idzy, povyedz pyrvey
gloss moye rady Rozm 45; Tegodlya, Gabrielye,
ydzy, donyeszy tey dzyeyyczy prave novyny
nyebyeskye rady Rozm 47, sim. ib. 246. 285. 751;
Ydz, ypokorz szye bratv tvemv (vade prius reconciliari fratri tuo M at 5,24) Rozm 267;
Ydczye, pytayczye szye go Rozm 314; Ydzy,
szyadz (transi, recumbe Luc 17, 7) Rozm 398;
Ydzczye, ykasczye szye kapłanom (ite, ostendite
yos sacerdotibus Luc 17, 14) Rozm 399, sim.
ib. 700; Ydzyczyesch, poyyedzczye lyszoyy temv
(ite et dicite yulpi illi Luc 13, 32) Rozm 419;
Ydzy, ymy ('umyj5) szye y stayye Syloe (vade,
lava in natatoria Siloe Jo 9, 7) Rozm 420;
~ Szedw nynye, poby Amalecha (nunc ergo
yade et percute Amalec) BZ I Reg 15, 3, sim.
ib. III Reg 18, 8; Nye boy syo, ale szedszi
vczin, iakosz rzekła (vade et fac, sicut dixisti)
BZ Ul Reg 17,13; Tedi ona szedszi, vcziny po
dle słowa Helyaszowa (quae abiit et fecit iuxta
yerbum Eliae) ib. 17, 15; Tegodlya yyknyczye
schedwschy (euntes autem discite M at 9, 13)
Rozm 294; Schedwschy poyyedzczye Yanoyy
(euntes renuntiate Joanni Mat 11, 4), czoszczye
yydzyely a slyschely Rozm 315; Schedschy nagotvyczye nam yyeczerza (euntes parate nobis
pascha Luc 22, 8) Rozm 520.
b. z określeniami wyrażonymi z użyciem form
deklinacyjnych: aa. gen.: blisko czegoś: A tako
szą schły blysko yednego drzeva (transiyissent
prope quandam arborem) brzozkvynyovego
Rozm 90; ~ do kogoś, czegoś: Joseph s M a
rio ... slycz szo do gednego *domo pospolnego
biły Gn 3b; Vocz ona setfszy sz im do gego
losznicze y ykaszalacz mu gest ona naprzecif
slunczu okrok slothy była Gn 5a; Gacz tobe,
Drusiana, kaszo boszo moczo, aby thy natichmasth fstala y do suego domu sla ... A tako
vocz o n a ... s marthfy była fstala y do suego
domu gest ona była sla Gn 183 b ; Iaco Paszek
ne szedł do paney i ne wszol yey choszebno
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rzeczo dwnaczcze grziwen 1409 Piek VI 390;
S Ondrzeyowa domu ne szsto do Dobeslauina
ani pocradzono ye rzeczi 1410 HubeZb 51; Casu
onego dwa z uczennykow Gezusowy<ch> gydechu do mesta (duo ex illis ibant ipsa die in castellum Luc 24, 13) ca 1425 EwKReg 41; Wiwyodl ge s oney zem ye..., abi szły do szemye
Chanaan (ut irent in terram Chanaan) BZ Gen
11, 31; Y wiszly so, abi szły do Kanaan zemye.
A gdisz bili prziszly do nyey, y gydze Abram
aze na to myasto, do ktorego to biły szły (ut
irent in terram Chanaan. Cumąue venissent in
eam, pertransivit Abram terram usąue ad lo
cum Sichem) ib. 12, 5—6; Tako syo obroczywszy i gidze do Sodomi (abierunt Sodomam)
ib. 18, 22; Wroczyl syo gest Abraham k swim
pachołkom y gido społu do Bersabee (abieruntque Bersabee simul), y bidlily so tam ib. 22, 19;
Szedł gesm do Effratam (ingrediebar Ephratam)
ib. 48, 7; Szedł gest do domu swego (ingressus
est domum suam) B Z Ex 7, 23; Rzekła k nym a:
Gydzta do domu swey macyerze (ite in domum
matris vestrae) BZ R uth 1, 8; Vstawiamy, aby
tym obyczagem szadny pan za sługą abo przy
rodzonym do sądv nye szedł (ad iudicium yenire
non praesumat) Dział 48; Sedw do chrostha, za
krzem lyezy, nye richlo zassya wybyezy Satyra
w. 21; Rano szły do nyego (diluculo veniebant
ad eum, FI: przichodzili k nemu) Pul 77, 38;
Yda do domv domum recipio XV ex. PF III
178; Marya vyedzącz syna svego nyevynnego,
mylczącz ydzye do nyego (ad eius filium mater
accedebat) Rozm 126; Yze szą zły (veniebant
Jo 3, 23) lyydzye rozmayczy do nyego y krzczyly
szye Rozm 239; Yeden k ro i... schedschy do
nyego (abiit ad eum Jo 4, 47) y prószył yego
Rozm 253; Myeskal tamo lesus dobrą chvylą,
wstawschy y schedl do Capharnavm Rozm 302,
sim. ib. 143. 524. 696; Ydzy do svego domv,
naslyadvyze boga tvego Rozm 303, sim. ib. 372;
Gdysch yest schedl do Ierusalem (iter faciens in
Jerusalem Luc 13, 22), tako rzekł k nyemv
Rozm 378; Ova ydzyem do Ierusalem (ecce ascendimus Jerosolymam Luc 18, 31) Rozm 403;
~ W erzo... we Ihu C rista..., yen ... sedl do
pecla (descendit ad inferos) Wierzę 3; ~ od
kogoś, czegoś: J a k o ... Yesus poyol swothego
Pyotra, swothego Jana a swothego Jacuba.
A od drugych szedw *od drugych apostolow
y rzeki ku nym 1451 MacDod 104; Gdysz szetl
od koscyola 1451 ZapWarsz nr 920; Stały przeczyw gym gydoczym od ffaraona (egredientibus
a pharaone) BZ Ex 5, 20; Nye ydzyem {FI: ne
odchodzimi) od czyebe (non discedimus a te)
Pul 79, 19; Szynku myły,... przemów k mathSłownik staropolski III
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cze..., bo yusz gydzyesz ode mnye XV p. post.
R XIX 48; Nye skrył szye, aby schedl od kątha
do kątha Rozm 477; Ydą od yass a przydą
potem k vam (vado et venio ad vos Jo 14, 28)
Rozm 565; ~ około czegoś: Schla szyedmkrocz około ołtarza Rozm 60; Kędy xyądz Afrodoszy schedl około kosczyola (tunc dux Affrodisius templum circuivit) Rozm 94; ~ podle,
podia czegoś: Wawrzinecz Lodski wstrocil ti,
czso sli podle strugi 1398 Leksz I nr 2792; Cadim ja scheth pothla sznakow grodzy y pothla
lystha, tady yest grocz 1496—503 ZapWarsz
nr 1880; Y schedl myły Yesus podlye morza
Galyleyskyego (ibat Jesus iuxta marę Galilaeae)
Rozm 212, sim. ib. 213. 434; lesus... schedl
podlye pvsczey (a b iit... iuxta desertum Jo 11, 54)
kv yednemv myastv Rozm 441; ~ z czegoś:
Iaroslaw ne dal dw ranu laroslaowy, gydacz
s masta na dobrowolney drodze 1410 Piek VI
404; Y szły soo synowye Izrahelsczy s Ramessy
do Sochod (profectiąue sunt filii Israel de Ramesse in Socoth) BZ Ex 12, 37; Tedi szło gest
wszitko mnosztwo synów Israhelskich s puszczey
Syn po swich przebitczech (profecta omnis multitudo filiorum Israel de deserto Sin per mansiones suas) ib. 17, 1; Szedszy s Raphyndym
(profecti de Raphidim) a doszedwszy alysz na
puszczyoo Synay, stany roszbyly szo na tern
myeszczye ib. 19, 2, sim. ib. Num 33, 24; Bogym wydzala gydocze s zemye (ascendentes de
terra) BZ I Reg 28, 13; Bo pyrwi dzen myesyocza pyrwego poczoly gydzz Babylona (coepit
ascendere de Babylone), a pyrwego dnya *myesyocza pyotego przisly do Ierusalema BZ 1 Esdr
7, 9; Pothem szedszy {OrtBr VII 556: szethwszy)
s thego domu, poszedł w dom szwego pryyaczyela Ort Mac 35; Yednego dnya Iozeph ydacz
z robothy (de labore veniens) vezval gosczye
sobą {leg. z sobą) na yyeczerza Rozm 101; Tey
nyeyyesczye ydącz s syeny nycz nye odpovyedzyal Rozm 675.
bb. dat.: komuś: Yde tobe crol zbauicel, izbi
nas ot uecne smircy zbauil Kśw cr 1, sim. ib.
22. 36. cv 4. 11. 12. 13. 14; Yde tobe yboky,
izbi ty wbostue {leg. w ubóstwie) ne stiscoual
Kśw cr 23, sim. ib. 37; ~ k(u) komuś, czemuś:
Veszelcze szo vy tegodla, isczy on iusze k vam
gydze Gn 2 a; Staszek Wenczslawowy wywo
dził psczoly..., a on k ym ne chczal ycz 1408
Czrs 13; Visedw sedl kv Tirovi egressus Jesus
secessit in partes Tyri (M at 15, 21) XV in. R
XXIV 71; Y przyblyzyw so k mestu, cu <k)toremw *sed (appropinquaverunt castello, quo
ibant Luc 24, 28) ca 1425 EwKReg 42; Vzrzaw
Ihus gromadi, any czu k nyemu gidą..., wlasl
8
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na górą XV med. R XXII 235; Pókim ja szedł
ku ląncze..., tąndy yest moye na prawo 1453
ZapWarsz nr 958; Wyacz thv papyesz sz kardy
nały, ceszarz szwimy (leg. z swymi) kaplany
szły sza k nyemv sz chorąkwamy Aleksy w. 211;
Gydzi ku rodzynye mey (ad terram et cognationem meam proficiscaris) BZ Gen 24, 4; Poydze Rebeka s wyadrem... y gydze ku studnyczi
(descenditąue ad fontem), y nabrała wodi ib.
24,45; Yakoszesm szedł ku ffaraonowy (quo ingressus sum ad pharaonem) B Z Ex 5, 23; Gydzy k ludu (vade ad populum) ib. 19, 10; Czso
myo pitasz, gdi bog od cyebye otstopyl a szedł
ku nyeprziiacyelyowy twemu (transierit ad aemulum tuum)? B Z I Reg 28, 16; Pokoynyely gydzecye ku mnye (si pacifice venistis ad m e)...,
syerce me sgedna syą s wamy BZ I Par 12, 17;
Lyvd tw oy..., k nyemv szedł bog (ad quam
perrexit deus) ib. 17, 21; Yszesz tako rado nalyazla, abi szła ku panu naszemv (ut descenderes ad dominum nostrum) B Z Judith 10, 15; Ya
mam od czyebye krzczon bycz, a ty ydzyesch
kv mnye (et tu venis ad me M at 3, 14) ? Rozm
186, sim. ib. 188; Który czyny pravdą, ydzye kv
svyatlv (venit ad lucern Jo 3, 21) Rozm 239; Kto
myedzy vamy ma przyaczyela, aby szedł k nyemv
o polnoczy (et ibit ad illum media nocte Luc
11,5)? Rozm 274; Ydzczye vy k temv szvyątemv
dnyv (vos ascendite ad diem festum hunc Jo 7, 8)
Rozm 431; Yvz ydą k temv (nunc vado ad eum
Jo 16, 5), yen myą posiał Rozm 571, sim. ib.
572. 574. 577; ~ O ktoro strawo na mo M ro
czek zalowal, o to ma sial, abi sethl ku dzalowi
1415 KsMaz I nr 2423; Homo est sim ilis... vivens et moriens, quia morti accidens ku szmyerczy gydze et a vita descendens XV med. R XXV
153; Y policzony so :... Z R vbena... gidoczych
kv boyv (procedentium ad bellum) czterdzesczy
a szecz tisyoczow a pyoczszed BZ Num 1, 20,
sim. ib. I Par 5, 18; Vzryącz svyąty Yan yyelye
pharysewschow y saduczevschow ydącz kv
krzstu (yenientes ad baptismum Mat 3, 7) Rozm
177; Bychmy tako zyly, yakoby zavzdy kv sądv
ydącz Rozm 485; Dokonavschy myły K rystus...
starego zakony, chczyal ydz kv novemv zakony
Rozm 541; O tern, yako myły Iesus poyyedzyal
szvym zyolyenykom, ydącz kv yacztw, yze szye
myely v nym yschysczy pogorszycz Rozm 579;
Lye przeto dluzey szye modły, yze blyzey ku
smyerczy ydzye Rozm 599; Przez thoz myły Kristus, ydącz kv svey mącze, chczyal odmovycz
(pro odnoyycz) ono przykazanye... A ydącz kv
„ syey mącze y rzeki ku svem zyolyenykom Rozm
638; Kakokoly myą yako czioyyeka ossądzaczye, yschakosz myą ydączego ku ssądovy[e]

IŚĆ

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dzyynye v syyątych *vrzyczye Rozm 724; ~
przeciw kom uś: Iacob ssedl przeczyw bratu (ipse
progrediens)... a klanyal syo swemu bratu B Z
Gen 33, 3; Gydzie przeciwo gym venit ad se
(quis rex... n o n ... prius cogitat, si possit cum
decem milibus occurrere ei, qui cum yiginti
milibus venit ad se? Luc 14, 31) M PKJ V
123; Vzrącz to lyydzye z Nazareta tako yyelye
ydącz lvov przeczyy ym z Yesvsem (yidentes tot
leones contra se cum Jesu yenientes), yyelyky
strach vderzy na nye Rozm 139; Tluscze vyelykye lyvda yszlyschącz, yze myły Iesus ydzye do
m yasta..., vyschedvschy s myasta y slyprzeczyy
yemv (obyiam venit ei turba Jo 12, 18) Rozm
447; Panye... yzyavschy svoye dzyatky... y schły
przeczyy myłemv temv Iesusovy Rozm 753;
~ po czemuś: Kyedy szą schły po łaszy (cum
per silvas transiverunt), wschytky rozgy wschelykyego drzeva naklonyly szye szą yemv Rozm 85.
cc. acc.: imo kogoś: Wszytko szyą Iesvcristyszovy klanyalo, a tern szye modlyly svemv panv
ydączemy (yenientem) ymo ye Rozm 85; A ydącz
ymo y, począł y karacz, aby mylczal (et qui
praeibant, increpabant eum, ut taceret Luc
18, 39) Rozm 404; ~ miedzy coś: Gdzye ten
chcze y d z? ... Azalyby myedzy poganystvo
chczyal ydz (numquid in dispersionem gentium
iturus est Jo 7, 35)? Rozm 459; ~ na coś: Po
tem gest szedł (1471 M P K J Y 10: odthand schedlem, war. lub.: odiath syedl) Abraham na poludnye (profectus inde Abraham in terram australem) B Z Gen 20, 1, sim. ib. 12, 9; Y szlasta
pospołu (pergebant ergo pariter) az na to myasto ib. 22, 8; Drogoo trzech dny mami gidz na
puszczyoo (viam trium dierum pergemus in solitudinem) B Z Ex 8, 27; A wydzoc Zamri, ysze
myasto bodze dobito, szedw na syen (ingressus
est palatium) y zaszegl syo z domem krolyowim
BZ III Reg 16, 18; <P>yotr szalował na lana,
ysz gdy szedł na rolyą oracz (dum agros... coluisset), czrzos gest gemy vpadl s oszmyą skoth,
a ten to łan gydącz za nym (superveniens, Sul 52:
nathszethw) nalazl Dział 44; Na khtora sthrona
gyd<z>ye X V p.post. R F III 288; Iesus... vzyawschy ko<s>zyk y schedl sam na polye (ad agros
solus ivit) Rozm 122; *Vyedyon yest Iesus na
puscza duchem syyąthym, yenze y byl przyyyodl k temv, aby na pvsczą schedl Rozm 194;
Ydzy na drogy y podlye ploth (exi in vias et
saepes Luc 14,23) Rozm 383; Ydzczye na rostanye yschytkych dróg (ite ergo ad exitus viarum
M at 22, 9) Rozm 412; Iesus schedl na górą Olyyetną (Jesus autem perrexit in montem 01iveti
Jo 8, 1) Rozm 461; Cayphasch s tego domy
Annaschovego... schedl byl na yyąthnyczą (pro
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yyethnyczą), to yest w dom Pylatow Rozm
704; ~ Yako dzyscha thym, czo maya gydz
na gody sicut fieri solet bonis lecatoribus XV
med. R XXV 154; Tedi Thobyas wiszedw nalyazl mlodzencza iasnego... a iako prziprawyonego na drogo gydz (ąuasi paratum ad ambulandum) BZ Tob 5, 5; Po kazanyy ystawschy
dostoyna dzyeyycza y schla na svą modlythya
Rozm 494; Syn ydzye na szmyercz Rozm 527;
Vezry, oycze, yze nye podług mey yyny ydą na
mąką Rozm 610; K ristus... chczyal odmoyycz
(pro odnoyycz) ono przykazanye, ktoremze byl
przykazał apostołom ydącz na kazanye Rozm
638; ~ Czczyenye o vezvanyv nyektorych
apostolow pyrvey, nysly byl schedl na Vyelka
Nocz Rozm 212; ~ Pan mu kazał na voyną,
a on nye schetl 1445 Czrs s. LXI; O gydączych
na woyną. Gydączy na woyną (ad expeditionem
transeuntes) na ląnkach any we wszi staacz
mayą, yano na polyv Sul 15; Wstawyami, a b i...
szolthissy... na każdą woyną sz namy szły
a biły gycz y cząngnącz wynowaczi (quod...
sculteti... ad ąuamlibet expeditionem nobiscum
transire teneantur) Sul 23; O gydoczych na
woyną (Dział 37: kto gedze na woyną) Sul 46;
Vstawyamy, aby gydacz na woyną (quod trans
euntes ad expeditionem, Sul 71: aby gydączy na
yoyną) w wlosney zyemy nye wyaczey konyem
maya bracz, gedno równy pokarm Dział 65;
~ nad coś: Pospolne przyszczye pana gest,
gdisz szedł gest nad domi synów izrahelskich
(quando transivit super domos filiorum Israel)
BZ Ex 12, 27; ~ po kogoś: Thedy pytał ten,
czo żałował, mozely ydz (OrtBrRp 62, 2: pocz)
po thy ludzy Ort Mac 81; ~ pod coś: Nyektorzy na to myenyą, isch byl yvsz Iozeph
vmarl, a dzyevycza blogoslavyona schla pod
strozą syna svego (et virginem transisse in custodiam filii) Rozm 206; ~ prze coś: Lyvbo
prze pokoy gydo (sive pro pace yeniunt), zgymaycye ge ziwo B Z III Reg 20, 18; ^ przed
coś: Duszą nye szmye przeth szath gyczy SkargaPloc w. 50; ~ przez coś: lako M atka Boża,
taa gdy przesz yliczo sla, wszdi sye pospieszała
do domv Gloger; Bo vy znaczę, kakosmi przebiwali w zemi egipskey, a kakosmi sli po posrotky nadrow (pro narodow), przes nyes to
gydoocz (quomodo transierimus per medium
nationum, quas transeuntes) B Z Deut 29, 16;
Szlysmy przes ogyen y wodę (transiyimus per
ignem et aquam) Pul 65, 11; Krolyovye, czo
schły przez eypska zyemye (q u i... Aegyptum
transiverunt) Rozm 95; Iesus... myslyl ydz przez
Samaryą (transire per Samariam Jo 4, 4), przez
poganyska zyemye Rozm 243; Iesus... schedl

przez yeden mały potoczek, ktoremv dzyano
Cedron Rozm 579; ~ w coś: Y szły so (Pul:
przeszły) z luda w lud (pertransierunt de gente
in gentem) FI 104, 13; Wywodl gye na droga,
bycho szły (Pul: aby szły) v mesto przebyta (ut
irent in civitatem habitationis) FI 106, 7; Sli zo
('szli s ą ) Barbka, Micosz s Marzio w gay ca 1400
CyzWroc 459; Tako bog day, bichom szły
(Bogur C—E: poszły) swyczczy w ray Bogur
BF; Jako do (pro od) Stanislai domu ne sztho
w Nikolayow dom y ne pokradzyono kony 1410
TPaw IV nr 1940; Ostrzegaycze praw m ich...,
abi was zemyo (pro zemya) nye wyrzvczila,
w nyosz to gidoczi y *przebiwyayoczi bodzecze
(terra, quam intraturi estis et habitaturi) BZ
Lev 20, 22; Iosz gdisz ysliszał Achias gydoc, ana
gydze we dzwyrzi (audivit Ahias sonitum pedum eius introeuntis per ostium) BZ III Reg
14, 6; Gydzi w bioto (intra in lutum) BZ
Nah 3, 14; Panye woycze, gdyszem na (OrtMac 32: ya) ten orteł s prawa layal, pytam,
mogąly wnycz w lawyczą... Y tesz gdy chcze
w lawyczą, ma rzecz: Panye woycze, sz odpusczenym, ysz (OrtMac 32: yusz) ia gydą w la
wyczą OrtKał 199, sim. OrtMac 32; Gdy
schedl w drogą, tedy w drodze zasnął (cum
in via obdormiyisset) Dział 35; Mądrzy thego
szw yatha... gydv w nyebyeszkye radosczy Dc
mor te w. 431; Giczcze w myasteczko (ite in castellum Mat 21, 2), gesz naprzecziw wam XV
p. post. R XXIV 94; Jusz syą angely yyeszyelą...,
bo M a<r)ia w nyebo gydzye ca 1500 SprTN W
V 12; Ydzczye y vy v moyą yynnycze (ite et
vos in yineam meam M at 20, 7) Rozm 393;
Ydzy w staw (vade ad natatoria Jo 9, 11) Syloe,
ymyze szye Rozm 421; Ktorego, ydącz v myasto (introeuntibus vobis in civitatem Luc 22, 10),
postrathnyeczye czlovyeka ydącz..., naslyadvyczyesch yego Rozm 520; Gdy schły v myasto
(intrantes ciyitatem), przyschły do Annaszova
domy Rozm 697; Ostayyyschy Iesucrista w domv
Annaszovem, szedł Cayfasch w dom krolevsky
Rozm 704, sim. ib. 705. 706; A takoż schedl po
tem w yyethnycze (et ingressus est praetorium
iterum Jo 19, 9) Rozm 842; ~ Gotowcyesm
gydz nye telye w cyemnyczo, alle y we smyercz
prze ymyo Ihezv Cristusowo Blaż 320; Thwa
duscha *mvszylaby ydz do oyczow y czyemnoscz pyekelna Rozm 525; Bom gotow za czye
ydz v yaczstvo y v czyemnyczą, y ve szmyercz
(tecum paratus sum et in carcerem, et in mortem ire Luc 22, 33) Rozm 581, sim. ib. 658. 675;
~ Wiszla iest iaco od tuka lichota gich, szli so
(Pul: szły) w szodzo sercza (transierunt in affectum cordis) FI 72, 7; <— za coś: Sedl byl

5

10

15

20

25

30

*

35

40

45

50

55

59

8!

60

IŚĆ

IŚĆ

za <morze> abiit trans marę (Jo 6, 1) XV
R XXIV 72.
dd. instr.: czym ś: Vozni s opolim mai iest
idz strugo... Drudzi opolnici ne chceli idz strugo,
ale podle strugi 1398 Leksz I nr 2792; Gidą
(Rozm 332: yest schedl) drogą iter faciens (Samaritanus autem ąuidam iter faciens, venit secus
eum Luc 10, 33) XV in. R XXIV 75; A bądą
wam mowicz wschitko sle, lszącz prze m yą...,
gen gesm droga ku sbawyenyu, yąsz wi gidzeczye XV med. R XXII 246; Abichom szły gyno
drogo (ut eamus altera via) BZ I Mach 2, 22;
Ire scopulo usąue ad terram Czyzyowska, vlg.
ycz kopczem posrotkem pola myedzy kopczy
sukmanowskymy y bohutynskymy 1461 AG Z
VI 68; Gdy Bronysch schedl drogą dobro
w olną..., nye zadałem mv rany 1471 ZapWarsz
nr 3024; D ro g a ..., ktorąsch myely dvadzyesczya
y trzy dny ydz, ta szyą ym vkroczyla, yze przez
yeden dzyen schły Rozm 88; Tako ieden kapłan,
ydącz tą ystną drogą (cum esset secus locum
Luc 10, 32), vzryawschy y (leg. ji fgo’) y mynąl
Rozm 332; ~ miedzy kim ś: Vyedly y aze na
vyrzch góry..., chczyącz y *schepchnącz z góry,
alye myły Yesus schedl myedzy ymy y vyschedl
*przecz (ipse autem, transiens per medium illorum, ibat Luc 4, 30) Rozm 253; ~ przed kimś,
czym ś: W sl<u)pye oblokowem przed nimi gidzesz w[y]e dnye (in columna nubis praecedas
eos per diem), a w slvpye ognyowem w noczi
B Z Num 14, 14; Gidzicze przed synmi israelskimi (expediti praecedite fratres vestros filios
lsrael), wszitczi mozowye moczni BZ Deut 3, 18;
Gdysz vsrzicze *skrzinya zaslvbyenya..., tedy
vy powstawszy gidzcze przed nyo (seąuimini
praecedentes) B Z Jos 3, 3; Yedny (sc. zwierzęta)
schły przed nymy, a drudzy za nymy (subseąuuntur et praecedunt) Rozm 84, sim. ib. 199; ~ za
kimś, czymś: Poslalczy gest d ari..., a samczy
takyesz za namy gydze (ipse quoque post nos
venit) B Z Gen 32, 18; Ostatek lvda sly za
*skrzynya (vulgus autem reliquum sequebatur
arcam) BZ Jos 6, 13; Wiszly slugy ksyoszot
włoscy y ostatnya woyska szła za nymy (reliquus
exercitus sequebatur) B Z III Reg 20, 19; Sczigai a. schedl za nym persecutus (et prosecutus
est eum Simon Marc 1, 36) 1471 M PKJ V 120;
Dzyevycza M arya... tesch sla sza nym na po
grzeb Rozm 146; Czoly mya vzdzyerzala (pro
yzdzyerzalo), yzem ya nądzna nye sla yczora za
mym myleni synaczkyem (quare non sequebar
heri meum puerum)? Rozm 696; Bom gy przeto
do Heroda posiał, abysczye vy za nym sly y po
rno vyly Rozm 805; ~ z kimś: Y wiszedl gest
Abram s tey wloszczy... a Loth z nym szedł

(et ivit cum eo Lot) BZ Gen 12, 4; Czsosz, acz
nye bodze chczyecz se mno zona gydz (quid, si
noluerit venire mecum mulier)? ib. 24, 39; Iacob
.. .vszrzy Ezau gydocz (vidit yenientem Esau) se
cztyrmy sti moszow ib. 33, 1; Panye, proszyo,
abi szedł s namy (ut gradiaris nobiscum) B Z
Ex 34, 9; Wstań a gidzi s nimi (surge et vade
cum eis) B Z Num 22, 20, sim. ib. 22, 35;
Wroczta syo, dzewki mogę, przecz gydzeta se
mno (cur yenitis mecum)? B Z Ruth 1, 11; Szło
(iyerunt) tez s nym *pyedzyeszyąd poczesnych
mazow Rozm 115; Ktokoly czye ydrączy, aby
s nym schedl tyszyącz stayan, ydz ss nyem druga
dwa tyszyącza (quicumque te angariaverit mille
passus, yade cum illo et alia duo M at 5, 41)
Rozm 270; Iesus schedl przepovyedacz v myesczyech... krolewstwo nyebyeskye a dwanasczye
zyolyenykow s nym ydzye (iter faciebat... et
duodecim cum illo Luc 8, 1) Rozm 321.
ee. loc.: na czymś: Iesus... ydącz na drodze
y yzral drzeuo fykove Rozm 451; ~ po czymś:
Oua gi piruey uidal Habraham pod obrazem
tri mozy po droce ydocego Kśw dv 15; Byoro
io (se. winnicę) wszistczi, gisz ido po drodze
(qui praetergrediuntur viam) FI 79, 13; Szły soo
trzy dny po puszczy (ambulaveruntque tribus
diebus per solitudinem) B Z Ex 15, 22; Sli po
drodze Bazan (ascenderunt per viam Basan) B Z
Num 21, 33; Czterdzesci tysyoczow boyownikow w zastopyech a w tlysczach sly po równi
y po poloch myasta Iericho (incedebant per
piana atque campestria urbis Jericho) BZ Jos
4, 13; Marya y Iozeph schły po drodze, ktorąsch
chodzą do Bethleem Rozm 62, sim. ib. 82. 84. 87;
Tamo szą schły po pvsczy a po charpyączach
(per solitudinis transibant sic desertum) ib. 81;
Po drodze ydączy M arya barzo vyelye robyla
(per viam multum ambulando M aria laboravit)
ib. 118; T o ... tovarzystvo szło po drodze (hoc
Collegium per viam illam transit) ib.; Kyedy
myły Iesus schedl svoymy (leg. z swoimi) zvolyenyky po zyczye, po polv szyanem (cum transiret per sata Luc 6, 1) Rozm 323; ~ po kimś,
czymś 'za kimś, czymś, sequi, post aliąuem ire?:
A mnodzy gydo po znamyenyv... przes dyabla
gym danem (et multi vadunt post signum ... per
diabolum eis oblatum) XV med. M PK J V 433;
Wznyosl sze anyol boszy, gensze przechodzyl
stani izrahelskye, y gydze po nich (abiit post
eos) a s nym społu slup obłokowi, pyrzwich
nyechaw y szedł daley BZ Ex 14, 19; Przedzwa
naprzód, a gospodiny twa s czelyadzo a z dobitkem z nyenagla acz gydo po nas (et lento
gradu sequantur iter nostrum familiae) B Z Tob
11, 3; ~ w czymś: Y przikaze Iozve kxyozo-
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tom s lvda rzekocz: Gydzycze w posrodky sta
nów (transite per medium castrorum) BZ Jos
1, 10; Sly poslowye w posrotky stanów y sly so
wolayocz (transierunt praecones per castrorum
medium et clamare coeperunt) BZ Jos 3, 2; Tedy 5
vzrą syna czlovyeczego ydączego v oblocze (venientem in nubibus caeli M at 24, 30) z moczą
a ss chvalą yyelyką Rozm 483; ~ Vyara tvoya
zdrową czye yczynyla, ydzy w myrzą {pro myrze,
10
vade in pace Luc 7, 50) Rozm 321.
c.
w stałych połączeniach : iść za mąż (za ko
goś): Kathussza, wzanwsszi swe, czso myala
y przinosla, s tym szia za wtori mansz 1398
StPPP VIII nr 7702; Kedim za Staszka szła, tedim wnyesla dzesszancz kop gotouich pyenyądzi 15
1434 KsMaz III nr 147; Jaco moya macz ydączi
za Xcrzona wnyosla dzesacz kop posagw 1445
ZapWarsz nr 755; Chczącz gim {sc. dziewkom)
pyenyądze, gdyby szły za m ąsz..., dacz (volentes ipsis pecuniam, cum maritantur, assignare) 20
Suł 76; Mozely tego ymarlego czlowyeka blysszy
*przyrodzeny gymyenye y yego dzyeczy wszyacz
w szwa opyeka przesz voley y dzyaly gych
mathky, bądź ona szła za gynny maz, bądź nye
szła? Ort Mac 102, sim. Ort Br VII 547; Jako 25
mynąla dzyesyacz lath themv, a ona sla za mąsch
1495 ZapWarsz nr 1689; Która chczyala ydz
za mąsch (quae yoluerunt nubere), tą kaplany
yydaly Rozm 16, sim. ih. 28; ~ iść precz:
Jaco Potrek podał Potrkoui Nicolaum i setl 30
s nim precz 1391 Leksz I nr 1050; Jakub ne
mai oth pana Paska ycz *przecz 1411 Czrs
344; Yacom ya ne kazała Bern<atowi> ycz precz
1413 KsMaz I nr 1936; Yako prawye ne sedal
na zakupnem, a gyda piecz {pro precz) polosil 35
gosczine podług prawa yoytowy 1418 MPKJ II
299; Ydzi *precy vade (vade, satana Mat 4, 10)!
XV in. R XXIV 71; O kmyeczyech, czso nye
zassadzywschi włok, idąn precz Suł 91; O kmyeczyu prze crzywdąn precz gydanczem ih.; Po 40
sadzi dzeczyo pod drzewem... y gydze precz (et
abiit) BZ Gen 21, 16; A szedszy precz (et abeuntes), poszegnayczye myo B Z Ex 12, 32; Wzow
mlodi Thobias otpusczenye ot oczcza... y szlasta oba pospołu precz (et ambulaverunt ambo 45
simul) BZ Tob 5, 22; Km yecz... rolyą osyawszy
oszymyną y yarzyną, polyą wszytky wykopaw
szy, tosz wolno mosze precz gydz (et tunc demum recedere permittatur) Dział 63; Przykład
o czeladnym oczsv, który ydącz precz poleczył 50
svoy dobytek lyvdzom Rozm 488; ^ iść za się
ewracać się, reverti, regredi : Gydocz sa szyą,
groblą rosmytali 1427 BiblWarsz 1861 III 40;
Yusz gydo za ssyo (regredior) ze dwyema plugoma BZ Gen 32, 10; Gospodarz z gospo- 55
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dynya yąlyszye smączycz,yze od nychtako rychło
szye pobrały y sly szą s nymy pokazyyącz ym
drogą a proschącz ych, gdyby za szye schły
(quod in reditu redirent), aby k nym stąpyly
Rozm 87; ~ Nye szło {FI: ne odeszło) za szyę
szyercze nasze (non recessit retro cor nostrum)
Pul 43, 20; ~ iść na kogoś, coś 'napadać, invadere, impetum facere': Micolay sedl na naszo
dzedzino gewaltem y urznol newescze nos 1397
Leksz II nr 1061; Iacosm przi tern bil, kedi
przeoriszni ludze sli na łanowo dzedzino y czinili gemu gwałt 1403 Piek VI 141; Yacom ya
Katusse ne policzkoval, sedl na Regnoltow dom
samowtor 1405 KsMaz I nr 654; Iaco Smislaw,
Micolay y Sobek ne szsli gwałtem moczo na
*Wawrzinczema dzedzino 1406 Piek VI 311;
laco Katusza ne sla na lasków dom ani Hańcze
dala trzech policzków 1407 KsMaz I nr 950;
Brycy sszedw na gospodą Thomkową y huczynil
swadą na gego czeladz 1423 AKPr V IIIa 156;
Jakom ja nye zbił Pyotrowey, szedw na dom
Pyotrovey Reciborovey, kmyothowny, yiolenter
1453 ZapWarsz nr 938; Jako ya nye sszethl na
dzedzyczthwo na Komorowo do sthawy zam othrzecz... anyrn wyloyyl ryp 1480 ZapWarsz
nr 1503; ~ iść do kogoś o coś 'iść, występować
z pretensjami, suum repos cere, \indicare : Jacom
ya o tho krziwdo do Jurky nye szedł, esz my
nye dala kopy we dw *nyedzelo przeth swanthim Marczinem 1424 ZapWarsz nr 49; Jakom
ya o tho do Rochny ne sedl, esz ne chczala za
mya zemskyego prawa obranczicz 1425 Zap
Warsz nr 131; Jacom ya o tho krziwdo do
Jana nye schetl, eze mi pomoci nye dal w czas,
ktoro mi obyecyal 1428 ZapWarsz nr 2814;
~ iść w zmowę ' zawrzeć umowę, foedus inire' :
Pakliby nye chczal s tobo w smowo gycz (sin
autem foedus inire noluerit), a pocznyeli boy
s tobo, viboyvgesz ge BZ Deut 20, 12; ^ iść
w radę 'naradzać się, consilium i n i r e Byskupovye zydoysczy... schedschy v radą (consilium
inierunt M at 22, 15) y posiały k nyemv sye slugy
Rozm 455; Nathychmyast schły v radą, kako by
y podały Pylatovy Rozm 742; ^ iść z oczu
czy zejść z oczu 'ujść z pola widzenia, ex oculis
evanescere5: Vyecz y {leg. więc ji) nathychmyast
ymczye a yyązczye mądrze, bycz vam nye
yczyekl, yakocz yczynyl, kyedysczye y kamyenovacz chczyely, yze schedl z yaschych oczy,
yzesczye nye baczyły Rozm 514; ~ iść rowno
'być na równych prawach, aeąuo iure esse : Tho
wszythkym dobrem poszpolno, gydv przeth mv
koszy rowno De mor te w. 415; ~ w formule
pożegnania: Gydzta dobrze (bene ambuletis)
a pan bodz was wódz BZ Tob 5, 21; Giczcie
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dobrze z bogyem (war. lub.: gydztasch s bogyem) bene ambuletis (Tob 5, 21) 1471 M PKJ
V 55.
d.
w użyciach specjalnych: 'postępować, dzia
łać, agere': Blogoslawoni mosz, ien iest ne szedł 5
(Pul: yen nye szedł) po radze nemilosciwich
(qui non abiit in consilio impiorum) FI 1 ,1 ;
P rocurator... dixit: Dyablo nauko idzess 1415
StPPP II nr 1361; Vstawyamj tesz, ysz gdyby
prawyączy szą rzeki..., sąndzą w szwoyey rzeczi 10
nyesprawyedlywye a szle *gydzącz (si litigator
dixerit... iudicem in causa sua iniąue et perperam processisse) skazanye sle vczynycz, sząnd z a ... doswyathczi-cz, ysze sprawyedlywye
a sprawne sządzyl Sul 55; ~ S kraso twoyo 15
y s czudnoszczyo twoyo ydzy (FI: rozumey),
szczęsnye poydzy, krolyuy (specie tua et pulchritudine tua intende, prospere procede et regna)
Pul 44, 5; ~ *zmieniać miejsce pracy, transire, se transferre, abire, recedere, relinąuere : 20
Kmyecz... polowyczą w zemi, gdi z rolyey
ydze, ostaavicz ymaa (medietatem in terra,
cum recedit, dimittere teneatur) Sul 16; Carczmarzs na czinschu syedzanczi, ten gydancz (recedens a domino) czinsch panu dluszni zapla- 25
czicz ma Sul 94; Slyachczicz..., do ktorego...
kmyecz yczyekl albo dobrowolnye schedl (ad
quem praedictus kmetho fugerit sive libere transierit),... *pyrwischemu panu przerzeczonego
kmyecza ma przypandzicz Sul 100; Gescze taky 30
nye mosze od pana gydz (nec tunc sibi hoc, sc.
recedere, liceat), alysz myasto syebie tako bo
gatego posadzy Dział 62; ~ ' umierać, decedere’ :
Poydzesz y ti k lvdv swemv, iakos iest sedl
Aaron, brat twoy (sicut ivit frater tuus Aaron) 35
BZ Num 27, 13; A gdisz wipelnysz dny twe,
abi szedł ku oczczom twim (ut vadas ad patres
tuos), wzbudzo syemyo twe po tobye BZ I Par
17, 11; Myal ydz s tego svyata (ut transeat ex
lioc mundo ad patrem Jo 13, 1) przez mąka 40
krzyzovą Rozm 530; ~ iść (sc. ku śmierci):
Obluthne gymyenye... przemynąlo yak obloky,
a my gydzym przesz othwloky De mor te w. 438.
2.
o rzeczach i zjawiskach: a. 'pojawiać się,
poruszać się, iść, płynąć, ire, fluere, ferri : S te 45
to gisthe góry gestcy barszo veliky diim setl
byl Gn 174 b ; Tedy vocz s gego czala sio gest
mleko y voda lactis vnda de suo corpore exiuit
Gn gl. 41 a; Przed blazkem w obezrzenu iego
obloczy so szły (nubes transierunt, Pul: po 50
szły), grad y wogle ognove FI 17, 14; Strzali
twoie szły so (sagittae tuae transeunt, Pul: ydo)
FI 76, 17; Y wzpomonol, isz czialo so, duch
ydoczi a ne wraczaioczi se (spiritus vadens et
non rediens) FI 11, 44, sim. Pul; Kry swantha 55
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sla z boga na sbawene thobe Bogur B—F ; Asz
na doi do mlinow xsząsa woda, czszo rowem
gidze 1419 JP XXXVII 173; Stella... antecedebat eos (M at 2, 9) schla przed nymy XV med.
SK J V 265; Trzeczye rzece ymyo gest Tigris,
ta gydze przeczyw Asyrom (ipse vadit contra
Assyrios) B Z Gen 2, 14; Y rzeki bog: Yczczye
szemye (leg. z ziemie) wodi ib. 8, 3; Zginoli so wody iordanske przed skrzino zaslvbyena bożego, gdysz gest przezeń sla (cum transiret eum) BZ Jos 4, 7; G vyazda... schla na
ten dom (stella... supra dom um ... ferebatur),
gdze szye Cristus narodzyl Rozm 68, sim. ib. 16;
They noczy, kyedy szye syn boży narodzyl, po
wschenw svyatv myod schedl (mel per universum mundum super terram pluit), bo tedy nyebyossa myodem czyekly Rozm 70; Ten ysty
obłok s nymy schedl, gdzyekolvyek ony schły
(nubes haec euntibus illis commeabat) Rozm 87;
Wschytko, które ydzye wsta (leg. w usta, quod
in os intrat Mat 15, 17), vnydzye w brzuch
Rozm 356; Iesus, kyedy z daleka vzral thy pochodnye ydącz v noczy, przystąp/vschy, swe
zvolyenyky vzbudzyl Rozm 613; ~ A gdisz vsliszisz zwyok gydocz w wyrzchu gruszewya (cumque audieris sonitum gradientis in cacumine
pirorum), tedi winydzesz ku boiv BZ I Par
14, 15; ~ deszcz idzie 'deszcz pada, pluit':
Zatworzillybich nyebo, yszebi descz nye szedł
(pluvia non fluxerit) B Z II Par 7, 13; ~ zioła
idą 'wschodzą, pullulant': A nna... vzryala zyola
trawą roszkosznye ydaczy y zyemyą (leg. i z zie
mie, A n n a... herbas atque gramina de terra
pullulare vidit) Rozm 4; ~ idące imienie 'ma
jątek ruchomy, res mobiles, supellex': Mozely
szobye wząncz zyszk albo vrobek za szwoy trud,
czo vroby sz gych gydaczym gymyenym? Ort Br
VI 385, sim. Ort Mac 127; Then mvszy thym
dzyeczom gych gymyenye gydacze ypewnycz
szwym nye gydaczym gymyenym, to gest stoyaczym (OrtMac 127: gych gydacze gymyenye
szwem stoyaczym gymyenym) OrtBr VI 385;
Cziowek może dacz szwe gymyenye dobythe,
gydacze y nye gydacze, gdzye albo *kvmu chcze
Ort Mac 16, sim. OrtBr Rp 59, 2; Umrzely czlowyek a zosthawy po szobye rowno rodne dzyeczy w gymyenye gydacze y stoyacze (OrtBrRp
67, 1: y gymyenye gydacze y stoyacze)...
S thych dzyeczy yedno vmrze, azaly yego czasz
('część’) gymyenya bąndz gydaczego, bądź sthoyaczego (OrtBrRp 61, 1: gydacze albo nye gy
dacze, tho gest stoyacze) odvmrze na yego
m athką? Ort Mac 89; Tha m athka za zywotha
s takym od umarłym stoyaczym y gydaczym gy
myenym może czynycz..., czo chcze ib., sim.
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OrtBrRp 67, 2; Gdy mąszczyszną poyniye zoną
a szwey zenye wyanyge na szwem gydaczem
gymyenyy stho grzywyen {OrtMac 20: wyanuye
na szwym gymyenyu gydaczych stho grywyen)
OrtVrtel 117; ^ zakład idący ' ruchomość od 5
dana w zastaw, mobilia pignoris loco p o sita :
Goscz z zakładem, czo mu zastawyaya za wysznany dług, mały czekacz..., bądź zakład gydaczy albo nye gydaczy {OrtBrRp 89, 2: bandcz
zakład gydaczy albo nye gydaczye gymyenye)? 10
Ort Mac 122.
b. *ciągnąć się, ire, ducere (dicitur de finibus,
de via)9: Daley ot tu dw copczu ma gidz gra
niczą tą szamiczą 1419 JP XXXVII 173; A na
doi mlinow ma gidz stara szamicza asz na conedz 15
gori ib.; Y ymarla gest Rachel, y pogrzebyona
na szczyesce gydocz do Efratan (sepulta est in
via, quae ducit Ephratam) BZ Gen 35, 19; Nye
ma gnacz gynądy, gedno drogą, która gydze do
lyasa (per viam ducentem ad silvam, Sul 59: 20
drogą wyodączą do łasza) Dział 59.
c. iść po czymś 'następować, seąui : Aze dothychmyast czczyenye y {pro o) m lodosczy...
pana naschego schło porządnye yedno po drugyem podług tego, yako szye dzyalo (hucusąue 25
idem est ordo historiae evangelicae apud omnes)
Rozm 202.
d. *trwać, agi, esse*: Aby zyvot tvoy szyedl
albo by<ł> yako yego, rządzylby dny tvoye
y myerze (et si tua vita talis esset, qualis eius, 30
cum pace pertransires dies tuos), a nye zgynąlby
zla smyerczyą Rozm 141.
e. 'być w obiegu, in usu esse': Gdy woyth
szyedzy na gaynem szadzye albo gyndzye szadzy, ktho gyemu przepadnye, then mu pokupy 35
oszm szelągów drobnych pyenyadzy gydączych
{OrtKal 200: pospolnych drobnych gydaczych
pyąnyadzy) OrtMac 33.
f. 'być liczonym, mieścić się w liczbie, numerari, \alere \ Kako wyele thych pyenadzy, czso 40
gych y nasz osszmynasczye gydą {OrtMac 93:
gydzye) za sszyroky grosz cessz[y]ky OrtBr VII
571; Bo v nasz gesth moneta, czo gych gydze
{OrtMac 102: czo yey gydzye) osszmynascze za
praszky grosz ib.
45
3.
o pojęciach abstrakcyjnych 'pojawiać się,
poruszać się, płynąć, działać, ire, se movere,
agere’ : Gydan ascendunt (quid turbati estis et
cogitationes ascendunt in corda vestra? Luc
24, 38) ca 1450 PF IV 573; Nye vmye gydz le- 50
nywe myloscz ducha swantego nescit tarda mollimina spiritus sancti gracia ib. 576; Nye vmye i
lenyvo gydz dobrocz ducha swantego ib. 579; !
Jaczem lszikvath. Thasz ya gyda, roszkoszny |
may ca 1455 Dóbr 324; Na sznyyo wszelky j 55
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gydze szyrpien ib.; Ku twoiey sprawyedlyuosczi
czynienyu wszitki nasze aby szły wimowi M W
13 b ; Na myę szły gnyewowye twoy (in me transierunt irae tuae) Pul 87, 17; Dvsza gydze
{SkargaWroc: ydze) sz kravym ('krwawym’) pothem SkargaPloc w. 91; Mylosyerdzye yego
s pokolyenya w pokolenye ydzye (misericordia
eius a progenię in progenies Luc 1, 50) Rozm 53;
Antipater był gnye[v]vyen na oycza, ysch yemv
był brata przystayyl, a takosz nye chczyalo krolestvo na Antypatroyy dzyeczy ydz albo pascz
(eo quod ad filios ipsius Antipatris regnum transire noluisset) Rozm 105; ~ ~ przed się iść
'mieć ważność na przyszłość, valere, vim retinere :
Tako długo mały szwyadeczthwo tego lystha
przed szyą gydz OrtMac 99, sim. OrtBrRp 73, 3;
Gdysz then czlowyek... szdrowego {leg. z zdro
wego) zamyszlenya mnye dług wysznal..., mały
yusz moye zastawyenye, albo czo mnye zastawyono, ma my przed szyą gydz, y mocz
myecz? ib. 106, sim. OrtBr VII 555; ~ iść za się
'tracić wartość, valere des iner e, vim amittere*:
Vym, yze tve slovo za szye ydz nye może. Podobnye<j> szyemy y nyebo {pro nyebu) przemynacz szye, nyzły tvemv slow {leg. słowu)
Rozm 502.
4.
w wyrażeniach bezpodmiotowych: idzie ko
muś ku śmierci: Iozeff yako stary... czlovyek
nathychmyast ypadnye v nyemocz, yze yemv
yvsch ydzye kv smyerczy Rozm 145; Nasch
opyekalnyk sylno v trudney nyemoczy leży
a ydzye yemv ku szmyerczy ib.; ~ idzie ko
muś o coś 'chodzi o coś, interest': Wyszna-ly
szyą thego, czo pyrwey przed stharą radą wy
sznal, tho yemu gydzye o gyego zywoth, zaprzy-ly, mosze szye szprawycz na krzyszu Ort
Mac 38, sim. OrtBrRp 35, 4; Zaprzy-ly szye,
może bycz praw na krzyzv, a wyszna-ly szye,
thedy yemv gydzye o zywoth {OrtBrRp 36, 2: gy
dzye o szyyą), mogą gy osządzycz kv szmyerczy
OrtMac 38.; ^ idzie komuś na coś 'zanosi się na
coś, grozi czymś, imminet’ : Badzyely ktho obzalowan o głową albo o czyaszka raną, albo oczkolwyek gynnego, czo mu gydzye na szyyą albo
na raką {OrtBr VI 380: czo mv gydze o szyyą
albo na raka) za goracze rzeczy, a on nye yesth
przy them, na thego mayą zalowacz przesz czalą
nocz OrtMac 116.
Cf. Dojść, Nadejść, Najść, Obejść, Odejść,
Podejść, Pójść, Przedejść, Przejść, Przyjść,
Rozejść się, Ujść, Wejść, Wyjść, Wzejść,
Zajść, Zejść, Wynajść, Znajść, Najdować,
Wynajdować
(Iśćca) Iśca fwierzyciel, creditor : Pozyczacz
vęl gysczą creditor ca 1500 Erz 25. ~ Cf. Iściec.
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Iśćcowe *kara sądowa na rzecz wierzyciela,
multa, ąuae creditori adiudicatur' : Debent Iasconem pignorare zuparii... sub pena sedmnadzescza zupariis et sub pena pocznadzescza,
yidelicet gysczczowe 1403 Piek VI 158.
Iśćcowy, Iścowy *należny wierzycielowi, credi
tori reddendus vel sohendus’ : Et finem ad terminos particulares proxime celebrandos sub pena
iudicii al. *schadu et actoris al. gyssczowa dare
debet 1439 AGZ XII 67; Eandem penam debet
dare in spacio unius septimane sub penis iudicii
al. *schadowym et actoris al. gysczczowymi
ib. 68.
Iśćnośćny (?) *główny, podstawowy, capitalis,
capitali,
dicitur, pecunia constans’ : Essenciali debito al. giszcznosczna 1418—15Zab 512.
Itrocel bot. ' babka pospolita, Plant ago maior L ? : Gytroczyel plantago maior 1472
nr 717. ^ Bohemizm.
Iwa óo/. 'gatunek wierzby, ńm,
Caprea L ? : Ywa iva 1437
nr 2847; Ywa salix
1472 /7>. nr 247; Gywa *ibex ib. nr 1816;
Gyva ilex ca 1500
26; Gyvą ilmus //?.; Ilex
gy wą genus arboris est, alio nomine dicitur ilmus
gyvą //>.; ^ z fleksją łacińską: Inter silvam
Srednye et inter silvam Dolhe in circuitu arboris
iwe 1480
XIX 536.
Iz c f I
Iza Vzj, czyi,
numąuid-ne ?': Bog sodza
praw i..., a yza se bodze gnewacz po wszitky
dny (numąuid irascitur per singulos dies)? F7
7, 12, s/m. Pw/; Ut quid me de genere probasti,
id est yzasm nyedobrze yrodzon XV med. R
XXIV 362; Drudzy rzekły: Yza tho nye yest
sromothnyeyscha rzecz, yze on nass yyączey
nyzly szyebye myloval? Rozm 657; ~ Estne
yza XV p. pr. R XVI 350; ~ dubium: Sberz
dlvsnyky..., othpros, zapłacz dlvg wsytkim, ne
tracz dysze sye o czvcz penvcz, ysza {leg. iże?)
szle w pekle go rzecz? SkargaWroc w. 46.
Izali ' czy, czyż, an, num, numąuid?': Yzali
(num) prze iednego grzesnego twoy gnyew przecziwko wszitkim zanyeczi *syo ? BZ Num 16, 22;
Y przecz tak długo myeszka przidz sin moy?
Yzaly (aut quare) gest tam ostawyon ? Yzaly
Gableus vmarl (putasne Gabelus mortuus est)?
BZ Tob 10, 1—2; Izalysz {FI i Pul 84, 5: aza)...
wyeczny gnyew myal myecz na szwe stworzenye
(numquid in aeternum irasceris nobis Ps 84, 6)1
M W 68b; Isaly ten yest szyn Iozephow (nonne
hic est filius Joseph Luc 4, 22)? EwZam 307;
^ bez polskiego kontekstu składniowego. Numquid, yzaly, potest cecus cćcum ducere (Luc
6, 39)? XV in. R XXIV 74; Numąuid, izali,
colligunt de spinis uvas, aut de tribulis ficus

(M at 7, 16)? ib.; Ihus dixit: Nonne, yzaly ne,
decem mundati sunt (Luc 17, 17)? ib. 75.
Izba, Histba, Istba, Izdba f o r m y : n. sg. izba
1429 Czrs s. LXXXI; — g. sg. istby 1403 KsM az I nr 362 a, 1425 KsMaz II nr 1647, 1474
ZapWarsz nr 1405; histby 1462 ZapWarsz
nr 1155; ~ ac. sg. istbę 1405 Piek VI 268, 1432
ZapWarsz nr 401. 416, 1474 ZapWarsz nr 1405;
~ /. sg. (w) istbie 1413 KsMaz I nr 1951, 1474
ZapWarsz nr 1405; izdbie 1417 Przyb 13, 1465
Ośw nr 133.
Z n a c z e n ie : 'chata, też izba, casa vel cubiculum rusticum: Iacom y<a> Iacuszowi nowey
istbi ani *osdri <ni>e roczil 1403 KsMaz I nr
362a; lako Slap ne y a l... na pano Bauorowo, ne
targał ye za roko a ne wloczil yo przes gistbo
1405 Piek VI 268; Yacom ya sedzal s Dzirskem
w geney isthbe 1413 KsMaz I nr 1951; Pan
Sczybor nye kasal Roskowskemu ycrascz conya any kony cradzonych... v domu w swem
any w ysdbye chował 1417 Przyb 13; lako mne
ne dal Adam w czasz potrzep cu oprawenu
yszthbi 1425 KsMaz II nr 1647; Jaco mnye Jan
nye dal oken wyrabycz..., alyszbi ischba bila
gothowa 1429 Czrs s. LXXXI; Jako mye Micolay wynowath poi kopi y *thdwa grossza za
gisthbo 1432 ZapWarsz nr 401; Jako mne
woszny... poszwal o gisthbo othe Msczichny
ib. nr 416; Ho czo na mya schaloyala A nna...
wysschey kopy zalogy hy poloschenya gardlyna
hysthby, ho wschythco nye ssnam 1462 Zap
Warsz nr 1155; Yakom ya then sandzyl lythkuph myedzy Jadam em ... a miedzy Pyotrem ...,
isze iemv miał sbudowacz iszthbą i goląbincze
około ysthby, i drzewo... w ysthbye poczyoszacz 1474 ZapWarsz nr 1405; ~ A to tho
magi poszadzycz v Osszyyaczymyu u klastorze
v yszdbye tu, gdye pravo szedzalo 1465 Ośw
nr 133.
Izbica, Istbica, Izdbica 1. 'szkielet izby z belek
zbudowany, z przeznaczeniem na zamieszkanie
lub na przęsło obwarowania po wypełnieniu zie
mią, tignorum constructio ad casam aedificandam
vel ad castra munienda apta : Nec ad constructionem noyorum castrorum eos cogi volumus,
sed ad reedificationem antiquorum castrorum
tenebuntur, ita ut eqiscopus cum suo capitulo
istbizam unam ponat, ut alii nobiles... consueyerunt 1252 KodWP I 267; Incole et kmethones
yillarum ecclesie Poznaniensis unam stubellam
vlg. istbiczo castri nostri Cirnensis edificare...
debebant, eosdem incolas a b ... edificacione ipsius castri1.A et stubelle eiusdem ... absolvimus
1388 KodWP III 597; Item penes hanc turrim
sunt isthbycze sive sramby, super quibus sramby
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fuerunt kossly, sed iam corruerunt, et tectura
nulla. Ab istis isthbicze est eciam modicus murus malus usąue ad valvam aliam castr i 1494
Podoi 12.
2.
' trójgraniasta konstrukcja z pali, wypeł5
niona kamieniami, zabezpieczająca filar mostu,
palorum constructio triangularis, lapidibus expleta,pontis pilas a glacie vel fluctibus defendens’ :
Consuetudinis est istorum, qui in flum ine...
pontem faciunt, primo de lapidibus cumulum 10
faciunt, gyszbycze, secundo pile fundantur, sta
nową 1466 R XXV 138; Pile gystbycze, [...] szlezeye aut mosczyny XV p . post. R XXV 199; Yzdbycze cumulum XV ex. R XXV 146.
15
Izdba cf. Izba
Izdbica cf. Izbica
Izep cf. Hizop
Izjawić *objawić, oznajmić, annuntiare': Mocz
albo sylo dzal swogych yzyawy (annuntiabit,
Pul: zyawy) *ludo swogemu T7/ 110, 5. — Może 20
błąd pisarski zamiast vzyawy.
Izop cf. Hizop
Iż(e), Hiż(e) I. sp ó jn ik : 1. wprowadza zda
nie przedmiotowe 'że, quod, u f : Moui <bog> vsemogocy: vstan!, pocazuio, iz so gresnicy ctuo- 25
racy Kśw br 10; Togo, ize ide tobe crol smerny,
ne hces pamotach? Kśw cv 4; Tec to crol y croleuich nebesky v troiakey recy znamenitey ine
usitky crole zmyia, a to u tern, iz <jeść miłościwiej)sy, iz iesc mochneysy, iz iesc *scedressy 30
Kśw cv 27—8; Pocazuie nam ewangelista suoty,
iz tec to crol iesc miloscyueysy Kśw cv 34, sim.
ib. av 7. cv 10. 26. dr 5; O kaco iesc ti to crole
mile pouabil, iz gim nouo <gwiazdę poka)zal
y zyauil, taco ize nics ne mescaioch, usrewsy 35
kuas<dę>... droky so ne othlozily Kśw cv 37;
Verzisly f tho, ysze szo Xt gest... *marodzyl
Gn 171 b; Alle szo ga po grzechu tego barszo
bogo, yszeszmy iusz ten tho dar fszythczy straczyly Gn 172a; Mas szo... na tho rospamotacz, 40
ysze gesz thy s szeme stworzon Gn \14a,; Allecz
ga tho th o b e... pouedam, ysze thy takesz na
kryszu musisz vmrzecz Gn 177b, sim. ib. 172a;
Nasz Xpc miły gestcy on tho byl vczinil, ysze
gegoscy nebo y szema sderszecz bila ne mogła, 45
tenci szo gest byl f lone v swe miły matuchny
panny M arie... polosyl Gn 180a; Iści szo tesze
0 nem tako pisze, ysze bylastha dwa bracencza
barso bogatha Gn 182a, sim. ib. 183 a. 183 b ;
Y wedzcze, isz dziwna yczinil gospodzin swo- 50
tego swego (scitote, ąuoniam mirificavit dominus sanctum suum) FI 4, 4, sim. Pul, sim. FI
1 Pul 95, 9. 99, 3. 108, 26; Widzcze, isz slotky
iest gospodzin (videte, ąuoniam suavis est dominus) FI 33, 8, sim. Pul; W tern poznał iesm, 55
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isz ies (Pul: ysesz) chczal mne (in hoc cognovi,
ąuoniam voluisti me) FI 40, 12, sim. FI i Pul
61, 11. 82, 17; Wnimal ies złe, isze (Pul: ysz)
bodo tobe podobni (existimasti iniąue, ąuod ero
tui similis) FI 49, 22; Pamotaycze, ysze wysoke
ymo gego (mementote, ąuoniam excelsum est
nomen eius Is 12, 4) FI Is 5, sim. Pul, sim. FI
i Pul 77, 44; Szpowadami szo bogw naszemw
milemw, yszeszmi szgrzeszili, yszeszmi ne peł
nili szeszczora miloszerrdza Spow 1; Kaio
sse teze, izem sse dopusczil sedm smertnich
grzechów Spow 2; Werzisz w tho, czlowecze,
iz (Bogur F: esz) Iezucristh prawi czirpal za
nasz rani Bogur B—E; Wtenczasz rzekli,
iszeszmy gy szabili w sztopiczy 1401 Piek VI 62;
Yszbi mała yechacz do Pysdrfi] do sanda y mała
wysznacz, ysze ne przedala... na weki, ale szastawila 1409 JP XXXVII 164; Gy na tho Pauel
ykaswye swadky, gysze mu dal sina rana 1416
AKPr VIII a 138; Sznay, yszess ty mne pirvey
rzeki, yszessz chłop, przetom tobie ja rze<k>l,
isszess ti chłop 1425 R T H III nr 76; Wecz,
moya namyleyssza panno, ysze... ne była any
bandze nath cze gyna myła ca 1428 PF I 481;
Nyewrzad nye po winyl tego płatu na Crz<(czo>nowye any tam grodził o tho, isz gy Crczon
poswal 1444 SK J III 333; Ktho thy wyeprze po
był, ma poczywyrdzicz wlostną przysągą, ysz
tham szą pobythi Sul 69, sim. ib. 74; Pomny,
yze nyewiasta wipodzyla Adama s raya Gloger;
Dząkyyą bogv memv, ysze gemy thako lyvbo
yczynicz we mye tho czudo XV med. PFYV 594;
Patrzczye, ysze wam dal pan soboto (videte,
ąuod dominus dederit vobis sabbatum) B Z Ex
16, 29; Alye aczbi wyedzyal, ysze (Kalużn 284:
ysz) wol rogaty byl (sin... sciebat, ąuod bos
cornupeta esset)..., wroczy wol za wol ib. 21, 36;
Przisyogly wszitczi, ysze to yczinyo B Z I Esdr
10, 5; Vczi, ysze ktorzibikoly przestopyly za
kon, abi biły pylnye karany (doce, ut ąuotąuot
transgressi fuerint legem, diligenter plectantur)
B Z II Esdr 8 ,2 7 ; Wyerzo temu, yze angyol
bozi gest s nym (ąuod angelus dei bonus comitetur ei) B Z Tob 5, 27; Dzeczą tego vmarlego mowy, ysz ma latha a chcząloby szye
szamo opyekacz OrtBr VI 388, sim. OrtMac
134; Tesz ykladamy, ysze gdy kląty do ktorego
myasta, wsy albo kosczola... wstąpy, tam nye
mayą spyewacz (statuimus insuper, ąu o d ... cessetur a diyinis) tako dlvgo, alysz wygedze z onego
myasta Dział 5; Czsoszesmy vznali, ysz tho było
przeczywko sprawiedlywosczy boszey ib. 16;
Tedi sądzą... rzeczi tako w ząte... powiadayączym a skarszączym, ysz nyesprawyedlywie
dzeczkowany,... ma wroczycz ib. 19; Tedy łan
9
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Pyotra pozwał przed sąd szalvyącz nany, ysze
gy vranyl ib. 22, sim. ib. 25. 30; Tedy my
vszrzawszy rostargnyenye, przysądzylismy Indrzychovy, ysz podług prawa vczynyl ib. 29;
<P)rawo czesarskye nas navcza, ysz poszescza
ognyem ma zgynącz ib. 32; Kyedy macz vmrze,
dzeczy cząsczy od oczcza szadney nye poszysczą,
wygyąwszy to, ysz oczecz gynszą szoną chczal
poyącz ib. 38; <B>artolt skarszyl na Andrzeya,
ysze mv laką pokosyl..., ale to przyloszyl, ysze
yą kvpyl v włodarza Andrzeya ib. 42; Sly
m nych... nye dba, ysz go kygyem bygyv De
morte w. 459; Bo vmyszlnye na to godzy, ysz
sye panu zlye vrodzy Satyra w. 14; Zwyastowal
Saulowy, ysz przyszedł Dauid w dom Abymelech
Pul 51 arg.: Wyerzą ya, yze yest twe wyaczsche
szmylowanye... nyz me czyaszsche zgrzeschenye
Naw 93; Dzyąkvya thobye,... Cristhe, yzesz
m ye... raczył wezwacz Naw 145; M a przyszancz..., yako nye wyszagnal raky swey na
tho bydło, szlowye, ysz gego nye vderzyl (iusiurandum erit in medio, quod non extenderit
manum ad rem proximi Ex 22, 11) XV p. post.
Kałużn 285; Czugyesz szye, yzesz szye vpyl,
waruy szye byesszyadi XV p. post. R I s. XLV;
I dzyvovaly szya, yse przedlvszal on w koszczyele (mirabantur, quod tardaret ipse in templo
Luc 1, 21) EwZam 288; My raycze Rymanowczy pyszemy vaszey mylosczy, ysze thu szą dwa
kmecze XV ex. SI Ar eh I 169; To mayą od svego
przyrodzenya, yze svoy plod podlvg svego cza
szy rodzą Rozm 5; Thv szyą pysche o tern, yze
dzyevycza dostoyna Marya po szyedmy lat
da<na> do kosczyola (quod M aria... praesentata est in templo) kv sluzbye bozey Rozm 15;
Bo przez twą czystotą samasz thy zaslvzyla,
yzeszye (leg. iżeś sie) vlyvbyla (meruisti, quod
tu ... placuisti) krolovy nyebyeskyemv Rozm 41;
A myedzy namy nye yest dostoyen zyw bycz,
bo wschytkyem zaslvzyl, ysch ma ymrzecz (expedit hoc omnibus, ut ipse moriatur) Rozm 132;
A thy, Iesuszye, tosz ty obvykl czynycz, yze
svyate dny zawsche lamyesz Rozm 136; A wschakosch to myal v obyczayy, yze wschego vzyval
Rozm 159; Albo która potrzeba k temv przypądzyla, yzesz thy czyelestnoscz przyal (quae
necessitas coegit incarnari) Rozm 165; Nyekto
myą dotknął, bo baczę, yze mye nyekto dotknął
Rozm 223; Alye Iozephus pokłada, yze Herodyada była dzyewka Arystobolova Rozm 242;
Potem yescze slyschely, yze rzeczono (audistis,
quia dictum est Mat 5, 33) v starem zakonye,
yze nye przyszyegay krzyvye Rozm 269; Nye
masz o tho pyeczey, yze syostra moya da mnye
samey sluzycz (non est tibi curae, quod soror
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mea reliquit me solam ministrare Luc 10, 40)?
Rozm 334; Czemv szye na mye gnyevaczye,
yzem każdego czlovyeka vzdrovyl (mihi indignamini, quia totum hominem sanum feci Jo
7, 23) v sobota? R ozm 433; A ony tez to z vmyschlem vczynyly, yze odvloczyly, bo yego ve
dnye yącz nye smyely Rozm 615; Albo by mogl
vschytką vaszą bron zetrzecz, yako vczynyl
yoyscze syrskyey, yze wschyczky czyaczyvy ych
lączysk na yeden czas robaczy zgrysly Rozm
629; Bo myslyl Pylat, yze vezravschy Zydovye
tego złego... czlovyeka y lesucrista..., bądą szye
sromacz Rozm 808; ^ Szal my thego, yszem
cza gnyeval SkargaPloc w. 87; Którzy nyemoczny sza, starodavnym obyczayem ysz gynaczey mayu bycz opatrzeni pokarmem qui infirmi sunt, si ex pristina consuetudine aliter
tractantur in victu, nye ma gynym bycz zal ca
1500 JA IV 93; ~ w utartych formulach rot:
Jaco to swaczo, isz Micolay slubil *Pertkovi
wroczicz ten <list> 1390 Leksz I nr 867, sim.
1415 JP XXXVII 168, 1435—7 BiblWarsz 1861
III 24; Iaco praue vemi i swaczimi, isz Stazek
dal sw<y)ch prauich penandzi na zastauan, a ne
pospolnich Jaschne 1395 PKKr 241, sim. 1427
Zab 538; Swatczim, yze Janus y<e>st prawa
Laska 1397 R T H V I23, sim.\SKJ III 192; Yaco
swatheza, isze Szeczslaw yest thego sczitha
Buynow y zawołana 1398 R TH III nr 3; Tako
gim pomoszy boog..., yako o theem dobrze
wem, ysze Przibignew s Szczepanem biły so
dzelny 1412 JP XXXVII 167; Taco gim po
morzy bog, iaco to swatczimi [c], yrze Hynek
dzerszy dzedzino Basskowo... w sastawye
1410—3 JP XXXIII 387; Swaczczą, isze pan
Micolay neboscz Lubomsky wsząl wosz, szekyry s naczynym Iacubowy iaco poloszmy
grzywny 1419 JP XXXVII 120, sim. 1423 JCozier
II nr 7; Ya tho veym (pro vyem), ysze Wawrzinecz z bracza wolny sza 1415—26 ZapM az 1,
sim. 1427 RHist LXIX 331, 1428 Monlur V 137,
1444 Czrs s. LXXXIII; Byerzem to k naschey
stare przischadze, iszesmy schedzeli w szagayonem veczu 1429—37 BiblWarsz 1861 III 25;
Jakom ya sz thoba vyednan... poth zakładem
dwu kopu, yschesz myal chycz oprauicz 1480
ZapWarsz nr 1509; Jakom sya s thoba vgyednal, ys thy mnye myal dacz XIX gr<oszy> 1497
ZapWarsz nr 1783; ~ Taco nam bog pomozi, ize
przes czazu wyszła, a ya gey nicz ne wsayl (pro
wsyal) 1395 PKKr 242; Taco my pomoszy bog...,
*iseszem obsilal Michała i s Parscu, aby brał
swe penode 1399 Leksz II nr 2438; Tako gim
bog pomossy, isse se o thi rani vgednali 1405
SK J III 195; Tako my bog pomozi y sswecza
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(leg. święcia), yzzem ssze ne obwanzal zaplaczycz trzy grzywen 1418 SK J III 197; Taco mi
bog pomoszi y swanthy crisz, ysz ta dzelnicza
yest mi blisza crwo nisze łanowy 1419 AKPr
VIII a 147; Ita me deus adiuuat, izem nye tar
gował trzech wyeprzow v Jana 1443 SKJ III 332;
Tak my bodz pan myloscyw, isze nye wzwyodo
roki mey na mazanego boszego (propitius sit
mihi dominus, ne extendam manum meam in
christum domini) B Z I Reg 26, 11; Zyvye bog
*oyczv naschych, przed yego obezrzyenym stoya,
yzem mąza nye poznała any kyedy od mey mlodosczy poznacz żądała Rozm 61; Tako my myły
bog zyvy y vyerny pomozy, yzem nye znal tego
czlovyeka (negavit..., quia non novi hominem
Mat 26, 72) Rozm 690.
2. wprowadza mowę niezależną po \erba dicendi etc.: A przes tocz svoty Lucasz tha to
sloua on movy rzekocz tako, isze gaceszm namnegszy poszel oth miłego Xpa Gn la , sim.
ib. 2 a. 4b. 5 a. 171 b; Gdisczy gest on nam bil
tako pouedal, isze tocz ga vam dzysza velike
veszele sgauam Gn 2 a, sim. ib. 175b. 184a;
Alleczby nektory clouek medzy namy tako
rzecl, ysze gacz, dze, ne mogo bycz swoth Gn
172a, sim. 1416 JP XXXVII 171; Tedi Jarant
otpowedzal, ysz sznay, yszess ty mne pirvey
rzeki, yszessz chłop, przetom tobie ja rze<k)l,
isszess ti chłop 1425 R T H III nr 76; <N>agoth,
kmyecz, szalował na swe sąsyady tako, ysz
gdysz my noczną rzeczą kony gest vkradzon we
wsy myedzy sąsyady, natychmyast z pylnosczą
gesm pobvdzyl sasyady Dział 28; Tedy dzyevycza M arya mało pomylczącz odpovyedzyala
byskvpom, yze ynego oblyvbyencza myecz nye
chczą yedno samego boga Rozm 24; Począly
wschenw lyvdv povyedącz rzekącz, izesmy vydzyely y schlyschely anyely movyącz Rozm 69;
Odpoyyedzyely, yze bog wschech bogow wschedl
w zyemyą (responderunt..., quod terram introisset), yegosz dzyevycza porodzyla a myśmy
stacz nye mogły Rozm 92; Stały na vlyczy placzącz a rzekącz, yze sam czarownyk nam skodą
czyny a przydącz do domv skarżyły maczyoram, ize on czarownyk kazał nam, bychmy brały
ogyen w svknye Rozm 124; Y poznał, a nye zaprzal, yze ya nye yestem Cristus (confessus est:
quia non sum ego Christus Jo 1, 20) Rozm 184;
Yze byl rzeki przedtym, yze ktorez my dal,
strzegłem ych Rozm 635.
3. wprowadza zdanie podmiotowe 'że, ąuod,
u t A gdas, praui, angel zmouil ta ... <słowa,
z)aplacah 0 , praui, usem sircem y obetnico bogu
vzdah 0, <iżby bog) so nad nimy smiloual. Toc
y iesc to, yze angeli <święci dani są n>am na

osuecene nasego somnena Kśw av 13; Toch to
y iesch prauda, ize yde tobe crol zbauicel Kśw
cr 22; Toc uem uelike u<bostwo króla) taco
csnego, iz iesc taco smerne prisce y taco smerne
narodene sina bożego, ienze prez pocothka
s bogem occem jesc croleual Kśw cr 35; Toch
y iesc, ize yde tobe crol vbogy na to, izbi ty
wbostue (leg. w ubóstwie) ne sti<s)coual Kśw
cr 36; Fftorecz przyrodzene gesth tho voszeve,
ysze gdis szo on che odmlodzycz, tedycz vocz
on ge gorske korzene Gn 172b; Dobrze mne,
yss ges (Pul: yzesz) vsmerzyl mo (bonum mihi,
quia humiliasti me) FI 118,71; Dobrze, ysze
yo wszoly prócz mnye B Z Gen 12, 16; Bo to
bogu nyelyvbo bilo, ysze gy bil królem vczinyl
(dominum poenitebat, quod constituisset eum
regem) BZ I Reg 15, 35; <P)rzydawa syą cząstokrocz, ysze dworzanye... przed n a s... po
zywayącz chytrze a rozmagite szal oby wymyslayą Dział 14, sim. ib. 16; <P)odlug starego
obyczaya było, ysz gdy sluszebnyczi kv nyektoremv zabitemy na polv abo na drodze były
przywołany, prawem swym ... odzenye... sobie
brali ib. 32; <P)rzygadza syą, ysze porodzony
s plemyenya slacheczskyego, cząstokrocz swey
czczy nye szanyyącz, wydawayą syą na lotrowstwo ib. 39, sim. ib. 45; <S) prawa boszego
gest, ysz zloscz gednego nye ma bycz schkodna
drugemy ib. 64; Vstawą tą ma bycz dzerszano,
ysz o wyna albo rekogemstwo panyskye kmyecz
nye ma bycz czadzan ib.; Przygodzylo szye,
yze myala ymyątacz kosczyol Rozm 19, sim. ib.
86. 122. 160. 161; Stało szyą yednego dnya, yze
dzyeyycza M arya sla z Nazareth svoymy (leg.
z swoimi) toyarzyskamy Rozm 40, sim. ib. 58.
146. 236. 321. 379. 394; Alye to może bycz,
yze ktokoly przyschedl k nyey, myenyacz szye
anyolem, y zdradzyl yą Rozm 55; O myły synkv,
dostoyno to yest, ysch mam bycz smączyen Rozm
134; Kyedyzesz s tych trzy persony yeden bog
v ystnosczy, yakosch yest to, yzesz szye thy vczynyl moye dzyczyą ? Rozm 165; Rzeczono yest, yze
kto opysczy zoną svoyą od szyebye, ma yey
dacz yyano Rozm 268, sim. ib. 269; Bo vydzy my
szye, yze moya duscha przez tvego oblycza zyva nye może bycz Rozm 303, sim. ib. 320;
Wschako pyssano waschem (leg. w waszem)
zakonye, yzem ya rzeki (scriptum est in lege
yestra, quia ego dixi Jo 10, 34) Rozm 429; By
to podobno mogło bycz, ysz y syyączy bąda
v błąd wyedzyeny (dabunt signa m agna..., ita
ut in errorem inducantur M at 24, 24) Rozm 483;
Vschakosz yvz szye blyszy, ysch myą bąda nade
wschytek lud przeklynacz Rozm 495; Czo yest
to, yz nam movy (quid est hoc, quod dicit no-
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bis Jo 16, 17): Mały czass a vy mye nye vzryczye Rozm 572; Bo nye yest podobno albo po
dobny vrząd, yze Marya, m atka boga yschechmogączego czvyą placzączy, a my spymy odpo-*
czyyayącz Rozm 601; Doszycz yest, yzesczye 5
odpoczyvaly Rozm 611; Alye podobno, yze odpoczyvacz nye mogl Rozm 613; Nye yest to
nyyeden dzyv, yze Cristus nye poznał nyyednego czeladnykow, alye to yest dzyw, yze yego
any Iudasch poznał, yego czeladnyk Rozm 623, 10
sim. ib. 625; Nye było z vmyslu thych sług,
alye yyączey z moczy Iesucristovey, yze zvolyenyczy od nych nye były yączy Rozm 635; Za
nass byl yako łotr yąt, z łotry ssądzon, yakosch
potem stoy w evanyelyey, yze byl Barabasch 15
łotr Rozm 651; Yza tho nye yest sromothnyeyscha rzecz, yze on nass yyączey, nyzly szyebye
myloval? Rozm 657; Mogło to bycz, yze na
chvylą zruczyyschy odzyenye yczyekl Rozm 659,
sim. ib. 704; To ny ma bycz przypysano yyą 20
czey yego znayomosczy, ale yyelebnosczy y cznoczye yego, yze yschedl v dom byskupy y Pyotra
wyodl s sobą Rozm 673; Alye dzyvna rzecz,
skąd ym to przyslo, yze movyly, by szye on
krolyem czynyl Rozm 778; Aby to pravda była, 25
to yest yavna, yze v sobothą vzdravya yschytky
nyemoczy Rozm 806; Nye dosycz było przeklątemv satanoyy, yze byczoval czyalo ssvnątrz
Rozm 823.
4.
wprowadza zdanie przydawkowe 'że, quod,30
ut*: a. z odpowiednikiem w zdaniu nadrzędnym:
Iacoszmi to smowo meli s panem Medzirzeckym, ysz nam mai spusczicz folwark 1400 Piek
VI 1; Ten tho obyczag gest na tern tho svecze,
isze gdiscy ktoro svotoscz do mastha przynoszo, 35
tedycz vocz ludze s kaplany... naprzecif ge
yynydzo Gn 4 a; Vosz tho to modroscz ma, ysze
gdis gy cho szabicz, tedicz vocz on svo glovo
krige Gn 172b; Vocz trzeczecz przyrodzene vosz
tho ma, ysze [g]gdiszcy gy szegnago, voczcy on 40
gedno vcho ogonem szaslony Gn 173b; lako
Adam habuit to umowo sz Woczechem, hys
mai sz tey roley szito wszacz 1408 TPaw IV
nr 1368; Tandem ego veni... et mei homines
sedent y obroczilem w to słowo, ysz pusczy 45
homines meos 1414 TymSąd 165; Jacom ya
wstał oth Jana o tha krzywda, yze ma na Godi
nye szedlyl 1433 Czrs s. LXXXI; Prze grzechi
Geroboam ow i... a prze to wyno, ysze gnyewal
pana boga israhelskiego (et propter delictum, 50
quo irritaverat dominum deum Israel) B Z III
Reg 15, 30; Then ortyl mayą, ysze błyszczy szą
k themv przicz przyszagą..., ysze gych oczecz
nycz nye wyanowal gych maczyerzy OrtVrtel
117, sim. OrtMac 21; <P>yrwey ten byl oby- 55
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czay, ysze any godziny, any czasv trzymano przy
sądzech Dział 12; Tha my rzecz barszo nyemyla, yszesz mya tako postraszyła De morte
w. 92; Thą laszką Anna swyatha zasluzyla, yz
przezpyecznoscz zywotha szwego myala M W
75a; Jhus mathcze thą czescz dzyalal, gysze apostoly szebral ca 1500 SprTN W V 12; Thych
myalo bycz v lyczbye dwanasczye a s takyem
yylozenym, yze tamo bycz myely v czystosczy,
slvzycz bogv (u t... domino servirent) Rozm 15;
Wschytkym povyedamy ten dzyw, yze porodzyla dzyevycza Rozm 65; Bo Zydoyye myely
ten obyczay, yze cząsto vmyvaly thy sządy
Rozm 208, sim. ib. 616; Przydzye ta godzyna,
yze any na they górze (ąuando neąue in monte
hoc Jo 4, 21), any v Yerusalem badzyeczye
szye modlycz bogv oyczv Rozm 247, sim. ib.
570. 575; O przekląty Iudaschv, y skądczy ta
okrutnoscz, yze za tako małe myto predavasch
mystrza svego? Rozm 515; Y było myedzy ym
takye poruszenye, yze szye yczynyl yako v dokonanyy, czvsch v takyem boyovanyv Rozm
605; Otosch czy za thą dobro thą, yzesz my vcho
przyczynyl svemy czary Rozm 646; Bo są yemv
dvoyą rzecz przymyenyaly, lye tą, yze szye kró
lem czynyl y synem bożym, a oboyą rzecz myły
Iesus mogl vkazacz Rozm 844; ~ Czczyenye
o tern, *yzą dzyevycza Marya v zyvoczye svey
mathky była posvyączona Rozm 9, sim. ib.
372. 373; A wschakoschczye vy svyatczy mnye
tego, yzem movyl ya (testimonium perhibetis,
quod dixerim Jo 3,28): Nyestem ya Kristus Rozm
240; Przykład o tern, yze nykt ny ma sobye
ządacz vyschego myescza, kyedy bądzye na godzyech Rozm 380, sim. ib. 390; Myły synkv,
vzpomyeny... na ony slova, ktoresch ya od
czyebye slyschala, yzem przez bolyesczy bycz
myala Rozm 502; ~ b. bez odpowiednika w zda
niu nadrzędnym: Christus szmarthwychwsthal
gest, ludu prziklad dal yest, ysz nam szmartwychwstaczy 1414 R XXIV 364; A m y ... gothowysmy szye oczisczycz thrzemy slachcziczi...
na *swyadecztwi, yszesmy tego wszego nie uczinili 1427 BiblWarsz 1861 III 40; Kv othlozenyv szkodnego nalogv..., ysz (quod) zona po
szmyrczy mąza na stholczy wdowskem... ostanyącz, po mązv wszisthko gymyenye trzy
mała, ... vstawyamy Sul 74; Które bodze znamyo, ysze pan yzdrowy myo, isze mam trzecyego dnya wnydz do koscyola boszego (quod
erit signum, quia dominus me sanabit et quia
ascensurus sum ... templum domini) ? BZ IV
Reg 20, 8; Mozely woyth besz gayonego sandy
rok *odbozycz do zayytrzą, gdy szye stanye
beszprawna rzecz przed polnoczą, ysz (OrtMac
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130: szlowye ysz) kogo zabya Ort Br VI 387;
Tedy przyszasznyk ma naydz ortel, ysz gest
czasz OrtKał 309, sim. Ort Mac 117; ( N i e 
zgodny obyczay wsząly myedzy sobą zemyanye,
ysze gdy ktori kmyecz vm rze,... pyscziną gego 5
dobra k sobie przygmvyą Dział 29; O wynach,
ysze syn za oczcza nye ma czyrpiecz ib. 59;
Ynsche dzyevycze z Marya były davaiy szvyadecztvo Iozeffovy o Maryey, yze dvchem svyątym począla (cum virginibus... testatur, quod 10
per deum factum sit) Rozm 55; Bo tedy było
przykazanye od czeszarza Augvsta, yze każdy
czlovyek v tey vlosczy myely przydz do Bethleem
Rozm 62; Bocz *yąsch przyschedl czass, yze
s pokolyenya Abramovego blogoslavyenye dano 15
bądzye wschemy lyvdv (praenuntiavit A brahae:
quia benedicentur in te omnes gentes Gal 3, 8)
Rozm 63; Czczyenye o pyrvem vypądzenyv s kosczyola przedayączych y kvpvyączych, ysch
myły Iesus swą mylą matką y takesch svemy 20
zvolyenyky schedl do Kapharnavm Rozm 210;
Bo przydą na czye dny, yze czye ogarną tvoy
nyeprzyaczyelye Rozm 448; Odpovyedzenye mylego Iesusza svoyey myley m athcze..., yze czloyyeka nye chczyal odkupycz ynaczey svą 25
szmyerczy Rozm 500, sim. ib. 504; Gdzyesch
dzyal przyyyley, yze czye apostołem yybral?
Rozm 513; Bo tu yyelyką pravdą ykazuyą, yze
yschysczy yczyekayącz, a on naslyaduye Rozm
671; A to yyz było znamya, yze ten czloyyek 30
dostoyen byl smyerczy Rozm 750; A to czynyly
na pamyącz ludu zydovskyego... a tez na pamyącz, yze vmyral yschelky pyrvorodzyenecz
eypsky Rozm 807; ~ Vszrzal bog szwyatloszcz,
ysze gest dobra (vidit deus lucern, quod esset 35
bona) B Z Gen 1, 4; A gdisz pan bog przewroczyi myasta tey to wloszczy, wspomyonol na
Abrama, yze prószył gest Lota z przepadnyenya
myasta, w gemze to gest bidlil ib. 19, 29; Bog
wye my szły lyudzke, ysz (FI: bo) próżne so (scit 40
cogitationes hominum, quoniam vanae sunt)
Pul 93, 11; Obezryczye ptaky nyeba, yze any
szyeyą (respicite volatilia..., quoniam non serunt M at 6, 26), any zną, any zbyrayą v gumna,
a oczyecz vasz karmy ye Rozm 280; Kyedy ssą 45
vzrely M aryą, yze szye tako rącze pochvaczyla
(cum vidissent Mariam, quia cito surrexit Jo
11, 31) y yyschla, naslyadovaly yey Rozm 437;
~ dubium: Jaco to swaczo, isz Micolay slubil
*Pertkovi wroczicz ten (list), isz gim sze sza- 50
luge 1390 Leksz I nr 867.
5.
wprowadza zdanie orzecznikowe 'że, u f:
(P)ospoliti obyczay w królestwie naszem gest,
ysz po smyerczy maczerze dzeczy od oczcza
swego dobra gymyenya polowyczhą, a tako dla 55
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swego glupyego rozvmv młodych lyat gymyenye
straczayą Dział 38; Bo taka mocz yest pravdy,
yako movy svyaty Yan Złotovsthy, yze nyeprzyaczyyelye mvscha yą movycz, yakoby tą
ystna pravdą przypądzeny Rozm 670; Bo gdy
taka mocz yest pravdy, yze y od nyeprzyaczyol
svyądecztwo ma myły Cristus, pfayą v pravdą,
którą navczal Rozm 681.
6.
wprowadza zdanie przyczynowe fponieważ,
quia, ąuoniam, quod, enim : Y mouy piruey sedocim: vstan, giz so k dobrem (u) oblenaio,
ctuorodla: iz na bodoce dobro ne glodaio, iz
vremennem (leg. w wrzemiennem) dobre lubuio,
iz chego gim doych, ne pamotaio, iz o sobe
nyiedne pece ne ymaio Kśw br 16—7; Toch
uboky croleuich bil, ize ne ymal, gdeby suoio
glouo podklonil Kśw cr 26; Ne bogcze szo vy
niczego, ysze przes tocz na vasz nasz Xc miły
ten tho strach gestcy on g y ... bil spuscil, isbicz
on vasz verze (leg. w wierze) vasze byl skusił
Gn 175 b; Pan dobrze vczynil tobe, ysze wy targi
dvszo moyo ze smerczy (quia eripuit animam
meam de morte) FI 114, 8, sim. Pul; O pane,
ysz ya sługa twoy (quia ego servus tu u s),... rosztargl ges okowy mogę FI 115, 6, sim. Pul; Gysz
se boyo czebe, vzrzo mo a weselycz so bodo,
ysz gesm w słowo twoge pfal (laetabuntur, quia
in verba tua supersperavi) FI 118, 74, sim. Pul;
Górze mne, ysz przebit moy przedlvszyl so gest
(heu mihi, quia incolatus meus prolongatus est)
FI 119, 5, sim. Pul; Czso Micolaig Maczeia ra
nił, to gi ranił, isz za gego poczotkem gego czloweka ranił 1402 Piek VI 92, sim. 1402 RocznHist XV 56, 1404 Piek VI 216; Dług othpuszcziłem thobe, yszesz mo proszil (debitum dimisi tibi, quoniam rogasti me M at 18, 32) ca
1420 R XXIV 82; O ctore penodze Jacuś na
mo szalował, tim ya wszal, iszem bidlo gego
szaiol thu w szwem szycze 1421 Zap Wars z
nr 18; Pogany, ize ge, gdze chcze, dyabol poganyą 1449 R XXV 166; Prawdą popi taio,
yzze szą gey ląkaio Gałka w. 64; Przezdzathkyni
począla, ysze w boga wyerzyla XV med. PF IV
594; Alye yze gesz myo zlodzeystwem pomowyl
(quod autem furti me arguis), v kogokoly swe
bogy naydzesz, bodze... zagubyon B Z Gen
31, 32; A naczinyl bil Iozaphat korabyow na
m orze..., a nye mogły na nych gydz, isz syo
złamali (quia confractae sunt) B Z III Reg 22, 49;
Byada (m nie), iszem syo narodził, abich wydzal vdroczenye lyvda mego (ut quid natus sum
yidere contritionem populi mei)! BZ I Mach 2,7;
Ceter, ceter! szlowye nyestoczye na mego mordarza, ysz on mego przyyaczyela szgladzył
s tego szwyatha ku szmyerczy! Ort Mac 138;
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Vyeszyel szą polszka korono, ysz masz thakyego patrona 1455—60 R XIX 110; <A>lye ysz
w zbroynem riczerstwye czescz królewska, y
wszego krolewstwa zalyeszy, powynyen kaszdy
slyachczycz podług moczy gymyenya swego...
prze pospolyte dobre pewnymy lyydzmy zbroynymy slvszycz Dział 63, sim. ib. 64. 65; Poklonyenye, m o y ... namyleyschy, thobye dawam,
ysch czya w szwem szerczv vstawycznye myewam 1447—62 Z ab 544; Czom byl, thom byl
w gayy w swem, hysze my szą lupicz nye dal
1463 ZapWarsz nr 1134; Pan bog tha rzecz
thako noszyl, dyszysz go o tho barszo prószył,
abych czy szya ykaszala De morte w. 52; Alye
yz then zyvoth y reguła yesth ystayyona od
szyyąthego Franczyszka (quia vero praesens
vivendi forma institutionem a beato Francisco
praelibato suscepit), radzymy 1484 Reg 721;
Jako po Annye, zenye mey, nye osthalo wy
prawy za dwanascze kop po szmerczy yey, ysz
tho bandacz sdrowa potrawyla 1486 ZapWarsz
nr 1609; Wydzyal bog y ku gnyewu pobudzon
iest, ysz rozgnyewaly gy (quia provocaverunt
eum Deut 32, 19) synowe yego Pul Deut 28;
Gospodze moya, czyebye proscha, yzesz nalyezyenye zagynaczych Naw 57; K thobye pro
roczy wolały, ysz czyebye wydzyecz sządaly XV
p. post. R XIX 97; Czy, ysze vbodzy były, goszpody w myesczye nye myely De nativ w. 9,
sim. ib. w. 33; Godzinkicz ti ofiarvyę, ysz męki
twey zalvyę ca 1500 SIO cc XII 163; Tocz vass
b o g ... z nyebyoss navyedzyl, yze vass takyem
vyelebnym... dzyeczyąthkyem vczyeschyl (quod...
eos... prole fecundasset) Rozm 14; Thesch nyegdy
Zydovye zyaly ye Yakobytany, czusz poszyadaczmy, yze ych zyemye poszyedly (quia terra m ... supplantayerant) Rozm 245; A dal yemv
sąd mocz czynycz, yze yest syn czloyyeczy (quia
filius hominis est Jo 5, 27) Rozm 259; Byada
vam, yzesczye yako groby (quia estis ut monumenta Luc 11, 44) Rozm 306; A przeto chczyal
y rad zabycz, alye nye smyal przed ludem, yze
ssą y yako propheta myely (quia sicut prophetam eum habebant M at 14, 5) Rozm 346; Veselczye szye se mną, yzemczy nalyasla (quia inveni
Luc 15, 9) pyenyadz Rozm 385; Nye mogl vydzyecz przed tlusczą, yze byl czloyyek nysky
(quia statura pusiJlus erat Luc 19, 3) Rozm 406;
Górze vam madrczy y moczarze lyczemyernyczy,
yzesczye yyzarly (quia comeditis M at 23, 14)
domy vbogych wdów Rozm 418; A to moyyly,
yze szye Zydov bały (quoniam timebant Judaeos
Jo 9, 22) Rozm 422; A do zydowskyey zyemye
nye chczyal ydz, yze Zydoyye sukaly, yakoby
y mogły yącz (quia quaerebant eum Judaei in-

terficere Jo 7, 1) Rozm 430; Any yeden nan nye
podnyosl rąky, yze yescze godzyna yego była
nye przyschła (quia necdum yenerat hora eius
Jo 8, 20) Rozm 471; Alye schukaczye mye vbycz,
yze slovo moye nye yest vam przygemno (quia
sermo meus non capit in vobis Jo 8, 37) Rozm
474; Czerny moyey movy nye chczeczye po
znacz? Yze nye mozeczye słuchacz slova
mego (quia non potestis audire sermonem
meum Jo 8, 43) ib.; Alye nye yestem ssam, yze
oczyecz se mną yest (quia pater mecum est Jo
16, 32) Rozm 575; Tu nye mogły v dom ynydz,
yz było zamknyono Rozm 697; Posczye yą, bocz
yest pełna gorzkosczy, yze yey myły syn yąth
y podań ssądzy Rozm 747; Pylat pytał, yze
nye rozvmyal Rozm 785, sim. ib. 792; ^ Czo
yczynye, yze pan moy odeymvye my vlodarztvo
(quid faciam, quia dominus meus aufert a me
villicationem Luc 16, 3)1 Rozm 389, sim. ib. 440;
~ (a) prze(z) to(ż), tegodla..., iż(e): Jakom
ya thobye tegodla zbył kmyecza thw ego..., ys
my scha luppycz nye dal 1477 ZapWarsz
nr 1457; Przyetom szye zatroszkal, yzyem wyelykych (leg. w wielikich) myszlyach polozon vdrączayączych XV p. post. RozmPam 473; A przeto
potrzebysna była, aby Iozeph z M arya schły do
Bethleem, ysch były s pokolyenya... króla Davyda Rozm 62; Tegodlya mnye oczyecz mylvye, yze ya klade duschą moyą (quia ego pono
animam meam Jo 10, 17) y potem yą byorą
Rozm 427, sim. ib. 200. 257; Przeto Zydove
bronno schły łapacz... lesucrista, yze szye bały
iego przyączyeloy Rozm 612; Tegodlya ye odycz
pusczyly, yze ych dzyerzecz nye mogły Rozm 635;
Nye przeto yyelyka (sc. rzecz), ysch vzdrovyl,
alye przeto, yze tego vzdrovyl, który snadz napyrwschy na lesucrista rąką podnyosl Rozm
645; Przez toszmy y ymaczyly, yze zakazoval
davacz dan czeszarzovy Rozm 647; A tez ych
przeto nye yąly, ysch nykogo ynego nye dbały
any na kogo ynego patrzyły, yedno mylego
lesucrista Rozm 655, sim. ib. 664; Przetoz
y tą dva syyadky były falschyyy, yze ynako rozvmyely y yyączey przyłożyły Rozm 721; ^ dla
onego, prze(z) to, tegodla, temu, iż(e): Vykupicze vy svoga mastha y sue dzedziny przes tho,
iszescze vy szobe krolefstwo nebeske straciły
Gn 182a, sim. Gn 182b; Zgh<iń>... z szeme
*pomocz gych przeto, ysz ne yest wspomonol
vczynycz myloserdze (pro eo, quod non est recordatus facere misericordiam) FI 108, 14, sim.
Pul; Ale łan wysznal sze tho wczynycz thegodla,
ysz (Dział 22: ysze) rąnką bronną dom gego
nagabal (ex eo, q u ia... domum ipsius... inyasisset) Sul 34; Boyalesm szo przeto, yszem
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nag (timui eo, quod nudus essem) B Z Gen 3,10;
Przeto, iszesz swey szoni posłuchał głosu (quia
audisti vocem uxoris tuae) a yadlesz owocz
z drzew a..., przeklota szemya w twem vczynyenyu ib. 3, 17; lako zle fygii, ge<ż to> gedzoni nye *mogo bicz przeto, isze so zle (eo
quod pessimae sint) B Z Jer 29, 17; Tedy ona
then dom murowany ma oszandnacz przetho,
ysze then masz, poko byl zyw, szobye o tho
murowanye nye vtwardzyl OrtVrtel 118; A to
przeto, ysze myedzi dwiema dzedzinama strvmyeny abo rzeka plinye Dział 7; <A>le vbostwo
czastokrocz naczysk y szkody nyemale czyrpyą
przeto, ysze nye podług sprawiedlywosczy, ale...
kv dzeczskowanyy yako na woyną gyadą ib. 19;
Pyotrowo swiądeczstwo chczal odwolacz przeto,
ysz gest przyrodzony Kvnratowy ib. 24; Ale
ręcz myedzy namy gyesth nemala przetho,
ysze myloscz gyesth w szobye wyelmy dzywna
1447—62 Zab 544; M a ... zmoviczi trzy paczierze dla onego, yze thak nyeopatrznye...
przysyągal (propter incaute facta huiusmodi
iuramenta) 1484 Reg 717; Aza nye przeto, yze
bog gich przedal ye (nonne ideo, quia deus suus
vendidit eos Deut 32, 30)? Pul Deut 43; A ne
byl gym szyn themv, ysze Elszbyetha była nyeplodna (eo quod esset Elisabeth sterilis Luc 1, 7)
EwZam 287; W stapyl... do zydowsthva myastha Dauidovego, chthore zovą Bethlegem
themv, ysze byl z dom v... Davyda (eo quod
esset de d o m o ... David Luc 2, 4) ib. 292; Iozeph poyal osyelka, na ktorem szyedzyala dzyevycza Marya, tegodla yze yvsch byl czas porodzenya Rozm 63, sim. ib. 212; Temv dom v...
dano vschytko zbavyenye tegodlya, yze on byl
yest szyn Abramov (eo quod et ipse filius sit
Abrahae Luc 19, 9) Rozm 407, sim. ib. 448.
513; Ale stal z daleka, lye przeto, yze myal
boga zaprzecz Rozm 665; Alye o szvych zvolyenykoch nycz nye odpoyyedzyal pyrve przeto,
yze nyyednego przy ssobye ny myal Rozm 682,
sim. ib. 720; A to rzeki y przeto, yze ych
svyądeczthva nye były podobne (Marc 14, 56)
Rozm 726; ~ i ż ( e ) ..., (a) prze(z) to, dla czego,
tedy (więc), tegodla, więc: Alle is my szamy
szobo tego dostathcicz ne m oszem y..., a przes
tho dzysza vczeczmi szo k ne Gn 174a; M of
thy, Moyseszu, k nam, a micz czebe chemy slyszecz radży, ysze bodzelicz k nam vocze mouil
nasz Xpc miły, tedy vocz my fszythcy od sylnego strachu vmrzecz muszemy Gn 175a; Ysze
by] star dwadzeszcza k themv czthjrzy latha,
wyacz k nyemv rzecl oczyecz szlowa tha Aleksy
w. 38; Ale ysze (et quia) nawiączsza dobrocz
gest od lvdzi na swiecze sprawiedlywoscz mylo-
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w acz..., przeto... prawa są przez rącze bosze
vstawyony Dział 1,sim. ib. 8. 10; <Y>sze wszelka
nyeczystocz slow ... kv swarv lyvd przywodzą,
przeto od dobrych lvdzy mayą bycz owszeyky
oddalony ib. 39; Ale ysze włodarz vmarl, ... tedy
my Andrzeyowy skazałyśmy targv ląky swiathky
dowiescz ib. 42; <A>lye ysz gygranye kostek
wyele sprawyedlywych... lyvdzy... ganyby, dla
czego ma bycz dzerszano ib. 64; Alye yze ya
nadzna kv thwoyemv domv przysthapycz dzyszya myszlą, przetho modlya szye thobye Naw
142; Alye yze były oddzyelyony (quia ... divisi)
od pospolnego lyvda odzyenyem, tegodla slu[zy]ly, któreś myenymy dzyszya lyczemyernyky
Rozm 181; Alye tego sam od szyebye nye rzeki,
ale ysch byl byskupem (sed cum esset pontifex
Jo 11, 51) tego lyata, tegodlya prorokoval rzekacz Rozm 441; Alye yze była nocz czyemna
a pozdna godzyna, przetho nye yyedzyala, gdzye
schukacz svego syna mylego Rozm 591; ^
a przeto iże..., togodla, dlatego iże... przeto:
A preto, ize ne ymal w suem narodeny, gdebi
suo g<łowę podkłonil), togodla pred uolem
a pred osiem v yaslkah s<ię położyć...) bil Kśw
cr 28; <D>latego, ysze synowie z oczczem gedną
krwyą są spoyeny a yakoby geden człowiek
myedzi sobą są, przeto czwyrdzimi Dział 10.
7.
wprowadza zdanie skutkowe ' że, aż, ut’ :
A ga gesm barso ymoczona y vranona, yse
sobo fsiczka ne flodzo Gn gl. 71 a; Czso iest
czlowek, isz (Pul: isze) gi pomnisz (quod memor es eius) albo syn czloweczi, isze gy nawedzasz (quoniam visitas eum)? FI 8, 5, sim. Pul\
Czo gest tobe morse, ysz (Pul: ysze) vczekalo
gesz (quod fugisti), ty, Yordane, ysz (Pul:
ysze) obroczyl <jeś> sse opak (quia conversus
es retrorsum)? FI 113, 5; Gospodne, czosz gest
czlowek, yszes zyawyl so gemv (quia innotuisti
ei) albo syn czloweczy, ysz gy za neczso ymasz
(quia reputas eum)? FI 143, 4, sim. Pul; Yacoszmi Yana s W<o)yczechem yyednali o yego
babi pusczino na veky veczne, ysz tho ne mano
spominacz 1401 HubeZb 49; Ale on nye chcyal
yczinycz rzekocz: Nye bodo gescz. Tedi gy
przypodzily sludzi gego a ta nyewyasta, ysze
tak ysluchal gich, wstaw s zemye (et tandem
audita voce eorum surrexit de terra) B Z I Reg
28,23; Csom zgrzeszil, ysze myo podasz sługo
swego w roce Achabowye (quoniam tradis m e...
in manu Achab), abi myo zabyl? B Z III Reg
18,9; Vzdal dobrovolnye... na vyeky yyeczne
temu to ... Ia n o u i,... yze volen dacz, przedacz,
gdze chczącz 1463 R XXII 382; Chcza mv szama
trafycz wloszy, ysze szmyeny gloszy De morte
w. 294; Llekarszthwa... na mały czasz mogu
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pomocz, ysz nyemocznym veszmye swa mocz
ib. w. 312; Przyszyangl pan y słowo szwe popelnyl, yz then owocz stal szye królem y kapła
nem M W 88a; Na on czasz krothko szye dzyalo,
yszeszmy nye mogły yey sprawycz rzeczy po
trzebnych 1493 PFYV 664; Maria, m atka bosza,
thedy szya smuczyla, płakała i w (z >dychała, ysz
*wszythska szemglala XV ex. SK J I 145; Navczala szyą v krotkyem czaszy Moysesovego za
kony y svyąthych prorokow barzo v krotkey
chvyly navykla, ize przezpyecznye czczycz
ymyala y rozymyala, czo cztla (quod scivit intelligere legereąue recte) Rozm 17; Szylna gorączoscz słoneczna yderzyla, ysch yyełykye nagabanye myely od *słony echnych promyenyow
Rozm 87; A yako szye yemv droga ycroczyla,
ktorąsch myely dvadzyesczya y trzy dny ydz,
ta szyą ym ykroczyla, yze przez yeden dzyen
schły Rozm 88; Y przyczyagnąly onych drzew,
yze były dlusche Rozm 128; Iozeff, yako stary
a barzo v roboczye czlovyek, nathychmyast vpadnye v nyemocz, yze yemv yvsch ydzye kv smyerczy Rozm 145; Głuchem słuch yroczyl, yze
movą myely, takyesch nyemem movą yroczyl
Rozm 216; Bo bog tako myloval svyat, yz dal
syna svego yedynego (ut filium suum unigenitum daret Jo 3, 16) Rozm 238; Znadz myal
balvany w domy, yze nye byl dom yego czysth
Żydom ven ynydz Rozm 286; Y zagluschylo
naszyenye, yze nye mogło roscz Rozm 335;
Azasczye nye yedly chlebą, ktoremze ya yam
dal, yzesczye były nakarmyeny? Rozm 353;
A rostącz vczyny szye drzeuo yyełykye, yze ptaczy nyebyesczy *przylyczvyącz y odpoczyyaya
na[d] yego odroslyach Rozm 377; A ya ym daye
zyvoth yyeczny, yze nye zgyną na yyeky Rozm
428; O tern, yako myły Iesus... zak<l>nąl fykove
drzevo, yz vschło Rozm 451; Y począla gorzko
plakacz, ys od yey yyelykyego placzv pobudzyl
szye myły Iesucrist k yyelykey zalosczy Rozm
523; Myedzy ymy bądącz, oslyepyl ych oczy,
ysch go nye posnaly Rozm 622; A thu omdlała
dzyeyycza Marya, yze daley nye mogła długo
slova przemovycz Rozm 758; Vczynyvschy
yeden, czo chczyal, odstąpyl od nyego na
chvylą, yze mógł zalovacz tego Iudasch (ideo
potuit Judas dolere) Rozm 769; ~ O kaco
iesc ti to crole mile pouabil, iz gim nouo (gwiazdę
poka)zal y zyauil, taco ize nics ne mescaioch,
usrewsy k u a s(d ę ),... droky so ne othlozily Kśw
cv 38; Rzecz osząndzona z bratheem starszym
w osząndzenye poszła y s młodym, thako ysz
gey mlodi brath nye bąndze mocz othnowycz
Sul 13; A w panye bodze israhelskem myal nadzeio, tak isze po nyem nye bil gemv nygeden

równi ze wszech krolyow Iuda (itaąue post eum
non fuit similis ei de cunctis regibus Juda) BZ
IV Reg 18, 5; A w tern vsnyenyv gnoy iastkolyci
goroci gemv w oczy vpadnye, tak isze rocze
oszlnol B Z Tob 2, 11; Zgrzeschylam... grzechy
mogymy, thako yz nye yesth lyczba gych we
mnye Naw 164; Bo czastokrocz yemv chleb
*nyebyeskye noszyly y pyczye nyebyeskye, tako
yze na pvsczy vzyval chleba y pycza nyebyeskyego Rozm 160; Bocz mam myasto nyevyelykye, alye czssne a dobre a lud yest v nym mądry
a szmyemy, tako yze w nyem obyydzyeva szye
oba dobrze Rozm 228; Alye yako vrosczye, bądzye vyeczsche nad yne zyelye, tako yze bądzye
yako drzewcze Rozm 340; Navczal ye w ych
synagogach, tako yze szye wszysczy dzyvovaly
(ita ut mirarentur M at 13, 54) Rozm 345, sim.
Rozm 358.
8. wprowadza zdanie okolicznikowe stopnia
'że, ut’ : Tu we cztirzechsstoch lecyech tak syo
rozmnozily, yze gich wyelykoscz nye mogła
zlyczona bicz (sic multiplicati sunt, ut dinumerari eorum non posset exercitus) BZ Judith 5, 9;
Myeszyacz tey nocz(y) tako svyatlo svyczyl, yze
svą svyatlosczyv slonczv byl podobny Rozm 12;
Vderzyl pana vszego stvorzenya tako trudno
a tako barzo, yze pyrvey nyz vsta otvorzyl, aze
szye napelnyly krvye yego svyate vsta Rozm 683;
On nass tako myloval, ysch nass svem czyalem
odkupyl y nakarmyl Rozm 657; A potem yego
svyąta brodą tako trudno szyepayącz, yze szye
yemv vschytky ząmby poruschyly Rozm 662;
Bo myły Iesus byl tako vyelebnego y tako laskavego vezrzyenya, yze yemv nye mogl *nyk zlye
myslycz, na kogo vezrzal Rozm 833.
9. wprowadza zdanie sposobowe *że, ut’: Wiszak witrzimal ten posag, ysz go szostra ne gabala mimo dzeszancz lath 1404 Piek VI 225;
Iaco V ichna... trzimała to nivo spocoyno trzidzeszczi lat, isz yey nikt ne gabal 1406 Piek VI
307, sim. 1407 ib. 334; ^ tak(o), takoż...,
iż(e): Gascy szo ona polskimi slouy tako vyclada,
ysze vonczasz, gdiszcy nasz Xc miły mal-cy szo
gest o n ... narodicz bil, tedi vocz vyslo gest prykaszane było o d ... czeszarza Gn 175b; Tocz soo
cy, ktorzi w malszenski sstaw tak wstopuio,
ysze boga ot syebye y ot swey misly zapodzaio
(ut deum a se et a sua mente excludant) BZ
Tob 6, 17; Alye czyalo mylę Iesvcrista svoym
byegyem przyrodzenym tako szye (pro są)
oplczyly, ysch szą czyalv svego stvorzyczyeła
wschytky dostatky dały Rozm 156; Bo wschytky
prophety y zakon az do lana prorokovaly
a chczyely tako rozvmyecz, yze on yest Helyasz
Rozm 316; Alboz podług syyąthego Bedy ych
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domy tako były vstavyony, yz dom Annaszov
był blysko vrot Rozm 667; Ale czemv tu myeny
yyetnycza? Mogło tako bycz, yze Cayphasch
s tego domv Annaschovego... prze nyektorą
potrzebyzna schedl był na yyąthnyczą Rozm 5
704, sim. Rozm 705; Albos tako rozvmyey, yze
kyedy yvz vzral Iudasch, yze myły Cristus po
dań ku smyerczy,... przynyosl thy ystne trzydzyesczy penyądzy Rozm 759; Alboz tako mozem rzecz, yze Zydoyye yyelye ynych vyn yykla 10
dały przeczyy mylemv Iesucristoszoyy Rozm 776,
sim. Rozm 787; Bo *kogokolvye każdy s nych
nye pysal yschytky rzeczy, która szye snadz
tako yodzyla, yze kyedy stal myły Iesus przed
Pyłatem, yyschedl ku Żydom na dvor y rzekł 15
Rozm 790; A takoż sve odpoyyedzenye vrownal, yze yego svyąthe slova potvarzy[l] nye czyrpyala, a yschakoz rzekł pravdą Rozm 795;
~ Przeto chczemy, aby sąpyercza abo porcza
przędny szalobą wszythką poloszyl na lyscze po- 20
zewnem tako, ysze nye bądze potem nyczs
przyloszono kv szalobie Dział 15; Vedlvg stharodawnego obiczayv Wisłą, Bugiem y Narwią
(pro Wisła, Bug y Narew) kazdemv mayą bicz
dobrowolne plinączemv... od poczathkv wio 25
sny alis do Swiąthek thak, isch thes thrafftham
dosthatheczne dziori kv plinienyy (fluvii Yisla...
debent esse omnibus defluentibus li beri... ita,
quod struibus... per obstacula debet dari foramen sufficiens) 1498 MacPraw VI 274; Alboz 30
(jc . mogło być) takoż, yze snadz dom Cayphaszov byl yyelyky, yze mogl króla schovacz,
a tez, yze v tym ystnym domv była yyetnycza,
v ktorey kroi szyedzyal Rozm 704, sim. Rozm
705; Vydzy my szye tako, yze tego od lesu- 35
crista nye pytał, aby yemv o to chczyal dacz
vyną Rozm 793.
10.
wprowadza zdanie celowe 'aby, u f: Ale
poydzy a vczwyrdzywa ślub myedzi mno a myedzi tobo, yze bodze szwyadomo y mnye, y to- 40
bye (ut sit in. testimonium inter me et te) BZ
Gen 31, 44; Owa w to godzino temv lyvdu bodzes przitowarziszon, yze gdisz godney moki
od myecza mego przimo, ti podobney pomscye
podlyoszesz (u t... ipse simul ultioni subiaceas) 45
BZ Judith 6, 6; Vczyn se mno znamyę w do
brem, yz vzrzo (FI: aby widzely), gysz mye nyenazrzely (ut videant, qui oderunt me), y osromoczeny bodzcze Pul 85, 16; Wybaw nasz s pa
dołu, yszze nye zagynyem poszpolu XV p. post. 50
R XIX 63; Przetho wszelky od szwego szthadla
poszdrow ya onem angyelszkyem poszdrowyenyem, ysz nąm yproszy dar Ducha szwyathego
ca 1500JA X 392; Wyem, czo yczynye, yze kyedy
my odeymą ylodarztwo, vezmą mye v svoye do- 55
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my (u t... recipiantme indom os suas Luc 16, 4)
Rozm 389.
11. wprowadza zdanie okolicznikowe fa ktu to
warzyszącego 'jak, quod, cum : Jacosm przi tern
bili, ysze Potr prziyal w szoltisza rola, a kmecza
pusczil przecz 1387 Leksz I nr 144; Jakom przi
tern bil, isz Micolay slubil mu list <wro>czicz
1390 Leksz I nr 867; lakom przi tim bil, isze
Przibislaf podał scodi placzicz Szidom sa Falkana 1393 Leksz II nr 1530, sim. 1399 Leksz II
nr 1328; Jakosmy przi tern bili, ysze pan Bidgoscsky bil czai dzen *wo Nakle w pyątek po
swyątem Gydziem, a nigdzye tego dnya nye
wygyeszdzal 1427 BiblWarsz 1861 III 40; Jako
my były przy them y lythkypesmy pyły, ysze
Troyan dom swoy przedal 1494 ZapWarsz
nr 1684.
12. jedno iż(e) wprowadza zdanie warunkowe
treści zaprzeczonej 'gdyby nie, gdyby nie to że,
nisi quod, nisi quia : Gedno ysze (Pul: iedno ysz)
zakon twoy myslene mogę gest (nisi quod lex
tua meditatio mea est), tegdy snadz zghynalbych we smercze (pro we smerze) mogey FI
118,92; Gedno ysze gospodzyn byl w n as,...
gedno ysze pan byl medzy namy (nisi quia dominus erat in nobis..., nisi quia dominus erat
in nobis), gdy wstały so ludze na nas, sodzywy
(pro snadz żywe) bycho polknaly nas FI 123, 1,
sim. Puł\ Yedno ysz naam yawnye pokazano,
ysz sze then bil vkazal nisi hoc quod aperte
monstratur, quod ille apparebat XV med. SKJ
V 253; Rath bych szam byl przeth V. M., yethno
ysz myą yyelka thruthnoszcz szaszla XV ex.
SlArch I pril. 23; ~ Iedno yze zakon twoy
mysi moia nye bilbi, tedi snaadz zgynolbich bil
w ponizenyu moiem (Psal 118, 92) M W 34b;
-—' 'chyba że, nisi quod, nisi u f: Y kto vkazal
tobye, zesz nag? Gedno iszesz yadi s owocza
tego drzewa, ges to czyezm zapowyedzal gego
nye geszcz (quis enim indicavit tibi, quod nudus
esses, nisi quod ex ligno, de quo praeceperam
tibi, ne comederes, comedisti) BZ Gen 3, 11;
Vy yestesczye *schvl zyemye. A stayely sol,
v czemze bądzye solono, bo czemv szye daley
badzye godzycz, yedno yze ya vyrzvczą na dvor
(nisi ut m ittatur foras M at 5, 13), aby zdeptana
od lyvdzy? Rozm 265.
13. bez wyraźnej funkcji syntaktycznej, raczej
indywidualna maniera stylistyczna: Dzathky mile!
Isze gako thovyszam y dobrze vecze..., gdisczy
szo kthoremv kroleyy... szin narodzy, tedicz...
posly beszo Gn la , sim. Gn 11 a. 14a. 174a;
Yszecz saprafdo yelyke by tho miloserdze
clouekouy od boga bilo, isze gdisbicz nasz Xpc
miły ktoremv clouekoyy na skonczeny gego
JO
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sziuota poslalcyby mu on na pomocz gednego
angola svotego Gn 181 a; Alleczbi tho gescze
*naduodse miloserdze bosze bilo, ise gdisbicz on
sam se fszyczko nebesko ryszo k nemu nauedzil
Gn 181 a; U t sanctorum graciam inveniamus, 5
licet enim paucorum sanctorum festa agimus,
tamen adhuc illa pauca negligenter agimus isbichom disa sukaly gich miloser<dzia>, yse acz
gesmi ktorego syotego *samoskali Gn gl. 156 a.
II,
p a r ty k u ła uwydatnia następstwo w cza10
sie *a zaraz, a ju ż, et mox, et iam, e t': I yeszcze
mało, ysz (FI: esz) nye będzye grzesznyk (et
adhuc pusillum et non erit peccator), y szukacz
będzyesz myasta yego, a nye naydzyesz go Pul
36, 10; Mały czass, yze mye yvz nye vzryczye, 15
mały czass, yze mye yzryczye (modicum, et non
yidebitis me, et iterum modicum, et yidebitis
me Jo 16, 17) Rozm 572; A potem czass mały,
ysch mye yzryczye (et yidebitis me Jo 16, 19)
ib.; r^dubium, następstwo w przestrzeni: Gwnolth 20
prziszankl y se swethky naprzecziw Sczepanowy,
podkomorzemw s prziswolenya po *strugo Poboszenycza, a *strugo, ysz do rzeky Narwye
1428 Monlur V 137.
Iżby, Hiżby, Iżeby I. s p ó j n i k : 1. wprowadza 25
zdanie przedmiotowe 'żeby, jakoby, ut, quod' :
Pocoho so modlich, izbi ie bog zbauil Kśw ar 6;
A iacocoly to gresny clouek uciny, taco nagle
sirce iego iemu doracy, yzbi greha ostał, suogich
grehow ... zaloual Kśw cr 20; Allecz svoty angol 30
gestcy sz0 ge on byl ykaszal a rzekocz tako k ne,
ysbi szo ona ge dzeczothka bila dothknola Gn 4a;
Kassdy sz wasz prósz pana boga szam za szyą,
ysby nasz pan bog raczył zachowacz od nagły
szmyerczy Gn ap. 2a; Pan starosta zalowal oth 35
krolya, yszebych ya wnosi pyenyądze falschowne
w gego myasto Poznan 1435 Pocz 283; Mowyl
mnye, iszebich myal krolyowacz nad tym to
lyydem (quod regnaturus essem super populum
hunc) B Z III Reg 14, 2; Sampyerz straczyl szwa 40
rzecz,... y k temv przepadł woythowy osszm
szelągów wyny, wyyąwszy to, yszby myal
kthorą zawadą Ort Kał 213; Ale Marczyn w odpowyedzy Wawrzynczowy przyganyl rzekącz,
yszby nye byl od dobrey maczerze porodzony 45
Dział 31; Ale zaprzal, yszby Idzyka vranyl
ib. 35; Kto przygany sadzy, yszby krotko
yczynyl ib. 51; Wyiawszi, yszby była wola
tego, za kogo rączy ib. 52; Ale za granyczamy nye są powynny wygyąwszy, yszbysmy 50
gym dosycz za to vczinili ib.; A gdyby ten,
czge (leg. czyje) swynye byli, rzeki, yszeby
nye tamo, gdze znak vczynyon, swynye zayąl
ib. 59; Aczlyby tego nye mogl myecz, yzzby
mv dano dzen kv oczysczenyv ib. 61; Czso 55
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pan Jaranth zaloval, yszbi povessil nan Schevsky
Jan głów ną..., tego iest Jan nie uczinil 1412—71
BiblWarsz 1861 III 50; Brath wszelky... ma tho
chovaczi, yzby mylczenye myal, choval y trzy
mał 1484 Reg 719; A onego tho nye<mocne>go... mayą przyvodzycz, yzby przyąl pokuthą (ad recipiendum poenitentiam ... inducentes) ib.; Czyebye proschą..., yzby była mnye
nadznyczy na pomocz Naw 26, sim. ib. 159;
Chczesz, yzbich czy posluzil vis me tibi obseąui
XV ex. PF III 177; O Zydzye, yen dolyczal szą
blogoslavyona dzyeyyczą, yschby ymyala ostacz
w czystoczye Rozm 28; A on z nabozenystwem
przyszyegacz pocznye, yschby szye yey nye tykał
Rozm 59; A drudzy pomavyaly yą, yschby złym
poszyadanym począla Rozm 61; <6> tern davno
prorokovano, yschby (quod) ten kosczyol tako
dlvgo myal stacz, aschby dzyevycza porodzyla
Rozm 71; Czczyenye o tern, yako szą movyly
v Eypcze, yzeby M arya była bogyny (quod M a
ria dea esse dicebatur) Rozm 102; Y volaly,
yschby tego byskupa chczyely stolcza (leg.
z stolca) sządzycz (leg. zsadzić) Rozm 112; Tedy
Archelaus począł movycz, yschby yemv krolyestwo blysche przyschło, przetho ysch byl
starschy Rozm 113; Myenyly tesch, yschby dobr[z]e dusche, yyschedwschy s czyala, na wschód
sloncza przebyvaly Rozm 183; Nyektorzy mynyą, yschby ta svaczba była svyatego Yana
Evanyelysty Rozm 206; Naydzyesch glozą na
kxyagy svyatego Lukascha, ktorąz movy, yschby
ony były, a druga, yschby anyely ych czyala na
szye wzyąly Rozm 368; Ćzloyyek byl yeden bo
gaty, który myal vlodarza a then omovyon
k nyemv, yzby rospraszal (quasi dissipasset
Luc 16, 1) ymyenye yego Rozm 389; Alye Zydovye marzą, ysby ten psalm byl pyssan v personye Elyaschovye Rozm 416; Alye ten czlovyek navcza, yschby nascha służba albo szvyączenye kosczyelne było marne Rozm 440; Slubovalesz, yschbych była pełna mylosczy Rozm
502; Vschytkym yego vmyslem chczyal, ysby
myły Kristus vmączon Rozm 585; Rada szyodmego radcze, który barzo *pokrzycze przyvodzyl, ysby lepey, aby Krystus vmączon Rozm
586; Rada dzyevyątego radcze, który radzyl,
yzby yypysan myły Iesus y yypądzon s syemye
Rozm 587; Aza mnymasch, yschbych nye mogl
proszycz (quia non possum rogare M at 26, 53)
oycza mego, yschby my dal nynye yyeczey nyz
dvanasczye czem anyoloy? Rozm 641; Bo ten,
przez ktoregosch yest svyat styorzon, dobrze
mogl yczynycz, yzby tego zyemya pożarła, który
y yderzyl Rozm 686; Kto my to może dacz,
yzbych za czyą ymarla twa m ąką? Rozm 697;
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Zaprzyszyogl szye nye yescz any pycz, any
spacz, alezby vzvyedzyal, yzby mv ten grzech
odpusczon Rozm 700; Myenya thu nyektorzy,
yze kyedy iuz dokonały, yzby myal ymrzecz
Rozm 729; A drudzy movya, yze nazayvtra,
a drudzy, yzby po vstanyv z marthvych Rozm
767; A takoż przyssądzyl, yzby szye my<a>la
stacz prozba zydovska o Barabascha Rozm 814;
O tem, yako myły Cristus myal gadanye s Pylatem y vkazal, yzby ny myal moczy ssądzycz
yego Rozm 845.
2. wprowadza zdanie podmiotowe 'żeby, u f:
A pres tocz by dobrze tho było, isbichom my
tho odzene, tocz gest nasze grzechy, szebe (leg.
z siebie) sdrucyly Gn 173b; Bo nye gest sgodno
any szą wydzy dostateczno za thako sznamyenythą szkodą lekky zakład wszącz albo yszby
tilko w począdzanyy byl skaran (non enim consonum et sufficiens videtur...,quod solummodo
in pignore punietur) Sul 81; Nye yest podobno,
yschbych tako młodą y tako dostoyną dzywka
poyal Rozm 34; A gdysz lyekarzom vydzyalo
szye dobrze, yschby czyalo yego olyeyem drzew
nym lyeczyly, wszadzyly y v kądz pełną olyą
volnego Rozm 108; A przetocz my szye vydzy
podobno,... yzbychmy ludv zapoyyedzyely...,
aby za nym nye chodzyly Rozm 586; Vydzyalo
szye yemv, yzby ten sąd k nyemv przysluszal
Rozm 669, sim. ib. 821; Rzvczyl ye przed byskupy zydovskye..., yakoby tho było v yego
moczy, yzby mogl przemyenycz volya tych,
którzy były przeczyw mylemv Iesucristovy Rozm
759; Alye kakoby to mogło bycz, yschby Ieremyasch movyl, a thego nye czczyemy v Yeremyaschu? Rozm 764; ~ A takoż ku królevstw
duchovnemv dvoyaka rzecz yest potrzebna:
pyrve przeto, yzby pravda słuchana, vtore, yzby
pravda przyątha Rozm 784.
3. wprowadza zdanie orzecznikowe 'żeby, u f:
Zamby yego były sylno byale, yako abur svyątle
a yako snyeg lysczącze, nye ysby k sobye nyerovnye stoyącze, a tesch nye były skalane nyyedna nyeczystota Rozm 151.
4. wprowadza zdanie przydawkowe 'żeby, ja 
koby, ut, ąuodj: a. z odpowiednikiem w zdaniu
nadrzędnym: Xpt nyszadnemy clouekoui gego
grechof ne othpuscy, aczcy on po szpouedzy ma
tho misi, isbi szo go on na ftorky chał dopuscicz
Gn 14b; Wschakosch aczbych myal tą volą, ysch
bych chczyal zoną poyącz Rozm 33; Proschącz,
aby yemv dal *tako mysi y taką szylą, yschby ty
mąky przemógł Rozm 497; Myedzy przyączyelmy telye *pyąnyądzy mogła dobycz, yschby
ye Iudaschovy dala Rozm 516; Bo stanyely
szye nam to nyesczesczye, yzby y pusczyl kroi,
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lud zebravschy szye nass samy y zony, y dzyeczy
nasche poguby Rozm 743; Przemyenyaly yemv
tha vyną, yzby szye krolyem czynyl Rozm 777;
~ b. bez odpowiednika w zdaniu nadrzędnym:
Gdy stharzy raycze dałyby wyna komu, yszby
byl krzywoprzyszyaszcza yawny, czo yesth za
prawo? Ort Mac 39, sim. OrtBrRp 36, 2; Gdy
były thamo, napelnyly szyą są dny, yszby porodzyla (impleti sunt dies, ut pareret Luc 2, 6)
EwZam 292; Kyedysch przyschedl czass Annye,
ysby svoy płód porodzyla Rozm 10; Kyedy
Marya vzrawschy podezryenye lvda, yschby
yescze pevnye oczysczona nye była,... rzekła
Rozm 61; Od nyemylosczyw<ych> Zydow nathychmyast slovo poydzye, yzeby (sc. je) Yesus
zepchnął (quod... praecipitaverit) Rozm 125; Bo
tedy było przykazanye przy schyy, yzby szye
nyyeden zydoyskyego pokolyenya krolyem zval
Rozm 776; Gdyż gy pomavyaczye o grzech za
konny, yzby szye synem bożym czynyl...,
vkrzyzvyczyesch y! Rozm 790.
5.
wprowadza zdanie celowe 'żeby, u f : Prisogl iesm, iz uam hochal (jeśrn podać zi)emo
urogow uasih, izbisce cu gih bogom <nie cho
dzili) Kśw av 8; A deuote, dany <są święci
anjeli w towa>ristuo uecnego croleuana,... izbihom gih touaristua y nebeskego croleustua
(dostąpili) Kśw av 16; Yde tobe crol zbauicel,
izbi nas ot uecne smircy zbauil Kśw cr 1, sim.
ib. 22. 23. 37. 38; Crol tuoy ide tobe, izbi ty
s nim na ueky uekom croleual Kśw cv 14; Iacom
pana woyewodo vpominal, yzbi mi mego kmecza wroczil 1400 Piek VI 16; A pres tocz gest
on tho byl vczinil, isbichom my vocze ybostwo
miloualy Gn 5b; Miły Xt dostogn<y)m ludzem...
neuele dzeczy... dagę pres to, isby szo ony
gymy ne stauily (pro slauily) Gn 11 b ; Nolebant
autem sanitatem consequi, ne periret conquestus eorum ysbi gich byrza ne sgdzynola Gn gl
165b; Postaw, gospodne, zaconanoszczo nad
nimi, iszbicho (Pul: eszby) wedzeli pogani, esz
ludze so (ut sciant gentes, quoniam homines
sunt) FI 9, 20; Sodzy sirocze y cychemu, iszbi
(Pul: aby) wocey ne smal wiszicz se czlowek na
zemi (ut non apponat ultra magnificare se homo
super terram) FI 9,41; Nagotowali so strzali
swoie w tulę, iszbicho (Pul: yszby) strzelali
(ut sagittent) FI 10, 2, sim. ib. 16, 6. FI i Pul
30, 3; Kriste,... racz nam dacz kapłani, gizzby prawdą wiedli Gałka w. 68; Prosząncz
gego, abi thake swyatki kv pomozenyw prawdze, yszbi nye yczisznona, rosgrzeszyl (ut testes
ad subveniendum yeritati et ne yeritas opprim atur absolvet) Sul 11; Uczeczmy syą do
boga wszechmocznego, yschby gy nam raczył
10*
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szeslacz w syercza nascha XV med. MacDod 35;
K tórą wybrał nyebyeszky oczecz..., by szama
m atką była, yzby Crista porodzyla XV med.
PF IV 593; Et nos custodiat ab omni mało, ut,
hysbysm y,... per ipsius merita obtinere posse- 5
mus peccatorum remissionem XV med. SK J V
276; Viwyodl nas z zemye egypskey, aby nas dal
w rocze Amorreyskyego, yszbi sgladzil nas (ut
traderet nos in manu Amorrhaei atąue deleret)
B Z Deut 1, 27; Gdy sthworzyl bog czlowyeka, 10
yszby był szyph esz do vyeka, szthworzyl bog
Yewa sz kosczy De morte w. 118; Any ma then
czlowyek... posiał..., yschbich stal s moim sy
nem, Adamem, we drzwyach 1471 TymSąd 15;
Odzyersy m y ... zdrowye dvschne y czyelne, 15
yzbychom thwemv yednaczkowy posłużyła Naw
56; Poszły m y ... angyola, yzby mye osthrzegl
Naw 110; Przyszły thesz czelnykovye, yszeby
były okrczeny (ut baptizarentur Luc 3, 12) EwZam 298; Dlatego czya prossza, szklon vszy 20
mylosyerdzya tvego..., yszbych dostoynye przyyąl czyalo yego XV ex. SK J 1151; Aby my ra
czył seslacz dar Ducha swyanthego..., yszbych
mogl rozumyecz thso dobrego XV ex. Zab 536;
By yą podał svemv byskvpovy vyschemv, yschby 25
yą myal postavycz pospolv przy ołtarzy Rozm
29; Vyschedl barzo rącze, chczącz vezvacz
k temv baby albo panye, ysby podlvg obyczaya opravyly to mylę dzyeczyątko Rozm 63;
Odstąpyly anyely od Yesucrystha y dały yemv 30
(sc. szatanowi) myescze, yschby mogl volno skvszycz Rozm 195; Przetosz były ty sądy postavyony, aczby szye komy przygodzylo vmyvacz,
yschby myely (u t... haberent) gotova vodą
Rozm 208; Tedy kroi assyrsky posiał Parsany 35
a Syryany, yzby oszyedly gemv zyemye żydow
ską Rozm 245; Chczyal naslyadovacz Iesucrista,
yszby szye navczyl (ut disceret) czvd dzyalacz
prze svoy zyssk Rozm 289; Kto da zlez myma
oczyma, yzbych svego synka płakała? Rozm 697; 40
Nathychmyast schły v radą, kako by y podały
Pylatoyy, yzby vkrzyzoval Rozm 743; A yego
svyate rącze zyyązaly opak na grzebth, aby ym
Pylat yyerzyl a prze wschytky żałoby, yzby gy
vmorzyly Rozm 750; ~ Gdy przydą y przyymą 45
vass kv mnye samemv, yze gdzye yestem ya,
bysce y vy były (ut ubi sum ego et vos sitis
Jo 14, 3) Rozm 561; A przeto vam troyą rzecz
pospolv chcze povyedzyecz. Pyrve przeto, yze
drzevyey, nyzly y przyyyedzyem, bychmy y vcz- 50
czyly y pyenyądze dały Rozm 743.
6.
wprowadza zdanie przyczynowe 'żeby, quod,
quia : Szyedzenye Maryey albo sluchanye slova
bożego povysschono yest nad służbą yey szyostry nye przeto, yschby yyeczschego zasluzenya 55
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było (non quod maioris meriti), alye yze nye bądzye *odyąta od nyey Rozm 334; A to przeto
czynyly, yszby to yagnyathko myalo yyelmy
czyste bycz Rozm 442; Ale to rzeki nye przeto,
yschby (quia Jo 12, 6) nan przysluszalo vbostvo
oprayyacz, alye yze byl zlodzyey Rozm 443;
Alye yzby yemv nyekto mogl rzecz: Navczalesz
pravdzyve navky yavnye, a ffalschyye potayemnye. Przetoz myły Cristus rzeki dalyey Rozm 678;
Stały vognya, grzeyącz szye nye przeto, yzby zyma
była, alye yze zymno było, yako byva vyossną
Rozm 688; Nye przeto pyta myły Cristus, yzby nye
yyedzyal, alye by to napyssano Rozm 111; Począł
yego pytacz rozmaytemy movamy nye przeto,
yzby szye chczyal navczycz, alye przetho, yzby
nyektore dvorne rzeczy slyschal Rozm 797.
7. wprowadza zdanie przyzwalające ' chociażby,
etiamsi : Przykazanya opąthovego ve wszystkych bycz poslvschen, thesz ysby on gynaczey,
czego throcz (pro chroń 'chroń5), czyniłby (praeceptis abbatis in omnibus oboedire, etiamsi ipse
aliter, quod absit, agat) XV ex. SK J I 144;
Vschakosz pyrvey rzeki, yzby s nym vmrzecz
albo v czyemnyczą ydz, nye zaprzą czye Rozm
675.
8. wprowadza zdanie warunkowe 'jeśliby, si :
Yako thez kyedy kto Iesucrista zval Adamem,
nye zblądzylby, yschby rzeki: Vtory Yadam
Rozm 324; Yzeby v sodomskym myesczye były
thy vczynky [były] vczynyone (si in Sodomis factae fuissent M at 11, 23),... azasby aze do dzyscheyschego dnya <nie> było zostało ? Rozm 318;
~ jedno iżby 'gdyby nie, gdyby nie to że, nisi :
Od początka svyata nye yest slychano, aby kto
otworzył yego oczy, który szye slyep yrodzyl,
yedno yschby ten czlovyek od boga byl (nisi
esset hic a deo Jo 9, 33) Rozm 423.
9. wprowadza zdanie skutkowe 'żeby, u f:
Zghyncze grzyeszny z szemye..., tako yszby
gich nye było (ita ut non sint) FI 103, 36, sim.
P ul; Bo w dzyeczyączem stadle tako szye vodzyl, yschby wschytkye przeschedl (ita, quod
excessit universos) svym zyvotem Rozm 120;
Poruschemy yschytek lud przeczyy sobye, yschby
nass mogły kamyenovacz Rozm 588; Mnyemayącz, aby tako mączon, yschby zyv nye mogl
bycz Rozm 648; Ya vam radzą, abysczye szye
tako przygotovaly przeczyy yemv, yzby vmarl
Rozm 743; By byl Pylath yslyschal gy, czvsch
Iesucrista, takye rzeczy movycz, byłoby yego
sercze od boga vchvaczone, yzby y {leg. ji 'go5)
byl pusczyl na potąpyenye Żydom Rozm 786;
Bo y {leg. ji 'go5) było tako tvardo y tako vyssoko v słupa wyązaly, yzby byl mogl zlyczycz
v yego syyąthym zyyoczye yszytky kosczy Rozm
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818; Yakokolvye yvz byl tako barzo vmączon,
yzby tako yvz zyv bycz nye mogl Rozm 825;
~ A pakly gest mnyeysze czislo lyczbi, yszebi
nye *bi gich doszycz ku gedzenyu baranka (sin
autem minor est numerus, ut sufficere possit 5
ad vescendum agnum), przymy szoszyada swego
B Z Ex 12, 4.
10. wprowadza zdanie sposobowe 'żeby, ut':
Aczby yvsz takym lvdzem klątym roz[roz]grzeszenya nye chczano dacz, a to tako, yszby to 10
bilo yawno Dział 24; Takosch po svey smyerczy
*Artelawsza namyenyl po szobye krolyem, alye
tako yschby od czeszarza myal koroną vzyącz
(q u od... susciperet) Rozm 110; Acz szye myenyly czystotą w zdzyerzenyy chovacz, vscha- 15
kosch tako, yschby szye rodzay czlovyeczy nye
ymnyeyschal Rozm 184.
11. p a r ty k u ła uwydatnia życzenie 'oby,
niechby, utinam : A pres to, mile dzathky, yszebiscze vy tho dobrze yedzely, kakocz nasz Xc 20
miły gestcy on nam barszo milosciuy, abichom
go mi naszymy grzechy ne gneualy Gn 175 b ;
Dzathky mile, yszebiscze vy tho dobrze yedzely,
yscy ten tho dzen dysegszy gestcy gy byl sam
mili Xpc yczinil Gn 177a; Dzathky mile, ysze 25
biscze vi tho dobrze yedzely, iscy Gabriel angol
chvalicz on svothego Gana prze gego velike
skuthky dobre Gn 178 b.
Iżbyć 1. wprowadza zdanie przedmiotowe 'żeby,
ut, quod'\ A pres tocz nasz Xc miły syothemu 30
Potru gest on tako rzecl byl, isbicz go on nasladoual byl Gn 177b; Alle czemucz nasz Xc
miły gestcy on bil tego chał, isbicz svothy Potr
byl moko cirpal, a svothy Gan ge ne cirpal? ib.;
Gestcy on k n<i>m tako rzecl byl, isbicz mu ony 35
rosczky i tesze kamene od morza biły prynesly
Gn 182a; Dwa braczencza szocz ony biły...
padły *proszocz go, isbicz gim on byl miloszcyf
Gn 183a, sim. ib., sim. Gn 183 b.
2.
wprowadza zdanie celowe 'żeby, u t': Volu40
tegodla szocz ony szobo (leg. z sobą) [ve]vedly
były, isbycz gy ony biły przedaly Gn 3b, sim. ib.;
A pres tocz szo gest svothy Gan s dostognich
ludzy byl narodzyl tegodla, isbicz on prafdo
przepouedal byl Gn 11 b; A pres tocz on skoro 45
svego czala gest byl sdrzuczyl, isbicz on corono
krolefstva nebeskego byl szasluszyl Gn 173 a,
sim. ib.; Fftorecz pres to svothy Bartlomeg gest
byl skoro swego czala sdrzudzyl, isbicz on s pokogem leszal byl Gn 173b, sim. ib.; Tescy go 50
on na ('nie’) chczal sz ogna stvorzicz, abicz on
ne bil gnefłyvy, any s *vodzy, isbicz on ne bil
necisthy. Allecz gest gy on szeme (leg. z ziemie)
byl stworzil pres to, isbicz on byl skromny Gn
174a; Przes tocz na vasz nasz Xc miły ten tho 55
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strach gestcy on gy... bil spuscil, isbicz on vasz
verze (leg. w wierze) vasze byl skusił Gn 175b;
Vyslo gest prykaszane było o d ... czeszarza...
tegodla, isbicz ten tho svyczek svath popyszacz
bilo mano Gn 176a; Iszecz gest on pres tho
moko cirpal byl, isbicz on krolefstwo nebeske
byl szasluszyl Gn 177b; Kaszalcy gest gy on na
geden oszstrof poslacz byl tegodla, isbicz gy
były thamo *lfwoue sznedly Gn 180b.
Iżci, Iżeć s p ó j n i k : 1. wprowadza zdanie
przedmiotowe 'że, quod’: A takesczy svoczy angely szocz tho ony biły vczyniily,... yszecz ony
o gego narodzeny szocz nam biły pouedaiy
Gn 1 a ; A pouedamcy ga tho vam ..., isczy szo...
nasz sbauiczel gest bil narodzyl Gn l a , sim.
ib. 174b; Alle kakoczkoly gest on Iosef f tho
byl verzyl, yszecz M aria malacz gest ona szyna
porodzycz bila, a dzeuiczo szostacz Gn 4 a; Gebal gestcy tho ona bila posznala, yszecz dzeuicza
gest bila porodziła Gn 4 a; Allecz on f svem
szerczu [g]gestcy szo on byl rosmyslil, yszecz
on mai gesth ymrzecz bil Gn 5a; A pres tocz
tutha mouy, iscy v thego tho króla Heroda
bylczy gesth geden kapłan Gn 11 a, sim. ib. ll b .
172b; Dzathky mile, yszebiscze vy tho dobrze
yedzely, yscy ten tho dzen dysegszy gestcy gy
byl sam mili Xpc yczinil Gn 177a, sim. ib. 177b;
To vem pefno, isecz to to *drogo do krolefst<w)a
nebeskego prido scio enim, quod per vitam
istam ad eternam transibo Gn gl. 41 b; Wyocz
yzrzicye, yszcy sye gym bodzemy modlicz Blaż
321; Angyol szwyastowal, yzecz szye ma narodzycz pan XV med. PF IV 593; Ty wyesz, mili
panye, yszecyem nygdi mosza nye poszodala
(quia numquam concupivi virum) BZ Tob 3, 16;
Nye wątpiącz, ysczi wam nyczego nye (o)dm owio M W 48a; Thu szthąd baczczye, yzecz thak
dawno roszlewągya krew luczką marno XV ex.
MacDod 140; Nye patrz, yzecz po lyczkw
rwmyona XV ex. R XXV 145; Nye dzywczye
szye, yszczyem rzeki (quia dixi Jo 3, 7) Rozm
237; Zayyerne movye vam, yzecz yzyaly (quia
receperunt M at 6, 16) pomstą svoyą Rozm 279;
Yednocz to vyem, yzeczyem byl slyep, a yvz
yydzą (quia, caecus cum essem, modo video
Jo 9, 25) Rozm 422; Myły synkv, yzpomyeny
na to, yschczy czyebye yednego mam Rozm 502;
Poyyedamy tez tvey mylosczy, yzecz tego vymy,
yzecz yest pravy czarnokxyasnyk Rozm 798;
^ Svoty Pauel yydzocz on miłego Xpa, isczy
szo on k nam przyblisza, mouilczy gest on nam
bil tha to sloua Gn 2a; Posnayczyesch Iesucrista, pana *vsvego styorzenya, yzecz myasta
ny ma, any gdzyeby glova svoyą sklonyl
Rozm 522.
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2. wprowadza zdanie podmiotowe *że9 quod,
u t': A tedy V0cz gestcy giim tho bilo pres svotego angola tako othpouedzano, isczy vasz
p a n ... s dalekichcy stron on prydzecz on k vam
Gn 2 a; Velkokrocz szo tho gim przygadza,
ysczy ony nad ni<m )y szaloscz vydzo Gn 12a;
A cdiszcy szo vocz gest tho bilo stało, yszecz
szo iusz thy tho dny szo ony były popełniły
Gn 176a; Lepyeyczy gest, yzecz yo tobye dam
(ut tibi eam dem) B Z Gen 29, 19; A tocz yest
napyrwsche, yzecz yeden yest z yego *zvolyenykom ve vschem yemv podobny Rozm 514;
Alecz to pomaga, yzecz yvz svyta Rozm 732.
3. wprowadza zdanie przydawkowe 'że, ąuod,
ut': a. z odpowiednikiem w zdaniu nadrzędnym:
Posly beszo a tho orodze ony pouedagocz, ysci
szo gest bil kroleuicz narodzyl Gn l a ; A cdiszcy
vocz ten tho czasz gesthcy szo on byl przybliszyl, yszecz M aria svego szynka gest ona porodzicz bila mała Gn 4 a, sim. Gn 176a; A tho
na sznamo tego, iszecz gest on sza nasz... moko
cirpal byl Gn \ l l b 9sim. ib.9sim. Gn 1 8 4 b ;^ b . bez
odpowiednika w zdaniu nadrzędnym: Syedm tich
to yagnyot weszmyesz z mey *roky, abi biły na
szwyadecztwye, yzeczyem ya tu *to studnyczo
wikopal (ąuoniam ego fodi puteum istum) BZ
Gen 21, 30; A to vam bądzye znamye, yschczy
<się> *odkvpyczyl svyata narodzyl Rozm 68;
Baczy a obezrzy pysmo, ysczy od Galyley pro
rok nye postał (quia a Galilaea propheta non
surgit Jo 7, 52) Rozm 461.
4. wprowadza zdanie przyczynowe *ponieważ,
quod9 quia, ąuoniam : Albocz tesze ony sio
smerczo dzyno (leg. giną), ysczy sz ne s ktorego
szyna slodzeg byua, kostarsz y pyganicza Gn
12a; A tesze f naszem szerczu mamy gich szalouacz, ysczy Xpt nyszadnenw clouekoui gego
grechof ne othpuscy Gn 14 b; Bocz on gest byl
barszo bogaty, ysczy on gest *xoszoczego rodu
byl Gn 173a; Alle thy drzewe masz ymrzecz,
yszecz tutha (sc. w raju) sądny clouek ymrzecz
ne mosze Gn 184a; Tescy gest ysiteczny, yscy
nasz svim svotim czalem karmy q u ia ... nos carne
sua cibat Gn gl. 70b; Bogadstyo bil gest dobrze
rosgodzil, ysecz on gest ge po modroscy trauil
ib. 78 b; Nye smączy w serczy thvem, alye myey
nadzyeyą w bodze, bo yesz weszelona, yzecz
bog vyslvchal thvoye modlythvy (nam tuas orationes deus exaudivit) Rozm 6; A yczczye szye
ode mnye, yszczyem czychy (quia mitis sum
Mat 11, 29) a smyernego sercza Rozm 323;
Veselczye szye se mną, yzeczyem nalazl ovcza
moyą (quia inveni ovem meam Luc 15, 6) Rozm
384—5; Rącze stąpy, yzecz dzyszya v tvem
domy mam myeskacz (quia hodie in domo tua
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oportet me manere Luc 19, 5) Rozm 406; Podnyesczye glovy vasche, yzecz szye przyblyza
(quoniam appropinquat Luc 21, 28) odkupyenye yasche Rozm 483; ~ A pres tocz svothy
Lucasz tutha yyclada y yypiszuge rodzag othcza
y maczerze svotego Gana, isczy [o]oniy przed
milim Xpem bylycz szo dostogny a boga szo
*bogoczy, ysczy ony ne biły szo luczememiczy
Gn 11 b; Fftorecz pres tho nasz Xc miły svotego Gana gestcy gy on miloual bil, yszecz szo
on k nemu f swe mlodoscy gest bil nafrocil
Gn 180a; Tescy go pres to mamy chualicz, yscy
na obliczu gest bila crasna Gn gl. 70 b; Pres to
bil gest blogoslauon, ysecz on sve *czalo gest
nodzil quod corpus suum ieiuniis... multum
affligebat ib. 165a; ~ X t gesthcy on <p>osnan
bil svathlosczo pres to, isczy on nebo y szemo
osfecza Gn 1 b ; A napiruecz gestcy ono (sc. wiesiele) ku yyszokoszczy bilo velike pres tho, isczy
gest ono od szeme asz do neba bilo doszoglo
Gn 2b; A fftorecz tho gisthe yeszele gestcy
ono bilo ku *globokosczy velike pres to, isczy
gest ono bilo pkel rosbilo ib.; Trzeczecz tho
giste yeszele ku dlugosczy gestcy ono bilo velike
pres to, iscy szo gest ono od fchodu sluncza
asz do szapadu bilo rosczoglo ib.; Cuartecz
tho giste yeszele bilocz gest ono ku szyrokosczy velike pres to, isczy gest ono fszysczek
swath bilo ogarnolo ib.; Allecz kasznodzege
szo sly pres to, ysczy ony o gich sloscz ne
szmego karacz ge Gn 11 b, sim. ib. 177b; A napirswe pres to, iszecz nasz Xc miły gestcy on
tho byl [p]prze fszythky verne krescygany vcynil Gn 178a, sim. ib. 3 a; A fftorecz gego dary
mamy chouacz, alle isczy gest gich barszo uele,
a pres tocz trudno gest ge nam oszobno vyslouicz Gn 171 b; ~ Veszelcze szo vy tegodla,
isczy on iusze k vam gydze Gn 2a; Fszythkemu
ludu bodze na uczeszene tegodla, ysczy szo dzysza nam mili X t... gest bil narodził Gn 2 a, sim.
ib. 176b; Melibichom szo my dysza themu tho
yeszelicz tegodla, yszecz gako dzysza dyablu
gest była gego mocz othgotha Gn 177a; Gestcy
gy on bil f goroczem olegu f panvy yarzyl te
godla, yszecz gest on varo krescygansko przepouedal byl Gn 178b, sim. ib. 173a. 174b.
5.
wprowadza zdanie skutkowe tże9 ut': Czesarsz... gest byl barszo modry a f bogu moczny
tako, isczy Rymane szocz gy ony sza boga biły
mely Gn 5a; Tedy vocz morze gestcy szo ono
bilo na obe stronę rostopylo (leg. rozstąpiło)
tako, yszecz ony szo ge były... szucho przesly
Gn 174 b ; A kyedy sządzą nadamy, naydzyecz
dobre rzeczy przeczyv yemv, yzczy y ossądzy
Rozm 743.
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6. wprowadza zdanie okolicznikowe stopnia 'że,
uty: Krolefstwo nebeszke takocz gest ono bilo
barszo velikiim nebeszkiim veszeliim napelnono,
yszecz szo gest ono ludzem na szemy tako bilo
vydzalo, gakobi szo ono na ne obalicz bilo chało
Gn l a ; Tenczi szo gest o n ... vczynil tako nisky
y tako skromny, ysczy szo gest on bil na malem
mastku, tocz gest f gaslach, przepusczycz poloszyl (pro przepusczyl poloszycz) Gn 3 a, sim.
ib. 4b; Takocz gest ona vboga bila, yszecz ona
szadnego penodza ne gestcy ona bila mała Gn 3 b ;
A napiruecz gestcy on byl f domech tako vbodzy, yszecz on szadnego penoszka... ne mal
cy gest on bil Gn 5b, sim. ib. 5b. 175 b; Ta
kocz gest ona f ten to czasz vboga była, isczy
(gl. -ecz) ona nigednego koszuska ne malacz
go gest ona była Gn 5b; Suerzo gestcy ono
barszo cysthe i tesze barszo rocze, iscy go
lofcy... vlouicz ne mogo Gn 179b; Cuartecz
nasz Xc miły gestcy on svotego Gana tako
barszo miloual byl, yscy gestcy gy on bil na
skonczenv... szyuotha nauedzyl Gn 181 a, sim.
ib. 181 b; Yscy on to ymo bose gest tako barso
miloual, yscy on na skoncenv svego syuota gest
ge on f svich vscech mai cum tantum dilexit
hoc nomen, quod eciam in morte et (pro id)
in ore habuit Gn gl. 42 a.
7. bez wyraźnej funkcji syntaktycznej, raczej
indywidualna maniera stylistyczna: Alle kakecz
tho dzeczothko gest bilo ? Iszecz szaprafdo

gestcy ono dzyfne bilo Gn 3a; A pres tocz
ga dzysza thobe tako chualo gako bogu dago.
Isczy ten tho czesarsz rzymsky... gestcy szo
on byl rosmyslil, yszecz on mai gesth vmrzecz bil Gn 4b, sim. ib. la . 4a. 12a; Yszecz
saprafdo velyke by tho miloserdze clouekouy
od boga bilo, isze gdisbicz nasz Xpc miły ktoremv clouekovy na skonczenv gego sziuota poslalcyby mu on na pomocz gednego angola Gn
181 a; Yscy svoty P<aweł> bil gest so<d> ocrasony, roskosny secundo certe Paulus fuit vas
decorum Gn gl. 41 a; Sum miles Christi. Scio
enim, iscy ga to vem pefno, quod per vitam
istam ad eternam transibo ib. 41 b; Yscy on
dal gest svatloscz nebosom ipse enim lucern
dedit celis ib.; Ysci ymo bose gest nam vzitecno
est autem nobis illud nomen utile ad tria ib. 64a;
Yscy velkocrocz so to przygadza item frequenter que pulcriores sunt corpore, turpiores sunt
mente ib. 70 b; Yscy mogą misi tvartsa gest, nisly
opoka mens mea super petram sollidata est ib. ;
Ysecz on saprafdo to bogadstvo bil gest dobrze
rosgodzil iste bene dispensaverat de suis diuiciis
ib. 78b; Et ideo Ysaias: crux clauis appellatur
yscy svoty crisz gest clucz do ragv ib. 102a;
Yscy velika czescz magna enim dignitas est esse
episcopum ib. 105 a.
łże cf. Iż
Iżeby cf. Iżby
Iżeć cf. Iżci
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J
J a ' ego5: a. nom.: jaz: Ale yaz (Pul: ya)
modlyl yesm S0 (ego autem orabam) FI 108, 3;
j a : Sine, ut ego etiam m olam ... day, *ut ia
pobrusa, a ti poziwai ca 1270 KsHenr 24 r;
Allecz ga naprzeczif themv nix ne mouo Gn 12 a,
sim. ib. 14b. 183a, ap. 4b; Zbawene twoie ia
iesm (salus tua ego sum) FI 34, 3, sim. Pul, sim.
FI i Pul 45, 10. 118, 51. 118, 141; Te<że> yesm
nigdi ne popełnił ya, co mi moy tforzecz kazał
Spow 2; Ya ne chczo othpusczicz *przisigy 1402
Maik 117; Jacom ia Sztascowi scrzince sza
*cztrzi copi rzeczi ne *wszol 1408 Czrs 336;
Jakom ya Mikolayewi ne win o wata trzech kop
grosszow ib. 339; O ctore rzeczi... Jachna na
mo żałowała, thichem gey ya ne sszabral 1432
ZapWarsz nr 372; Pan starosta żałował oth krolya, yszebych ya wnosi pyenyądze falschowne
w gego myasto Poznan 1435 Pocz 283; Nyewynny yesztem ya te krwye XV p. post. RozmPam 476; ^ Ego plantaui... ya sczepyl XV
in. Szwed 49; Jako ya przi tern bil, Dzirska winowatha Vitkowi copa pospolnich grossy 1426
ZapWarsz nr 164, sim. 1428 Monlur V 137;
Kandy ya yala, tandy so moy oczecz rosdzelil
so s Sasynem na wyeky 1427 ZapWarsz nr 240;
Ya (OrtMac 83: yam) szą swoych dzyeczy po
gych smyerczy nygdy odrzekła OrtBr VI 366;
Wtenczasz szya ya poczala, gdy Eva yaplko ru
szyła De mor te w. 137; Adamovy yeplka dala,
a ya v onem yeplk<u> była ib. w. 140; la Yvdasza obyczyla (pro obyeszyla) y dw (leg. dwu)
lothrv na krzysz wbyla ib. w. 206; la szya nath
nyemy pomsczyla a swa kosza vczeszyla ib.
w. 237; Jako ya nye poszyathl poi Usczyencza..
uzythkow y czynszów brał s lang y s kmyeczy
roboth nye pobrał 1489 Czrs s. LXXXVII;
Tądy ya yyerzyl słowom anyelskym y przyschediem k tobye (hinc ego credens... ad te
veni) Rozm 8; la dawno wybrała sobye oblyvbyencza yednego (ego... iam elegi) Rozm 24;
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Bovym ya yvsch przyschedl (egoąue provectus
sum) w stare lyata Rozm 34; Azaby my czo nyepodobno vczynycz, a ya wschytko vczynyl
y stvorzyl slovem ? Rozm 46, sim. ib. 126. 560.
572. 578; Myły synkv, vzpom yeny... na ony
slova, ktoresch ya od czyebye slyschala Rozm
502.
b.
gen.: mnie: Nenawidzocze mne zagładził
ies (odientes me disperdidisti) FI 17, 44, sim.
P ul; Ne zasromaway mne (noli me confundere)
FI 118, 31, sim. Pul; Mne so czakaly prawy (me
exspectant iusti) FI 141, 10, sim. Pul; Poklni
lvda tego to, gesz to iest silnyeyszi mnye (quia
fortior me est) B Z Num 22, 6; Bosz zap<om>nya<ła> mnye (quia oblita es mei) B Z Jer 13, 25;
Ku wszpomozenyu mnie pospyeszay M W 15a;
Przede m na stal szya yest, bo pyrwszy mnye
byl (quia prior me erat Jo 1, 30) EwZam 301;
Kto nye vezmye krzyza svego y nye bądzye
mnye naslyadoval, nye yest mnye dostoyen (qui
non accipit crucem suam et sequitur me, non
est me dignus M at 10, 38) Rozm 313; Alye
mnye nye zavzdy badzyeczye myecz (me autem
non semper habetis Jo 12, 8) Rozm 444; Any
mnye yyczye (neque me scitis Jo 8, 19), any
oycza mego vyczye Rozm 471; Ale czczyą oycza
mego, a vy mnye nye czczyczye (et vos inhonorastis me Jo 8, 49) Rozm 475; Nye zapoye kur,
aze szye mnye trzykrocz zaprzysch (donec ter
me neges Jo 13, 38) Rozm 557, sim. ib. 689;
Yen mnye nye mylvye (qui non diligit me Jo
14, 24), slow moych nye dba Rozm 565; Bo
oczyecz yest yyathschy mnye (quia pater maior
me est Jo 14, 28) Rozm 566; Tegodlya schukaczyely mnye (si ergo me quaeritis Jo 18, 8 ),...
nyechayczye tych odycz Rozm 633; Myall vyedzyecz y ządacz mey dobrovolnosczy a bacz
szye mnye Rozm 846; ~ A gisz so podle mne
bili (et qui iuxta me erant), obdal stali FI 37, 12,
sim. Pul; Bosze, ne oddalay se ode mne (ne elon-
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22, 61) Rozm 691; Any vmarlego vzrą, any myą
geris a me) FI 70, 13, sim. Pul; Jako u mne
przepusczą, abych y mogła vzrecz Rozm 697;
Vrban pobrał damb cupyony y zaplaczoni 1426
Nye odpovyeczye my any myą iuz volno pusczyZapWarsz nr 162, sim. 1427 ib. nr 2705, 1436 ib.
czye (neque dimittetis Luc 22, 68) Rozm 718,
nr 479, 1458 ib. nr 1086, 1471 ib. nr 2953;
Proszczye pana, acz oddały szabi ode mnye (ut 5 sim. ib. 723; ~ Jaco v mya Woyczech zastawyl plącz w polucopyu y we trzech groszech
auferat ranas a me) BZ Ex 8, 8, sim. ib. 10, 17;
1445 ZapWarsz nr 583; ~ mnię: Aby mnę ne
Pochowasz io pole mnye (circa me) B Z T o b 4, 5;
zapomynala, barzoczem thwey mylosczy poJakom ya nye zaorał czaszczi Abramowey,
czonl prossycz ca 1428 PF I 480; ~ mie:
kthora othe [m]mnye w [sz]dzirzawe dzirzal
1469 ZapWarsz nr 2936; Any czapka sz głowy 10 P otrek... s tego me ne wiczlil 1393 Leksz I
nr 1486; Kzancz me opat ne chczal *pzryiancz
szyną jego szbitha, any do mnye wzatha 1471
1398 Leksz II nr 2094; Ne ostaway me, ny
ZapWarsz nr 3029; Oddal ode mnye nyeprzywzgardzay me (ne derelinquas me neque despiyasznych M W 75a; Szklon vszy mylosyerdzya
cias me) FI 26, 15, sim. Pul; Ne karzi me an i...
twego do mnye XV ex. SK J T 151; Dla mnye
ex parte mei ca 1500 Erz 22; Azalysch pyrvey 15 kazny me (n e ... arguas me neque... corripias
me) FI 37, 1, sim. Pul; Nye <lę>kay szya mye
poselstva nye *nyoschyl do Zachariascha ode
thym raszem De morte w. 59; Ysch mye nygdy
mnye ? Rozm 45; Baczę, yze mye nyekto dotknął,
nye yydzyely (qui nunquam ... me yiderunt)
gdyś ze mnye mocz vysla (virtutem de me exiisse
Rozm 228; Schukaczye mye (quaeretis me Jo
Luc 8, 46) Rozm 223; Alem rzeki przed tern
lyvdem, który około mnye stoy (qui circum- 20 7, 36), a nye naydzyeczye Rozm 459; Bom byl
laczen, a yysczye mye nye nakarmyly (non destat Jo 11, 42) Rozm 439; Vczyn to dlya mnye
distis mihi manducare), ... yysczye mye nye
Rozm 499; Bo przeze mnye (sine me Jo 15, 5)
przyąly (non collegistis me), ... yysczye mye
nye mozeczye nycz vczynycz Rozm 567, sim.
nye przyodzyaly (non cooperuistis me), ... yy
ib. 525. 590;
- mienie: Tym, czym on
ziskacz chczal, tym ja ziskacz mam, ysze *ne- 25 sczye mye nye nayyedzyly (non yisitastis me
M at 25, 42—3) Rozm 492; Drzevey, nyzly kur
szprauidle na my rokow ostawal, mene ne pozapoye, trzykrocz mye zaprzysch (ter me ne
swa<w)szy per hoc, quod ipse voluit lucrare 1424
gabis M at 26, 34) Rozm 581; ^ lako Pyotr
AGZ XI 3; ~ Kedi mlinarz moy wyszedł ot
szedzal v mye na ogrodzę 1437 KsMaz III
mene, s mego mlina, ne wedzalasm, gdzebi
yndze bil, yedno v comendara 1404 Piek VI 30 nr 2824; Jako ya ne *sząl Yanowa k o n a... any
ode me skody ma 1425 ZapWarsz nr 111; Myal
202; ~ mię: Alle bicz mo o n y ... czakaly Gn
bracz othe mye szytho za szitho a trawan za
174 b ; Prossza svego styorzyczyela, ... yszby
trawan 1427 ib. nr 275; Anym go gonyl sobye
mya nye ssvdzyl podlvg mych sloscy Spow 3;
(leg. z sobie) nyerownymy thedy, kyedy do
Aby myą nye raczył szandzycz Spow 5; T a k o ...
rzek<ł>, ysz mą Woczech ne ranił 1416 JP 35 mye pravą przyyechal zadacz 1483 ib. nr 1544.
XXXVII 171; *Niddi mą ne ponewalal, abich
c.
dat. : mnie: Corrozaym uipraua so: taynicha moia mne Kśw cr 12; Ne dagcze yy chualy
w nego bil 1424 TymW ol 48; Jacom ya w stał...
ginsemu bogu, nisly mne Gn 175a; G ospodzin...
0 tha krzywda, yze ma na godi nye szedlyl
podług czistosczi moyu roku oplacy mne
1433 Czrs s. LXXXI; Ny v czem mya (SKJ
1 53: mnye) moye schamnyenye nye grize 1449 40 (retribuet mihi) FI 17, 23, sim. Pul, FI 17, 27;
Odwroczcze se richlo zapalaiocz se, gisz mowo
R XXV 163; Prossza, nye omyaszkyway myą
mne (qui dicunt mihi, Pul: my): ey, ey FI 69, 4;
precor, ne sis michi diutius in mora XV ex. PF
Bosze, pomoszi mne (adiuya me, Pul: my) FI
III 177; Nye dopysczayze myę na zatraczenie
69, 6; Boże, bancz mylosczyw mnye grzesznemv
ca 1500 SIO cc XII 163; Tham myą bądzyeczye
czekały ca 1500 SprTN W V 13; Bo yen myą 45 Spow 5; Yako mne, Marczinowi, pan M ikolay...
bes prawa kaszal s dzedzini precz 1397—413
nyenavydzy (qui me odit Jo 15, 23), ten y oycza
Bib l Wars z 1861 III 24; Jaco mne Junossza ne
mego nyenazry Rozm 569; A tego dnya nyczey
posziczil szesczi kop 1421 ZapWarsz nr 19;
myą nye bądzyeczye proszycz (me non rogabiJako mnye Michał slubyl wyprawicz listh
tis quidquam Jo 16, 23) Rozm 574; A yam na
każdy dzyen v vass v kosczyele szyedzyal..., 50 1422 ib. nr 45; Yszess ty mne piryey rzeki,
yszessz chłop 1425 RTH III nr 76; Jako mne
a nye yąlysczye myą (et non me tenuistis Mat
26, 55) Rozm 649; Kyedy my nye vyerzysz, czo
Micolay obranczil copą grosszy za Maczka 1425
myą pytasch (quid me interrogas Jo 18, 21)?
ZapWarsz nr 108; Jako mne Dzirska winowatha
Rozm 681; Pyervey nyzly kur dvoycz zapoye,
co p a... grossy 1426 ib. nr 164; Jako mne
trzykrocz myą zaprzysch (ter me negabis Luc 55 Przeyka ykradla za dwadzescza grossy ramb
Słownik staropolski III
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ib. nr 183; Jaco mnye gednacze... polthori
coppi przigednali 1427 ib. nr 2738; Jaco Gunolth nye zaplaczyl mnye poltrzecza groszy
y dwadzescze 1436 ib. nr 609, sim. 1493 ib.
nr 1677; Iaco mnye Voczech odbył cząszą
1445 TymSąd 78; Nepevne y tagemne modrości
twogey zyawyl ges mne (manifestasti mihi
Psal 50, 8) KartŚwidz; Czssosczye genemu
ss namnyeyssich vczinili, mnyesczye yczinili
XV med. R XXII 240; Błogo mnye bene michi
XV med. SKJ V 272; Bodo gim slvzicz, a mnye
bodo yrogacz (detrahentąue mihi) BZ Deut
31, 20; Otkod mnye to gest (unde mihi hoc),
yszem nalyazla myloscz przed twima oczima
BZ Ruth 2, 10; Bocyem sposobyl w gego sinyech mnye krolya (proyidi enim in filiis eius
mihi regem) BZ I Reg 16, 1; Pokoynyely gydzecye ku mnye, abiscye pomogły mnye (ut auxiliemini mihi) B Z 1 Par 12, 17; Byada, byada
mnye (heu, heu me)! BZ Tob 10, 4; Mało gest,
abi bil mnye slvga (ut sis mihi servus) B Z Is
49, 6; Mnye pirvey sticzen dzeye {pro dzeyą)
ca 1455 Dóbr 324; Jako Andrzey mnye brat
crewny 1462 Tym Proc 205; Czo on mnye wyną
dagye Ort Br VI 390, sim. Ort Mac 138; Ma-ly
on mnye ta rolą podług targy zaplaczycz? OrtKał 208, sim. OrtMac 142; Gdysz to gymye*
nye... mnye moya szyostrą zapoleczyla.
azaly yą nye blyszy... myecz ge? OrtKal 311,
sim. OrtMac 134; W szdawam ... wszyszthgy moye dlugy, czo mnye sza przyymarly OrtMac 68,
sim. OrtBrRp 54, 4; A moy mnye {OrtMac 24:
mye) mąsz mogl murowacz dobrze ten dom
OrtŹrtel 118; Examythy y posztawcze, thych
sza mnye nygdy nye chcze De morte w. 263;
Jakosz thy mnye oczcza mego zabyl 1482 ZapMaz 130; Day mnye, aby thw e... czyalo
y ... krewy myala przydz kv vzdrowyenyv moyey dvsche Naw 123; Myły *przygyadzele, dvsza
gydze sz kr<w)avym pothem, czo [m]mnye
dzyszą, tho vam pothem SkargaPłoc w. 92,
sim. SkargaWroc w. 66; W thobye polyvbowalo
mnye (in te complacui mihi Luc 3, 22) EwZam 300; Byeda mnye, synkv moy! Rozm 166,
sim. ib. 168. 696. 697; Aby zasdrosczyyy mnye
nyyeden v tym nye yloczyl Rozm 174; A wschakoschczye yy svyatczy mnye (ipsi yos mihi testimonium perhibetis Jo 3, 28) Rozm 240; Nye
wschelky, który mnye movy (qui dicit mihi
M at 7, 21): gospodnye, gospodnye, ynydzye
v krolestyo nyebyeskye Rozm 283; Wschytky
stvorzenya ssą mnye poddany (omnia mihi tradita sunt Mat 11, 27) od mego oczsa Rozm 323;
Poydzy sa mną, satanye, nye przeczyyyay szye
mnye Rozm 364; Tocz yest syn moy namyley-

| schy, y ktoremze szye mnye dobrze vlyvbylo (in
quo mihi bene complacui M at 17, 5) Rozm 367;
Nye chczeczye mnye yyerzycz (mihi non vultis credere Jo 10, 38) Rozm 430, sim. ib. 475;
Spytam ya tez vasz yednego slova, ktorąsz poyyczyely vy mnye (quem si dixeritis mihi Mat
21, 24), ya tez vam poyyem Rozm 453; Panye,
mnyesz polyeczyl (tradidisti mihi M at 25, 20)
pyecz ffuntow Rozm 489, sim. ib. 578; Byskupovye tvoy podały ssą czyebye mnye (tradiderunt te mihi Jo 18, 35) Rozm 794; ~ Nagotug
szo thy k themu, aby thy ku mne na gody
prysetl mogę Gn 184a; Odkupi w pocoiu duszo
moio od tich, gich {pro gisz) se bliszo ku mne
(qui appropinquant mihi) FI 54, 20, sim. Pul;
Bog rzeki ku mne XIV ex. Pocz 232; Nakloncze wasza szercza qu milemw bogw, a cw mne
wasze głowi ca 1420 R XXIV 81; Eze syo nye
gmal naprzeciwo mnye od Marcisza przeć
o chansbo 1427 ZapWarsz nr 2743; Wstań ku
mnye De morte w. 109; Nye pomogy apoteky,
przeczyw mnye zathne leky ib. w. 308; Bandy
yolacz kv mnye (yociferabuntur ad me Ex 22, 23)
XV p. post. Kalużn 286; Szklon ku mnye vszy
mylosyerdzya M W 98a; Obrocz ku mnye thwe
oblycze ca 1500 SprTN W V 16; Przyschedl
ky mnye (ad me yenit) anyol Rozm 8, sim. ib.
446. 492. 561. 765; Vczynyl yyelye złego przeczyv mnye (contra me magnum malum egit)
Rozm 133, sim. ib. 141. 300. 371; ~ mienie:
Bo ies ty pobib {pro pobił) wszistky przeciwaiocze se mene (quoniam tu percussisti omnes adyersantes mihi, P ul: mnye) przez wini
FI 3, 7; Ne weselcze se nade mno, gisz to se
przecziwaio mene {Pul: mnye) zglobliwe (qui
adversantur mihi inique) FI 34, 22; Ne wzgardzay prośbo moio, rozumey mene (intende mihi,
P ul: mye) y wisluszay me FI 54, 1; Kto przistane mene (quis consurget mihi, P ul: kto my
wstanye) przecywo zgloboczim?T793, 16; Ivczinil se iest mene (et factus est mihi, Pul: vęzynyl my szye) gospodzin w utok FI 93, 22; Jako
mene Stanisław winowad czitirdzesczi grossow
1423 ZapWarsz nr 70; Jako mene Mikolay winouad poltori kopi. Jako mene Jan ne ranczil
kopi za kon ib. nr 72; Jako mene Janusz wi
nowad diwe kopę racoyemstwa ib. nr 80, sim.
1424 ib. nr 98; Jako mene Michał podyol so
za oczcza szedmi kop placzicz 1424 ib. nr 93,
sim. ib. nr 94; ^ minie: Jako myne Adam wynowath pocz kop 1409 Czrs 24; ^ mie: Yaco
mye Domik yinowath polthory copi 1405 KsMaz I nr 649; Yako mye Paweł obroczil sol
1412 ib. nr 1852, sim. 1419 AKPr V IIIa 43;
Yaco mye Adam ne posziczyl wolu 1416 Ks-
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M az I nr 2626; Przyyąncze czyala... pomoczno
bąndz mye na zascziczene czyala y duschsze
(prosit mihi ad tutamentum corporis et mentis)
1424 Msza III s. 66, sim. VI; lako mye vynowata Katherzina po swem mąnszu szescz kop
za possag rąkogemstwa 1434 KsMaz III nr 84,
sim. 1438 ZapWarsz nr 876; O kthorem pyenyadze... szalował, thy on mye obranczyl 1437
KsMaz III nr 2730; O kthorego chartha mye
xącz wino dal, tegom ya nye widal 1440 SprTNW
VIII 2, 41; Jako[m] mye Wischota caszal viranczicz osmyoro scotha s obory 1443 Czrs
s. LXXXIII; Nye stathczy mye y thobye non
sufficit tibi et michi XV med. SK J V 260; Moy
masz obyeczal mye (OrtVrtel 118: mnye) murowacz then dom Ort Mac 24; Przyacze czala
y krwye pana naszego... nye badz mye (Msza
III: my) na szad y na pothapyenye (non mihi
proveniat in iudicium et condemnationem) 1456
Msza VI s. 264; Day, aby tha offyara... bacz
tobye przyemną, mye (Msza III: mnye) y ...
wszythkim (ut sacrificium... tibi sit acceptabile
mihiąue et omnibus) ib.; Bandz mye *grzechnemv mylosczywy 1467 Zab 447; Poltory
w loky... nadano mye podług kssyang 1472
TymProc 217; Jakom ya schamowthor s... Marczynem Luczyczem de Golaschew, mye z rów
nym, nye szyanl z nog Janow ich... ostrog 1479
ZapWarsz nr 1219; Jako[m] mye Jan Kossaczki raczył *cyterydziesczy grosy... za kmieczie
1499 ib. nr 1830; Zam ath czyaszky dostał
szya mye ubogyey zenye XV p. post. R XIX 48;
Acz yest ve mnye który zakał..., nyechay mye
tv wzyavy przed obezrzyenym svego lyvda
Rozm 60; Czemv tva myloscz dala mye ten
ovocz? Rozm 526; ~ mi: Czom roczilza Yana
do Zit, tego mi lista ne wikupyl 1391 Pozn
nr 94; Taco my pomoszi bog y swathi crziz
1398 R T H III nr 3, sim. 1406 M M A e H a 28,
1397—413 BiblWarsz 1861 III 24, 1416 AKPr
V IIIa 138, 1416 JP XXXVII 170, 1424 Zab 537,
1420—30 BiblWarsz 1861 III 25, 1440 TymSąd
78, OrtKał 205, 1464 ZapM az 52; Aby my thy
raczył m ogo... duszo... osfeczycz Gn lb ; Thy
ges my nekegdy byl tho odmaual Gn 177 b ;
Oplacy my gospodzin (retribuet mihi dominus)
podług prawdi moiey FI 17, 23, sim. Pul\ Tego
mi zal Spow 2, sim. 3. 5. 6; Tom uczinil za jego
poczotkem, kedi mi podawa: sczekasz 1406
RafPocz 11; Te p ęto ,... aby my ty dal do pa
nów 1414 TymSąd 165; Tako my twa dussza
luba 1418 TymWol 80; Tom uczinil w mego
oczcza lessye, ktdy my *szo ne dal lupicz 1423
R a f Zrań 92; Przyyąncze czyala y krw e... ne
bondz my (Msza VI: mye) na sąnd (non mihi

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

83

proveniat in iudicium) any na potopyene 1424
Msza III s. 66; Jako mne Wszebor dal zemo
za zemo w zam yano... a ymial mi *yo opravicz
1424 ZapWarsz nr 105; Tego na to zalugo, yszes
mi prziganil 1425 R T H III nr 76; Esze popasiesz
mi zitho 1425 ZapWarsz nr 136; Jakom y a ...
o thą krziwdą wstał, esz mi rolą wsząl 1426
ib. nr 165; Jako ya mam tha vmowa s Mycolayem, esz mi myal dacz wwanszane 1427 ib.
nr 194, sim. ib. nr 2705. 2765, 1429 ib. nr 2913;
O ... kamene xyącz my wyna dal 1435 SprTN W
VIII 2 ,4 1 ; Wszalczy my mego 1449 M M A e
XIII nr 1771; Aby mi s tobą vmrzecz, yszcze
ssze czebye nye zaprza XV p. pr. PF IV 616;
Abo my boleszcz... wzyawyasch an forte dolorem ... mihi annuncias XV med. SK J V 260;
Racz my szwą gyelmyszna dacz Aleksy w. 168;
Day my (mihi) mało sze napycz B Z Gen 24,45;
Ze wszech stron so my vczisznyenya (me angustiae premunt) B Z I Par 21, 13; Przyiay my,
dzewce twey BZ Judith 11, 14; Mykolay wszyąl
mych pyenadzy... y vczynyl my za nye dosycz
OrtKał 139, sim. Ort Mac 47; Wszdawam ...
dlugy..., czo my yescze maya *przyumryecz OrtMac 68, sim. OrtBrRp 54, 4; A tego my zal
1464 AcPosn I 366; Racz my dacz przebytek
w nyebye vczyeschny 1467 Zab 447; Pomoszy
my tho dzalo szloszycz De morte -w. 3; Nye
vyem, czocz my szya stało ib. w. 98; Moszesz
my yyerzacz ib. w. 109, sim. ib. w. 145. 160. 229.
261. 367; Boże, ku pomoczi my przistan, panye, na pomoczi my pospyesay sie M W 124a;
Yvsz stakam, yvsz my vmrzeczy SkargaPloc
w. 7, sim. ib. w. 11. 87. 89 i SkargaWroc w. 12.
64; Poradczye my XV p. post. RozmPam 474;
Vszdym rzeknyeczye my (utiąue dicetis mihi
Luc 4, 23) tho podobyensthvo EwZam 307; Zaschmyeschil my risum fecit michi XV ex. M PKJ
V 140; Frustra mihi machinaris vlg. darmo my
groszysch ca 1500 Erz 22; Nye oddalay mnye
tako yyelyebnego d arv ..., alye my (mihi) day
twe vczyeschenye Rozm 6; Yegosesz my (mihi)
pokazał svyątoscz Rozm 11; Tegodlya yydzycz
my (mihi) szyą to podobnye ib. 28; Stany my szye
(fiat mihi Luc 1, 38) podług tvego słowa Rozm
50; Od boga my to anyol poyyedzyal Rozm 52;
Ize my (mihi Luc 1, 49) yyelyka rzecz yczynyl,
yen yest moczny Rozm 53; Povydz my, synky
myły, czo mam yczynycz Rozm 126, sim. ib.
168; Thy-ly yesz zvolenyk Iesuszoy..., ktoregos
my (mihi) on obyeczal... przyslacz? ib. 230; Day
my (mihi Jo 4, 7) pycz ib. 244, sim. ib. 245. 246;
Czalovanyasz my nye dal Rozm 320; A prze
tocz my szye yydzy podobno Rozm 586; Zal my
Iudascha Rozm 594, sim. ib.; ^ mni: Thego
11*
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mny szal sze <w>schylgego schercza m ego...,
thego mny schal..., thego mny schayl Spow 4;
^ ni: Gacz tobe, Drusiana, kaszo boszo moczo..., aby ny thy thamo snadane nagothouala
Gn 183 b ; Thako ni pomozi 1471 ZapWarsz 5
nr 3018; Kyedy brat tvoy, masz moy (sc. umie
rał?), rzek<ł> ny (ait mihi) Rozm 106; ~ mi
mnie: Mocz moya y chwała moya pan. Wczynil
my se mne {Pul: my szye) w zsbawene (factus
est mihi in salutem) FI 117, 14; Kosprawyli {pro 10
rosprawyli) my mne {Pul: my) zloscny bazny
(narraverunt mihi iniąui fabulationes) FI 118, 85;
Mne so czakaly prawy, alysz my oplaczysz
mne (donec retribuas mihi, Pul: alyz my odplaczysz) FI 141, 10; Raczy my yproszycz mnye, 15
Nawoycze ..., aby my nye pokazowal groźnego
oblycza szwego Naw 70.
d.
ac. mnie: Lichota stopana mego ogarnę
mne (circumdabit me, Pul: mye) FI 48, 5; Bog
odkupy duszo moio od roky pkelney, gdy wezme 20
mne (cum acceperit me, Pul: mye) FI 48, 16;
Witargno czebe y poczcisz mne (honorificabis
me, P ul: mye) FI 49, 16; Ne yemeg boga ginnego, gedno mne twórcza szamego Dek V 1—3;
Jaco mnye Jan vranyl szamotrzecz 1421 Zap 25
Warsz nr 4; Thom uczinil za yego poczathkem,
kyedy mnye chczal sbicz 1452 RafPocz 31; Abi
mnyee winyosl (auferas me) s tey to szemye
BZ Gen 47, 30; Jako themv gwalthowi o szyknya
y o barchan, o kthore mnye Borzym poszyąl, 30
*rok mynąl 1477 ZapWarsz nr 3094; Kedi vczinisz od *przesladaianczich mnie szod (ąuando
facies de perseąuentibus me iudicium Psal
118,84)7 M W 34a; Gospodzyn wysluchnye
mnye (exaudiet me, FI: me) Pul 4, 4; Gysz mę 35
czą mnye (tribulant me) Pul 12, 5, sim. FI;
Bog, yenze przepasał mnye (praecinxit me,
FI: me) moczo Pul 17, 35; Blogoslawyoną mnye
rzeyką (me dicent) szwythky rodzayowye XV
p. post. MacDod 31; Czeszarz rzymsky mnye tu 40
ystawyl starszym XV p. post. RozmPam 473;
Myloszyerny gospodnye..., yczyeschy mnye nądzną (m e... consoleris) Rozm 6; B osz... mnye
samego ze wschego lyvda yybrai (me solum
elegisti) ib. 66; Mnye yyelykymy krzyydamy 45
nagabal (m e... impulsavit) ib. 133; Kto przymye
mnye (qui me recipit), przymye tego, kto mnye
posiał (qui me misit M at 10,40) Rozm 313; Tegodlya mnye oczyecz mylvye (me diligit Jo 10,
17) Rozm 427, sim. ib. 439. 592. 610. 611. 633. 50
658; ^ Zaslonyczel moy y wen gesm pfal,
gensz poddas lud moy pod mne (sub me, Pul:
myę) FI 143, 3; Jako Sandek Stanislawoui przede
mne yisnal poltrzecza kopi 1425 ZapWarsz
nr 120; Raczy na mnye wezrzecz okyem mylo- 55
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szyernym XV ex. Kalużn 290; ~ mię: Prawotam twogym navczy myo (doce me, Pul: mye)
FI 118, 64; Czosto wyboyowaly mo (expugnaverunt me, Pul: mye) ode mlodosczy mogey
FI 128, 2; Prossa, aby mya rosd<r)zessyl Spow 3,
sim. 5; O kthora rola Sandek na mya zalowal,
o tha mą yednacze yyednaly 1426 ZapWarsz
nr 192; Eze mi chicz nye dal, na ktorich mo
osadził 1427 ib. nr 2702, sim. ib. nr 2737, 1433
ib. nr 425; Czom Jana uranii, thom uczinil
ze gego poczanthkyem, eze mya przedzey za
strzelił 1434 RafPocz 24; Esszesz myą thy obeslaw czlowyekyem ku rosprawye 1443 TymSąd
144; Sz<e)rzey mo omyy (lava me) ot lychoty...
y ot grzecha mego oczisci mio (munda me Psal
50,4) KartŚwidz; Okropisz mio (asperges me), pane, yzopem y ocziscion bodo, zmigesz mio (lavabis me, g l.: me) y ... vbielon bodo (Psal 50,9) ib.;
Raczy mą mych grzechów posbavycz Aleksy w. 5;
Abi mnyee winyosl... y poloszyl myo w grobye (auferas m e..., condasque in sepulchro) BZ
Gen 47, 30; On myo ozenyl (uxorem ipse me
habere fecit) BZ Tob 12, 3; Nyszly ma (OrtMac
106: mye) kto s tego może odczysznacz Ort Br
VII 572; Racz mya dzyscha wspomoczy 1447—
62 Zab 545; By była czo przykrego przemoyyla ..., nagle by mya ymorzyla De morte w. 95,
sim. ib. w. 154; Thom ydzelal..., gdy mą szyekyrą
ranyl 1472 ZapWarsz nr 2971; Myloszyerdzye
thwe nyechay myą ogarnye M W 67a; Zbaw
mye ze wszech przeszlyaduyączych myę (persequentibus me) Pul 7, 1; Zbawyonym myę
(FI: me) vczyn (salvum me fac), gospodnye
Pul 11,1; Napelnysz myę (adimplebis me, FI: me)
wyeszyelya twoym lyczem Pul 15, 11; Yeszly
padyszy bądzyesz myą cłwalyl (adoraveris me
M at 4 ,9 ) EwZam 301; Boże, czemusz myą
opusczyl? XV ex. R XIX 89; Vybaw mya od
wszego szlego XV ex. Zab 215; Przyschedl kv
mnye anyol..., yen myą vczy<e)szyl (m e... fuit
consolatus) Rozm 8; A nyol... movyl sze m n ą...
yeselyącz myą (me consolabatur) ib.; Proschą,
aby myą raczył z[a]bavycz (ut me liberare velis) Rozm 35; B og... posiał myą (me direxit)
z nyeba ib. 38, sim. ib. 687. 724. 733. 752.
754. 780; ~ Sam, praui, pres mo prisogl iesm
Kśw av 7; Sodzi me, gospodne, podług prawdy
moiey y podług bezwinstwa mego na mo (su
per me) FI 7, 9, sim. Pul; Y podbił ies wstaiocze
na mo {Pul: na mye) pod mo (in me subtus me)
FI 17, 43, sim. Pul; Bosze, iensze... poddawasz
lud pod mo (sub me) FI 17, 51, sim. Pul; I ode
wstaioczich na mo (in me) powiszisz me FI 17, 52,
sim. Pul; Bo strzali twoie wkloti so w mo (sagittae tuae infixae sunt mihi) FI 37, 2, sim. Pul;
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Wilii iesm w mo (effudi in me) duszo moi0
FI 41, 4, sim. Puł; Any chodzyl gesm w welykych, any w dzywech nad m 0 (super me) FI
130, 2, sim. Puł; Odpowedz za m 0 (responde
pro me Is 38, 14) FI Ez 8, sim. Puł; Aby ra
czył yeyrzecz oczyma svego mylosyerdzya na
mya, grzesnego czloyyeka Spow 3; Davam szyą
vynyen... ze wszythkych grzechów..., kthoresz
na myą pan bog lyepy szną (leg. zna) Spow 5;
Jaco iest N inotha sza mo ymal szaplaczicz gednanye 1421 ZapWarsz nr 17, sim. 1425 ib.
nr 131; Prziszedl na mo gospodo y bil na
mo pilatikem 1422 ib. nr 28, sim. 1423 ib.
nr 75, 1425 ib. nr 122, 1427 ib. nr 230, 1488
ib. nr 1624; O kthorego cziowyeka Jacub na
myan szalo val, thegom sbyl 1423 R a f Zrań 92;
O kthore zagymane starosta na mya zalowal
1450 ZapRpZakr 3 a 83; A bądą wam mowicz
wschitko sle, lszącz prze myą (propter me Mat
5, 11) XV med. R XXII 246; Modlczye sze za
myoo (rogate pro me) B Z Ex 8, 28; Wyscze
szye oba na myą spusczyly OrtKał 140, sim. OrtMac 47; Na mya odvmarla mey dzyewky^czascz
OrtMac 74, sim. OrtBrRp 58, 4; Then korczak...
na myą po mey zenye przyszedł OrtMac 86,
sim. OrtBr VI 367; Adam mye w yeplcze vkuszyl, przetho przesz mya vmrzecz mvszyl De
mor te w. 142; Carczmarze, czo slye pyva dayv,
nyeczastho na mya wspomynayy ib. w. 195;
Nye gnyevay schą na myą nemo mihi molestus
sit (Gal 6, 17) 1471 M PKJ V 129; Jako Pyotr
przesz mya sz Radomya nye posslal brathy
szwemv... cztirnaczcze lokyeth szvkna 1472
ZapWarsz nr 2961, sim. 1469 ib. nr 2930; Arguis super me al. fuczisch na mia 1496 ZapRpWąs 1, 608; Tam szam oczy moye glvndzv,
tocz yusz trzy szle dychy yydzv, na mya me
grzechy wsz<ja>vya<ją>, mey dyszy zythla
stavyayą SkargaPłoc w. 75; Nygth sza myą
(SkargaWroc w. 61: za me) nye chcze ymrzecz
ib. w. 78; Veyrzy na mya, sługa svego XV ex.
SK J I 151; Invasit in me vlg. rzvczyl szya
ną myą ca 1500 Erz 22; Myły syny,... yczyny
to prze myą (causa mei) Rozm 133, sim. ib.
365. 597. 600; (Zwolenicy) tobye przez myą
(propter me) badą barzo radży sluzycz Rozm
171, sim. ib. 166. 174. 223; Zbożny yesz
th y ..., yzesz v myą (in me) wyerzyl Rozm 228,
sim. *ib 508. 561. 571; Vydzyczye, yze za
mya nyyeden czloyyek syyeczky nye boyyye
Rozm 780; ~ mie: Miloserdze twe bodze nasladowacz me (subseąuetur me) wszelikych
dnow sziwota mego FI 22, 8; Pomocznik moy
ies ti, ne ostaway me (ne derelinąuas me)
FI 26, 15, sim. Puł; Ty wisluszasz me (tu
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exaudies me) FI 37, 16, sim. Pul, sim. FI i Puł
85, 1; Przewędzi me (deduc me), gospodne,
w drodze twoiey FI 85, 10, sim. Puł; Ach myloscz, czosz my yczinyla, eszesz me tak oślepiła
1408 MacDod 43; Zbaw mye (libera me, Msza
VI: mya) 1424 Msza III s. 66; On mye osweczi
(ille me clarificabit Jo 16, 14) 1444 PF IV 590;
Aby mye (SKJ I 67: mnye) yąl (ut me comprehenderet II Cor 11,32) 1449 R XXV 164;
Vtczyla me honorificayit me (Psal 49, 23) XV
med. GIWroc 19 v; Byli me verberaverunt me
ib. 79 v; Ysz me ten plomen pkelny szee (leg.
żże) (Luc 16, 24) ca 1450 PF IV 577; Abi b o g ...
my bil nye pomogl, znadzbi mye bil nago od
szebye pusczyl (forsitan modo nudum me dimisisses) BZ Gen 31, 42; Pytam prawa, mozely mye na wysche prawo przywyescz? OrtKał
208, sim. OrtMac 142; P anye..., czyn mye
(Msza III: mo) twim zawsdy posluchacz przykaszanyy (fac me tuis semper inhaerere mandatis) 1456 Msza VI s. 264; Adam mye w yeplcze
vkuszyl, przetho przesz mya ymrzecz mvszyl De
morte w. 141; Podług myloszerdza twego oziw
mie (yiyifica me Psal 118, 88) M W 34b; Prossą
czyebye, aby thwoy krzysz wybawił mye od
anyola byyaczego XV ex. R XXV 243; Then,
ktho mye przethobą (leg. przed tobą) yyny,
memv szerczy czyaskoscz czyny XV ex. Zab
444; V tego slyybye, yen mye stvorzyl Rozm 61;
Rzekacz: Anys mye zepchnął (nec me praecipitasti), any rzyczyl ib 126; Kyedysz mye
nyosla do Ierusalem, do kosczyola Salomonovego (quando tu me praesentabis in templo
Salomonis) ib. 166; Synky..., komv mye thy
same zostayysch (cui me relinąuis)? ib. 171;
B og... posiał mye (me destinavit), abych
przepoyyedal pokvtą wschenw svyatu ib. 193;
Skąd mye snasch (unde me nosti Jo 1, 48)? ib.
215, sim. ib. 227. 228; ~ Czo Jakub na me
szaloual o pencz sczwirczen rzy..., temu trzi lata
minola 1393 Leksz I nr 1553, sim. 1434 Zap
Warsz nr 848; Czom uczinil Janowi, tho za gego
początkiem, kyedi na mye przibyekl s wlocznya
y kygyem na mye uderzil 1450 RafZran 91; Bo
są szye wzmogły na mye (ąuoniam confortati
sunt super me, FI: na mo) Puł 17, 20; Podbyl
yesz w<s)tayącze na mye (FI: na mo) pod myę
(supplantasti insurgentes in me subtus me) Puł
17, 43; Oblyeczeny bodzczye w gaynbę..., gysz
nyemalczyczę molwyo na mye (qui magna loquuntur super me, FI: na mo) Puł 34, 30, sim.
ib. 54, 13; Nye zapalaycze szye na mye (non
erubescant in me, FI: na mo) Pul 68, 8; Zloszny
powstały na mye (iniqui insurrexerunt super me,
FI: na mo) Puł 85, 13, sim. ib. 141, 9; Gospo-
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dzyń zaplaczy za mye (retribuet pro me, Fi.
oplaczy za mo) Pul 137, 9; Ny mam pomoci,
ne kto za me (SkargaPloc w. 78: sza myą) cszo
dacy SkargaWroc w. 61; Kto v mye vyerzy (qui
credit in me Jo 11, 25), aczby vmarl, bądzye 5
zyw Rozm 437, sim. ib. 171. 228. 229; A bądą
wschytko zle movycz, przeczyy vam lzacz, aby
to prze mye (propter me M at 5, 11) czynyly
Rozm 264, sim. ib. 310. 313. 426; Kto mylvye
szyna svego albo dzyvką svoye nad mye (qui 10
amat filium ... super me M at 10, 37) Rozm 313,
sim. ib. 540; Day my cząssczpyenyedzy..., która
na mye przyslusa (quae me contingit Luc 15, 12)
Rozm 386, sim. ib. 433. 687; Duschą tvoyą za
mye kladzyesch (animam tuam pro me pones Jo 15
13, 38)? Rozm 557, sim. ib. 372. 600; ^ m n i ę :
Gospodzyn przyyol mno (suscepit me, Pui. mye)
FI 117, 13; Rocze twoy, gospodnye, wczynylesta mno (fecerunt me, Puk. mye) FI 118,73;
Podług soda twego oszywy mno (vivifica me, 20
Puk. mye) FI 118, 149; ~ nię: O cthoro rolyo
Marcin na nyo szalował, thom ya orał w swem
1427 ZapWarsz nr 2710; O cthoro clodzino
Voycech na nyo szaloual, tegem ya Chomanthoui nye podał ib. nr 2748; ~ mi: O ktho- 25
rem szedlyssko na Mykolaya żałowała, na them
my wyanowano 1434 ZapWarsz nr 620; Themu
gwalthouy rok mynal, o kthory my pozwał
o wzyanczye dzyewky 1497 ib. nr 1785; Przymączaya mye, abych ten slyvb... przestą- 30
p y la..., przymączaya m yy *moczą ynego oblyvbyenycza slyvbycz Rozm 36; ~ O kthore dzesancz kop na my Maczey szalował, *tis ya *yenu zaplaczil 1422 ZapWarsz nr 51; O kthori list
Pyotr na my zalowal, tego ya ne mam 1423 35
ib. nr 59; O kthore lanki na mi Jacusz zalo
wal, tichem mu ne popasł ib. nr 81; O kthoro
czanscz zeme Dorothka na my żałowała, za
thom gey penoczmy dosicz vczinil ib. nr 84;
Tym, czym on ziskacz chczal, tym ja ziskacz 40
mam, ysze *neszprauidle na my rokow ostawal,
mene ne poswa<w>szy 1424 A G Z X I 3; O kthory
gwalth na my J a n ... zalow al..., themv gwalthowy rok mynul 1453 ZapWarsz nr 983.
e.
instr.: mną: K temu Meczslaw ne bil y mno45
to oswadczal 1399 Leksz I nr 2881; Ne mosesz
tutha bicz se mno Gn 184a; Smiluy se nade
mno (miserere mei), gospodne FI 85, 3, sim.
Puk, Oczi mogi ku wernim zeme, bicho sedzeli se mno (ut sedeant mecum) FI 100, 8, sim. 50
Pul; Prossza szobye na pomocz dzyewycze pan
ny M ary ..., aby szyą oną raczyła przyczynycz
za m n ą... do szwego... syna Spow 5; Jaco
D orothea mała placzicz dlugy se mno 1411
Czrs 350; Matuchno boża, dzankugo tobe, 55
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banczze se mno 1413 JA XIV 498; Gdy Micolay s Posznana yal, tako przede *mpną
rzek<ł> 1416 JP XXXVII 171; O ctore ko
szy Jasek na myan zalowal, o thi szan sze
mnan vyednal 1428 ZapWarsz nr 322, sim. 1471
ib. nr 2956, 1472 ib. nr 3087, 1480 ib. nr 1507;
Jaco szą Jan przede mną nye othkazal 1436
ib. nr 680, sim. 1440 ib. nr 537; Smyluy sio
nade mno (miserere mei Psal 50, 3), bosze
KartŚwidz; *Oddzyelyo może, ges to poydo se
mno (qui venerunt mecum) BZ Gen 14, 24;
Nalazlesz myloszcz przede mnoo (coram me)
BZ Ex 33, 12; Nye ycziniczeli tego, czosz iest
vstawyono mno (quae a me constituta sunt)
B Z Lev 26, 15; Bosz zaslvzila y mno kłamała
(illusisti mihi) BZ Num 22, 29; Mow sze
mnv ..., gdycz szya sze mnv movycz chczalo De
morte w. 75—6, sim. ib. w. 86. 373. 399; Nykth
sza przede mnv nye skrygye ib. w. 374; Za mno
Park 414; Sze mnocz ymam stróża cyala mego,
anyola boszego M W 130b; Poczczye za mną
(yenite post me M at 4, 19) EwZam 302, sim.
Rozm 213; Sdrowasz Maria, ... łaszka thwoya
bandz sze mną XV ex. Zab 215; Alye th y ,... go
spodnye,... racz szye nade mną zmyłovacz (mi
serere mei) Rozm 6, sim. ib. 250. 357. 395;
Movyl sze m ną (mihi loquebatur) laskayymy
slovy Rozm 8, sim. ib. 300. 385. 388; Dwoy
lyvd yydzą przede mną Rozm 62, sim. ib.
257. 536; A ktokoly bądzye pravdą słuchacz
mną kazączey, ten yest krolevstvo moye Rozm
784.
f.
loc.: (we) mnie: Sercze moie zamoczyło se
iest we mne FI 37, 10, sim. Puk, Y we mne {Pul,
1471 M PKJ V 65: o mnye) spewacho (et in me
psallebant) FI 68, 15; Vsliszo, czso molwicz
bodze we mne (quid loquatur in me) gospo
dzyn bog FI 84, 8, sim. P ul; Jaco przi mnye
occyowa imenya nicz nye sostalo 1427 Zap
Warsz nr 2721, sim. 1428 ib. nr 2803; Gemv
thako lyvbo yczynicz we *mye tho czudo XV
med. P F IV 594; Syercze cziste stwórz we mnye,
boże XV med. R XXII 244; Gęstły we mnye
(in me) która zloscz, ty myo sam zabyg BZ I
Reg 20, 8; Azalysz nalyazl na mnye sobye nyeprzyiacyelya (num inyenisti me inimicum tibi) ?
B Z III Reg 21, 20; Lacznąlem szya, esz nycz po
mnye De morte w. 90; Szeryalaby szya ve mnye
kaszda szyła ib. w. 94; Po mnye przyszedł mąsz
(post me venit vir Jo 1, 30), chtory przede mna
stal szya yest EwZam 301; Acz yest ve mnye
który zakał albo który grzech? Rozm 60, sim.
ib. 166. 167. 315; Bo on o mnye pysal (de
me enim ille scripsit Jo 5, 46) Rozm 262, sim.
ib. 228. 261. 371; Obyeczalesz przy *mmye
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bycz Rozm 502; Me czyalo na mnye yschytko I
było sze<s>chlo Rozm 821.
Ja, Ja 'jakiś okrzyk, rzekomo imię bożka,
interiectio ąuaedam (an daemonis nomen?)':
Conveniunt vetule et mulieres, et puelle non ad 5
templum, non orare, sed ad coreas, non nominare deum, sed dyabolum, scilicet ysaya, lado,
ylely, ya, ya! 1423 R XXIV 327.
Jabłczany 'pozostający w związku z jabłkiem,
pomifer, mali arborem significans’ : drzewo jabł- 10
czane bot. \jabłoń, Pirus Malus L.*: Porambyw
drzewo *yabplczanee (arborem pom iferam )...,
dwanaczczye grosszy z wyną pyencznadzescza
zaplaczycz bąncz przyczysznoon skodą cirpą15
czemv Sul 17.
Jabłeczko 'małe jabłko, pomum parrum : piż
mowe jabłeczko 'dziurkowane pudełeczko (np. ze
złota) w kształcie jabłka, na piżmo i inne pachnidła, ras unguentarium ad instar pomi confectum : Olfactoria id est pyzmowe gyableczka 20
(in die illa auferet dominus ornamentum calceam entorum ..., olfactoriola Is 3, 20) XV p. post.
Kałużn 281.
Jabłecznik, Jebłecznik 1. 'napój z jabłek pod
danych fermentacji ( wyjątkowo też potrawa 25
z jabłek), potus e pomis fermentatis factus (fortasse etiam pomorum cibus)': Idromollium fit ex
aqua et malis, id est pomis vlg. geblecznyk 1450
RpKapKr; Iablecznik sicera 1472 Rost nr 1031;
Yablecznyk pomatium, potus vel cibus ex pomis 30
factus ca 1500 Erz 22.
2.
bot. 'Pirola secunda L .': Jabłecznik pirola
ca 1500 Rost nr 7255.
Jabłeczny fpozostający w związku z jabł
kiem, qui ad poma attinet, pomifer : Położyły 35
Yeruzalem w yableczno strozo (posuerunt... in
pomorum custodiam, FI: w *sadowo strozo)
Pul 78,1; ^ drzewo jabłeczne bot.'jabłoń, Pirus
Malus L ? : Vstawyamy, abi za kasde drzewo
owoczne alybo yableczne (pro ąualibet arbore 40
fructifera seu pomifera, Dział 44: <d>rzewo
iableczne abo vszythcowe kto porąby) porąbyone dwanaczcze groszy tylko sz wyną pyąncznadzescza skodą czirzpyączemy zaplaczoną Sul
52; ~ jabłeczny owoc *jabłko, malum : S po- 45
zegnanya bożego *zemyo gego, a z iablek nyebyeskich y rossy..., z yablecznego owoczv
y slvncza, y myeszocza (de pomis fructuum, solis ac lunae) B Z Deut 33, 14.
Jabłko, Jebłko fo r m y : n. sg. jabłko 1419 50
Rost nr 2874. 2880. 5115, etc.; ~ g. sg. jabłka
1444 R XXIII 304, M PKJ V 73, XV ex. MPKJ
II 317, Rozm 109; jebłka De morte w. 139;
~ d. sg. jabłku Rozm 504; ~ ac. sg. jabłko
B Z Gen 1, 11, De morte w. 138, Rozm 109; 55
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~ l. sg. (w) jebłce De morte w. 141; ^ n. pl.
jabłka ca 1428 PF I 485, B Z Num 20, 5, 1464
Rost nr 4898, etc.; ~ g. pl. jabłek 1405 KsM az
I nr 600, 1424 MPKJ II 303, BZ Ex 10, 15,
etc. ; ^ ac. pl. jabłka 1423—6 RocznHist XV
243, 1435 Czrs s. LXXXI, BZ Lev 19, 25;
— i. pl. jabłki M PKJ V 72.
Z n a c z e n ia : 1. bot. 'jabłko ( też w ogóle owoc),
malum, pom um : a. 'owoc jabłoni ogrodowej,
pomum mali cultae': Yacom ya ne trzaszi
w Swanthoslawowe czansczi yablek 1405 Ks
M az I nr 600; Ludze gego z gego domu korzysno rzeczo yablek ne rwały 1424 M PKJ II
303; *Yakosim yydzeli tha yaplka 1423—6
RocznHist XV 243; Thy yaplka szo czyrzpka
ista poma sunt tipida ca 1428 PF I 485; Jaco
W oytek... yaplca my gwałtem pobrał 1435
Czrs s. LXXXI; Yablka skodliuego ykanschenim pomi noxialis morsu 1444 R XXIII 304;
Wsplodz szem ya... drzewo yablko noszocz (germinet te rra ... lignum pomiferum) B Z Gen 1,11;
Poszarta gest wszitka szelyna szemskaa a czsoszkoly yablek na drzewynye bilo (quidquid po
morum in arboribus fuit), czsosz gradowye nye
dobyły B Z Ex 10, 15; A pyotego lata bodzecze
gescz owocze szbirayocz y iaplka (congregantes poma), geszto so yrosly BZ Lev 19, 25;
S pozegnanya bożego *zemyo gego, a z iablek
nyebyeskich (de pomis caeli) y rossy BZ Deut
33, 13; S pozegnanya bożego *zemyo gego...,
z iablek yyecznich pagórków (de pomis collium
aeternorum) ib. 33, 15; Yablka poma 1464
Rost nr 4898; Yaplky malis (stipate me malis
Cant 2, 5) M PKJ V 72; Iablko malum, pomum
1472 Rost nr 201; Eva yaplko ruszyła, Adamovy
yeplka dala. A ya v onem yeplk<u> była, Adam
mye w yeplcze ykuszyl De morte w. 139—41;
*Yabka poma XV p. post. R LIII 68; O n a ...
Adama w nądzi szósta wyła, a tho przesz vkvszenye szakaszanego yaplka XV ex. M PKJ II 317;
Począł yaplka poządacz... a noszą {leg. noża)
yablko okravacz sobye dacz kazał Rozm 109;
Pyrvy czlovyek rozgnyeval mego oycza, yze
yyczyągnąl rąką kv yego yablku ib. 504;
~ b. kwaśne, leśne, leśnie, płonne jabłko
'owoc dzikiej jabłoni, pomum mali agrestis’ :
Kwaszna yaplka mała maciana ca 1465 Rost
nr 3984; Płonna yablka malmatica ib. nr 4001;
Lyeszne yaplko mała maciana 1478 ib. nr
2172; Lesznya *yabka malacithonia, lleszna
yaplka mała m ariana XV p. post. R LIII 67;
Leszna yaplka mała maciana ca 1500 Rost
nr 2096.
2.
czerwone, granatowe, polne, rajskie, włos
kie, ziarniate jabłko bot. 'owoc granatu, malum
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Punicum : Granatowe yaplko maium granatum
1419 Rost nr 2874; Yablko wioskę malum gra
natum ib. nr 5115; Any syo figy rodzo, any
vino, any zarnata iablka (malogranata) BZ
Num 20, 5; Z iablek polnych de malogranatis
{war. lub. : zyarnatich, de malis quoque granatis
et de ficis loci illius tulerunt Num 13, 24) 1471
MPKJ V 25; Ray yablek ziarnathich paradisus
malorum Punicorum (emissiones tuae paradisus
malorum Punicorum Cant 4, 13) ib. 73; Rayska
yaplka malogranata (adhuc vinea e t... malogranatum ... non floruit? Ag 2, 20) ib. 115; Z ar
nata yaplka mała Punica (ad pedes eiusdem tunicae per circuitum quasi mała Punica facies ex
hyacintho et purpura Ex 28, 33) M PKJ V 19;
Ziarnatego yaplka mali Punici (sicut fragmen
mali Punici, ita genae tuae Cant 4, 3) ib. 73;
Rayszka yaplca mała granata 1475 Rost nr 3214;
Wioska yablka molagranatus XV p. post. R
LIII 67; Czerwone yaplko maium Punicum
ca 1500 Er z 22.
3. złote, żydowskie jabłko bot. *cytryna, ma
lum citrum : Zidowske yaplko cytrollus 1419
Rost nr 2880; Zlothe yaplko cyttrum ca 1465
ib. nr 3858.
4. jabłko Jadamowo, jabłko w gardle *chrzą
stka tarczowa krtani, laryngis pars antica, guttur
eminens, pomum Adae : Jabłko Iadamowo frumen, id est eminens pars gutturis, qua edimus
MPKJ V 81; Yaplko w gardle albo zoladz glans
ca 1500 Er z 22.
5. fokrągłe zakończenie drążka lub jakaś inna
ozdoba w kształcie jabłka, ornamentum ąuoddam mali forma, ąuo baculus altera ex parte armari s o le f: Yaplka mała aurea (mała aurea in
lectis argenteis Prov 25, 11) 1471 MPKJ V 69.
Jabłkobity cf. Jabłkowity
Jablkowity, Jabłkobity (o koniu) fmający na
maści siwej większe, ciemne plamy, canus maculis fuscis mali forma conspersus (dicitur de e q u o f:
Arestavit eunuchum szywy yaplko wythy 1499
AGZ XV 383; ~ Item walach szywy yabl[o]kobythy, mały, strzelczy 1497 GórsPiechRp 205;
Pro equo eunucho szywy yaplkobythy 1499 AG Z
XV 387; Item equs szyvy yaplkobythy 1499
A K H VIII 312; Kon szywy japlkobythy 1499
GórsJazRp 275; Koyn syvy jablkobythy 1500
ib. 286.
Jabłkowy kwiat jabłkowy zapewne \jakaś ro
ślina, planta ąuaedam, quae mali flos vocabatur :
Quyath yablkowy balanitia X Vp.post.R LIII 65.
Jabłonka bot.\jabłoń, Pirus Malus L ż : Pars gay
in Chorąguicza dicti Lipowka, que iacet a iablonka usque ad gruskam 1428 ArchTerCrac
CXLVI 165, 273.

Jabłonowy ‘pozostający w związku z jabłonią,
pomifer, qui mali est, mali arborem significaf:
drzewo jabłonowe *jabłoń, Pirus Malus L . ': Przed
drzewem yablonowym sub arbore mało (sub
arbore mało suscitavi te Cant 8, 5) 1471 M PKJ
V 74.
Jabłoń, Jebłoń f o r m y : n. sg. jabłoń ca 1407
A K H VIII 476, BZ Lev 26, 20, 1472 Rost nr 202,
ca 1500 Erz 22; ~ g. sg. jebloni 1470 ZapWarsz
nr 2995; ^ n. pl. jabłoni BZ Lev 19, 23. 26, 4;
jabłonie 1431 KodTyn 258.
Z n a c z e n ie : *jabłoń, Pirus Malus L .': Stant
duo pomita vlg. iablonie 1431 KodTyn 258; Jablony (poma), ktoresz owocze rodzo, nyecisti
bodo wam BZ Lev 19, 23; Iablony iablek napelnyoni bodo (pomis arbores replebuntur) ib. 26,4;
Nye wida zemya plodv swego any iablon iablek
(nec arbores poma praebebunt) ib. 26, 20; Ja
kom y a ... nye wyrambylem geblony gwalthem
1470 ZapWarsz nr 2995; Iablon malum, po
mum 1472 Rost nr 202; Malus eciam genus est
arboris vlg. yablon ca 1500 Erz 22; ~ Clenodium ..., quod in wlgari dicitur ray<ska> ya
blon, vąsz lese po nen {pro ney) et proclamacio
vlgari do raya, do raya ca 1407 AK H VIII 476.
Jabłończyca bot. 'Pirola secunda L ż : Jablonczicza senga, sanga media 1472 Rost nr 1614.
Jachać cf. Jechać
Jachant cf. Hiacynt
Jacień 'drugi miesiąc roku, luty, mensis Februarius5: Februarius, dominus yathen {gl. sive
sechen) XV M PH II 912. ~ Można też czytać
jachen. Nie jest pewne, czy to rzeczywiście
nazwa miesiąca.
Jacy jacy kto rbyle kto , lada kto, ąuilibef:
Nyesluszno gest, abi ot iaci {pro jarcy ?) kogo
nyesyona bila skrzinya bosza (ut a quocumque
portetur arca dei), gedzine ot sług koscyelnich
BZ I Par 15, 2. ~ Cf. Jarcy.
Jacynkt cf. Hiacynt
Jacynktowy cf. Hiacyntowy
Jaczka 'rodzaj kaftana, vestimenti genus':
Pro... jopula Sericea de adamaschco, duabus
camisiis al. s iaczky 1447 StPPP II nr 3303.
Jać c f Jechać
Jad, Jed f o r m y : n. sg. jad FI i Pul 13, 5. 139, 3,
Gałka w. 39, Gloger, XV med. GlWroc 103v,
1466 R XXII 20, 1472 Rost nr 1584, etc.;
r^ g. sg. jadu De mor te w. 68, 1471 M PKJ
V 63, Rozm 104. 106. 161. 602. 603. 621; ~ a c . sg.
jad XV p. pr. R XLVII 358, Rozm 106. 161. 620.
798; ~ i. sg. jad em X V p. pr. R X V I 345; jedem
Rozm 107; — n. pl. jady XV med. R XXIV
359.
Z n a c z e n ie : 'substancja trująca (szczególnie
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wydzielana przez niektóre zwierzęta), trucizna,
venenum, virus mortiferum : Grób otworzoni
gardło gich iest, ioziky swimi lscziwe so czinili,
iad zmyowy (venenum aspidum) pod wargami
gich FI 13, 5, sim. Pul; Ostrzyły so yoszyk swoy
yako wanszowe, yad zmyyow (venenum aspi
dum) pod wargamy gych FI 139, 3, sim. Pul;
Pop Lassota wzzol mocz od chobota, Constantina smoka, gegozz iad wylan z boka w cirkwi
rok od roka Gałka w. 39; Smocy swym jadem
obleły humectant frena XV p. pr. R XVI 345;
Wrzuczi iad inicit venenum XV p. pr. R XLVI1
358; Yaad nygdy nye bodze richley daan,
iednoo w slodkey strdzy Gloger; Yad gadowy
genuina viperarum (M at 12, 34) XV med. GlWroc 103 v; Yadi to yest *truczinhy veneficia XV
med. R XXIV 359; Trucini, czarouanya, iad
1466 R XXII 20; Othchodzecz {leg. otchoce-ć
'odechce-ć5) szya sz myodem tarnek, gdycz
przynyosza yadv garnek, mvszysz gy pycz przesz
dzaky De mor te w. 68; Yadv vanzevego aspidum
(sepulcrum patens est guttur eorum, linguis
suis dolose agebant, venenum aspidum sub labiis eorum Psal 13, 3) 1471 M PKJ V 63; Yad
venenum 1472 Rost nr 1584; Zolcz smokow
wyno gych (sc. Żydów), a yad zmyow (venenum
aspidum Deut 32, 33) nyevlyeczenye {pro nyevlyeczony) Pul Deut 47; Smokowi iad fel draconum XV p. post. R XXV 275; Yad vlg. thrvczyna venenum ca 1500 Erz 23; Yad virus ib.;
Alexander vyelye yemv obyeczoval, by ządal
oyczv yadv (si patri venenum propinaret) Rozm
104; A ntipater... kvpyv pevnego yadv od
yedney nyevyasty z Araby (venenum a ąuadam
venefica Arabica comparans) Rozm 106; Herod
wsz[a]yal gyad (accepitąue Herodes de yeneno),
yey {pro yen) byl polozon v zony Ferorove ib.;
Nyevyasto, przynyess yad (affer... yenenum),
yen ostavyl Antipater w nasz! ib.; A gdysz po
dała sloyek sz yedem (pixidem cum veneno),
nathychmyast zedchla Rozm 107; Przygodzylo
szye, yze yeden loyyecz tegosz byl wąz yyadl
a od yadu wschytek oczyekl (a serpente qui
fuit veneno fuso laesus totusąue tum uerat)...
Y esus... nathychmyast y vzdrovyl a wschytek
yad s nyego vyrzvczyl (et eiecit yirus de suo
corpore) y byl zdrów Rozm 161; Zbayyl (sc.
Jesus) od [nye] vąza, a on yschytek yad (totum
yirus) yyrzygnal y byl sdrow ib.; Przykład
o yednem robaczku albo vązy przez yadu,
który czloyyeka yzbudza, by yego yadoyythy
wąz nye yyadl... Yest yeden vasz mały przez
yadu, ktoremy dzyeya saltra Rozm 602; O przeklaty Iudaschy, czalovanye thwe yest czalovanye nyedzyyadthkowo, yen s pyrwsty {leg.
Słownik staropolski
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z pirwu usty) *lyzv, a potem ykaszy y ypusczy
yad Rozm 620; ~ przenośnie: Kristus byl przez
yadu grzecha y zsgloby Rozm 603; O przekląty
zdraycza,... czemusz szye nye leki polozycz
5 tvych vst pełnych yadu yszego przeklączya na
oblycze króla nyeba y zyemye ? Rozm 621;
Przy kazdem grzesze yad dyably czloyyeczemy
serczv bądzye wian, yze bolesczyą zasrosczy
yschelkye sercze obvyąze. Tenczy yad prze10
pravyl Caym przeczyv A blovy... Ten tez yad
przeprayyly Zydoyye przeczyy Iesucristovy, yze
vstavycznye stały, movyącz krzyve syyadecztya
Rozm 798.
Jadać federe, cibum sumere : Bo Zydoyye
15
myely ten obyczay, yze cząsto vmyvaly thy
sządy, y thychze yadaly Rozm 208.
Jadek bot. 'odmiana rdestu, Polygonum Bis| torta L.' : Yadek cerbonia yiperana 1472 Rost
I nr 1214. —' Według M. Borsuckiej (zob. pod
20
Rost w Uzupełnieniach źródeł na końcu t. II)
należy czytać hadek.
Jaden cf. Jeden
Jadnacz cf. Jednacz
Jadnanie c f Jednanie
Jadowicie *zatruwać, veneno infeere, imbuere,
25
\irulentum reddere': Toxicat illa {sc. fercula),
zarasza, iadowyczy pocarmy 1466 R XXII 15.
Jadowity 'venenatus': In deum surgit truculencior aspide surda, nad iadovithego wąza
1466 R XXII 12; Ogonem bronya sza mucham
30
y gynschim Chrobakom iadovitim abigunt muscas adiutorio caude 1461—7 Serm 320y; Przy
kład o yednem robaczku albo vązy przez yadu,
który czloyyeka yzbudza, by yego yadoyythy
35
wąz nye yyadl Rozm 602; Yest yeden yasz mały
przez yadu, ktoremy dzyeya saltra, a ten czlo
yyeka barzo *mylyyą... Tegodlya, kyedy naydzye czloyyeka spyącz na pusczy, nathychmyast
skoczy na yego oblycze, aby y zbudzyl sze snv,
40
by yego yny zly vąz yadovyty nye ykąszyl ib.;
^ jadowity zaklinacz fczarownik, zaklinacz wę
żów, truciciel, veneficus, qui serpent es incantaf:
Esto sagax et naturam aspidis mutare que cum
vocem incantantis, audit yenefici, yadovithe<go>
45
zaclinacza 1466 R XXII 10; ~ przenośnie 'zły,
grzeszny, prowadzący do grzechu, malus, ad peccandum illiciens': Yadowythym nephando XV
med. Zab 514; R esultat... ex his pilosus, gl.
dolosus, mendax iadoyyty, coluber, gl. serpens
50
sive satanas, trifronsque 1466 R XXII 24; Jo
seph invadunt, capiunt, ad vincla tradunt,
hunc basiliscinis, gl. mortiferis *yadowytim, afI ficiendo minis ib.; Kristus byl przez yadu grze
cha y *zsgloby, myloval czloyyeka mylosczya
55 boskyego myloszyerdzya a yzbudza y, by nye12
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vrazon yadovythem vązem pkelnym Rozm
604.
Jadownik fczarownik, zaklinacz wężów, tru
ciciel, veneficus, qui serpentes incantaf: Grzesznyczy... molwyly krzywdy. Roszyerdze gym 5
podług podobyenstwa wężowego, yako zmye
gluchey y zaczyskayoczey vszy swoye, iasz nye
wysłucha glossa czarownykow y yadownyka (incantantium et venefici, FI: łowcza) czaruyoczego
10
chytrze Pul 57, 5.
Jadowy ' trujący, yeneficus : jadowe strawienie
' trucizna, venenum, veneficium : Jadowe strauene
yeneficia 1434 PF V 31. ~ C f Ziele.
Jagielny *jaglany, ad milii grana corticulis nudanda aptus : Si in molendino ibidem fuerint 15
stąpy milii al. iagyelne aut folusch, ipsi Tharnawsczy de eisdem medietatem habebunt 1473
AG Z XVI 136.
Jagły 1 . 'otłuczone ziarna prosa, może też sama
roślina,
milii foliculis nudata, fortasse milii 20
planta : Yagli milium 1464 Ttost nr 4841; *Yaki
milium 1472 z7>. nr 968; Yagly mileum 1475
ib. nr 3210; Yagly milium ca 1500 Erz 23;
Yagli geguers, milium ca 1500 Rost nr 7150;
^ ' kasza z prosa, milii grana cocta : Parvuli non 25
sunt deliciosi in ferculis, quia non exquirunt
sibi fercula deliciosa, sed in uno ovo vel in
milio, jagły, contentantur XV p. post. PF I 204.
2.
jagły morskie bot. 'Lithospermum officinale L ż : Yagli morskie milium solis 1464 Rost 30
nr 4862.
Jagniątko f o r m y : n. sg. jagniątko Rozm 442;
'—' ac. sg. jagniątko Rozm 652; ~ ac. pl. jagniątka B Z Gen 30, 39, 1471 M PKJ V 73.
Z n a c z e n i e : 'parvus agnus, agnellus : A tako 35
wszitky syo skoczyli (leg. skociły), a wszitky
(sc. owce) yagnyotka myali pstre (oves... parerent maculosa et varia) BZ Gen 30, 39; Mayancz
blisnyątha yagnyąthka omnes gemellis fetibus
(dentes tui sicut greges tonsarum, quae ascen- 40
derunt de lavacro, omnes gemellis fetibus Cant
4 ,2 ) 1471 M PKJ V 73; A ten (sc. baranek)
myal bycz byaly..., a to prze to czynyly, yszby
to yagnyathko myalo vyelmy czyste bycz Rozm
442; Voyska pogańska... yąly mylego Iesu- 45
crista..., nyektorzy to smyerne iagnyątko yako
volu kv offyerze albo ku vbyczyv przed szye
czyągnącz Rozm 652.
Jagnię, Jegnię f o r m y : n. sg. jagnię 1466
R XXII 14, 1472 Rost nr 1484; ~ g. sg. jagnię 50
cia XV p. post. PF III 291, Rozm 496; ^ ac. sg.
jagnię B Z Lev 5, 6, Rozm 521. 533; ^ n. pl.
jagnięta B Z Gen 21, 29; ^ g. pl. jagniąt 1415
KsMaz I nr 2518, BZ Gen 21, 28. 30, 1478
A G Z XV 197; jegniąt 1466 ZapWarsz nr 1266; 55
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ac. pl. jagnięta BZ Gen 3 1 , 8 ; ^ i. pl. jagnięty
1478 AG Z XV 197.
Z n a c z e n ie : *agnus’ : Yako Paweł ne ucrathł
Nemerzi czforga yagnoth s chlewa 1415 KsMaz
I nr 2518; Abraham, obraw syedmyoro yagnyot
stada (septem agnas gregis), y postawy na pamyocz. Gemuz to rzeki Abimelech: Co mu so
ty yagnyota (quid sibi volunt septem agnae
istae), geszesz tó postawyl? Tegdi on rzecze:
Syedm tich to yagnyot weszmyesz z mey *roky
(septem ... agnas accipies de manu mea), abi
biły na szwyadecztwye, yzeczyem ya tuto studnyczo wikopal B Z Gen 21, 28—30; Wszytky
sze owce zkoczyly, a pstre yagnyota gymyaly
(pariebant omnes oves varios fetus). A on lepak
rzece: Byale sobye weszmyesz. Tedi lepak
wszitky owce gymyali byale yagnyota (omnes
greges alba pepererunt) ib. 31, 8; D ussa...
czyny pokayanye za grzech swoy a offyeruge
yagnyo s stada albo kozo (offerat de gregibus
agnam sive capram) B Z Lev 5, 6; Cum grege
barbato dum luderit, byegalby, iunior agnus,
baranek, jagnyą, tendit in hu n c... lupus 1466
R XXII 14; Yakom ya nye raczył wisschey
*ozymyora szkotha *rokathego y dwadzesscza
dwhu *jyegnad, yakom wissey posnął Czyborowi 1466 ZapWarsz nr 1266; Yagne ouis 1472
Rost nr 1484; Sigismundus pro non statucione
dictarum ovium et iagnyath seu facie ipsum
M artinum in tribus marcis pene condempnavit.
Iudicium M artino dictam faciem seu nominatas
oves sz [yjyagnaty statuere decrevit 1478 AGZ
XV 197; Cessat laus epatis nisi galine vel anetine, diswadentur edi renes nisi solius edi
yagnyaczą XV p. post. PF III 291; Svyąta
M arya M agd[d]alena... proschyla mylego Iesucrista, by s nya raczył vzyvacz yyelykonocznego
yagnyeczya Rozm 496; Przysly do myasta
y nalezly, yako ym povyedal myły Iesus, y przygotovaly yyelykonoczne yagnye (et paraverunt
Pascha Luc 22, 13) Rozm 521; Było przyka
zano v starem zakonye, yze myely to yagnya
yescz obwszchy (leg. obuwszy) szye,... stoyączy,
dzyerzacz kye v rąkv Rozm 533.
Jagoda fo r m y : n. sg. jagoda 1419 Rost
nr 5244, XV in. R XXV 271, ca 1465 Rost
nr 3996, 1466 R XXII 27, etc.; ~ n. pl. jagody
1419 Rost nr 5068, 1437 ib. nr 2464. 2769.
2802, B Z Num 13, 21, etc. etc.;
g. pl. jagód
BZ Deut 24, 21, 1471 M PKJ V 110; ^ ac. pl.
jagody XV in. R XXIV 74, XV p. pr. R XVI 322,
ca 1455 Dóbr 324, 1456 R XXXIII 184, etc.
Z n a c z e n ia : 1. bot. 'jagoda, soczysty owoc
(w popularnym sensie) różnych roślin, bacca :
bzowe jagody cowoce czarnego bzu, sambuci
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nigri baccae (Sambucus nigra L . f : Bzowe yagody atraplasta 1419 Rost nr 5068; Bzowe iagodi
attraplasta 1437 ib. nr 2464, sim. ib. nr 2769;
— cedrowa jagoda *zmięśniala szyszka cedro
wego jałowca, cedri bacca (Juniperus Oxycedrus L
Cedrowa y<agoda> bace yuniperi
1419 Rost nr 2862; — jagody czyrwone ' ?’ :
Piper kylvngen id est yagodi czyrvone XV
p. post. R LIII 63; — jagoda figowa 'figa,
ficus (Ficus Carica L . f : Azaly bądzyeczye...
z ostv bracz yagody fygove (numąuid collig u n t... de tribulis ficus M at 7, 16)? Rozm 283;
'—' jagody kalinowe 'owoce kaliny, riburni bac
cae (Yiburnum Opulus L .fi: Iagodi kalynove
1475 Rost nr 3273; >—- morowe jagody, jagody
morawiny 'owoce morwy, mori baccae (Morus
nigra L .)9: Yagody moravyny mora celsi 1475
Rost nr 3216; Morowe iagodi, gezyny XV ex.
R LIII 67; — jagoda kłokoczkowa, jagoda
sykomorowa 'owoc sykomora, fici sycomori
fructus (Ficus Sycomorus L . f : Gyagoda klokoczkowa (war. lub.: yagody *glogocztową) morum (Amos pastor et rusticus, et ruborum mora
distringens, paucis verbis explicari non potest
Prol) 1471 M P K J Y 6; M ora celsi alia est morabatus, jagoda *bikomorowa (pro szikomorowa)
XV p. post. R LIII 67; — winna jagoda, ja 
goda winna, gronna jagoda, jagoda 'owoc wino
rośli, winogrono, uva, racemus (Vitis rinifera L . f :
Yagoda vynna uva 1419 Rost nr 5244; Num 
ąuid colligunt de spinis uvas, winne iagodi,
aut de tribulis ficus (M at 7,16) ? XV in. R XXIV
74, sim. ca 1420 ib. 84; Uva vynna gagoda
a), iagoda XV in. R XXV 271; A gdisz sbyerasz two yinniczo, nye sbyray gronnich yagoth
(non colliges remanentes racemos), ges to ostawayo B Z Deut 24,21; M nye... pasdzernycz
dzeya, w mye iagodi vinne byerza ca 1455 Dóbr
324; Colligit racemos, id est vinum vlg. jagody
wynne nyevszrzale inautum pno (Mich 7,1) 1456
R XXXIII 184; Lupini iagod yynnich *vncia
uvarum (respiciunt ad deos alienos et diligunt
vinacia uvarum Os 3, 1) 1471 M PKJ V 110;
Racemos vini yagody vynne newrzale (Mich 7, 1)
XV p. post. R XLVII 353; Azaly bądzyeczye
zbyracz s cyrnya vynne yagody (M at 7, 16) ?
R o z m i ń , sim. 1471 MPKJW 118; —' A bil czasz,
gdis zrzale iagodi godzili syo zobacz (ąuando
iam praecoąuae uvae vesci possunt) B Z Num
13, 21; Est rarum spinis, quod botrus, yagoda,
extet in his 1466 R XXII 27; Yagodi yako na
głogu 1484 Rost nr 5824; Z wynnycze Sodomy
wynnycza gich y od przedmyeszczenynow Gomorre, iagoda gich groszno zolczy, a groszno
przegorzke (uva eorum uva fellis et botri ama-
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rissimi) Pul Deut 46; Mora sitim tollunt necnon
recreant tibi vocem, hvmiditas w e sine granis,
yagody besz *gegotho, et sine pelle extingwit
sitim XV p. post. PF III 291; Yagodą acinus
5 ca 1500 Erz 23;
— jagody suchego wina 'ro
dzynki, acini pass i*: Yagody schuchego vyna
uve (onerati erant ducentis panibus et centum
alligaturis uvae passae, et centum massis palatharum et utrę vini II Reg 16, 1) 1471 M PKJ
10
V 40.
2. bot. a. morska jagoda 'morwa, Morus
nigra L .’ : Morszka yagoda mora celsi ca 1465
Rost nr 3996; — b. psia jagoda, psie jagody
'psianka, Solanum nigrum L .*: Psze iagodi mau15 rella 1437 Rost nr 2802; Psye iagodi solatrum
1464 ib. nr 4914; Pszye yagody solatrum ca
1465 ib. nr 4065; Psza yagoda solatrum 1478
ib. nr 1988; Pszye yagody salatrum ib. nr 2296;
Pszye *yagodzi solatrum 1484 ib. nr 6277.
20
3. 'policzek, gena : Yagody genas XV p. pr.
R XVI 322; Gyagody liczą twego gene tue (pulchrae sunt genae tuae sicut turturis Cant 1, 9)
1471 M P K J Y 72; Yagodą na lyczv gena ca 1500
Erz 23; Yągoda ną oblyczy maxilla ib.
25
Jagodnik bot. 'morwa, Morus nigra L .': Yagodnyk morus 1472 Rost nr 184.
Jagódka psie jagódki b o t.' Solanum nigrum L :
Pszye yagothky solatrum 1484 Rost nr 6281.
Jajce, Jejce f o r m y : n. pl. jajca XV p. post.
30
R LIII 69, ca 1500 Erz 23; jejca XV p. post.
PF III 2 9 1 ;— g.pl. jajec 1484 R e g lU , Rozm 72;
— ac. pl. jajca 1436 R XXIII 278, Rozm 72;
jajce 1426 ZapWarsz nr 180; — l. pl. (na)jajcoch BZ Deut 22, 6.
35'
Z n a c z e n ia : 1. 'jajko, o\um : Jako Bolesta,
przyyachaw samoczwarth na Katharzinino dzirszenye, pobrał cury, jaycze gwałtem 1426 Zap
Warsz nr 180; Nesze yaycza ovificat 1436 R
XXIII 278; G disz... naydzesz... gnyasdo pta
40
szę a maczerz gich na ptaszoczech albo na
yayczoch naszedzoczo (matrem pullis vel ovis
desuper incubantem), nye weszmyesz gey z gey
dzeczmi B Z Deut 22, 6; Yayecz, syra y mleczna
pozyyacz mogą (oya et caseus non negentur)
45
1484 Reg 711; A gdyś yvze... snyosl yaycza,
tedy yyelykye czvdo stało szye s tych yayecz
(haec avis oya gemina solito ponebat,... mon
strum exit ab ovis huius struthionis) Rozm 72;
— twarde jajca 'jaja ugotowane na twardo, ova
50 dura : Ova parum dura, nye barzo twarde
yyeczą (pro yeyczą), naturę humane sunt yalitura XV p. post. PF III 291; — w rozmaczki
jajca 'jaja ugotowane na miękko a. jaja bez sko
rup, ova mollia vel sorbilia* : W rozmaczky yąyczą
55 I sorbilia ova ca 1500 Erz 23.
12*
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2. kozłowa jajca bot. 'kuliste bulwy storczy
ków, orchidearum sp. tuberis obovatis’ : Koslowa
yaycza satirion XV p. post. R LIII 69.
Jąje 'ovum : Yaye owum 1472 Rost nr 995;
Bądzyely kto myedzy vam y... proszycz yaya,
azaly yemv poda nyedzvyedzya (si petierit ovum,
numąuid porriget illi scorpionem Luc 11, 12)?
Rozm 275; ^ jaja miękkie *jaja gotowane na
miękko a. jaja bez skorup, ova mollia vel sorbilia :
Iaye myekka ova sorbilia 1472 Rost nr 997;
—' walne jaje'jajko do zabawy wielkanocnej zwanej
walatką, ovum, quo ludebatur in ludo, walatka, qui
dicebatuE: Valne yąye alredis ca 1500 Erz 23.
Jajeczko 'małe jajko,
parvulum\ szypkowa jajeczka bot. 'galasówki na owocach róży
polnej, gallae in baccis anemones sihestris5: Sypkowa yaecka bedagar 1472
nr 189.
Jajecznica *cibus ex ovis coctis confectus':
Yayecznicza fricelle 1472 Rost nr 408.
Jajecznik 'rodzaj ciasta wypiekanego z jaj z do
datkiem mąki, panis ex farina sed maiore ex
parte ex ovis confectus': Yayecznik fricelle 1472
Rost nr 407; Yaiecznik ovarium ib. nr 998;
Yąyecznyk arcopium ca 1500 Erz 23.
Jajeczny 'należący do jajka, qui ad ovum pertin e f: Seszlo byelmo z gego oczu, iako myozdra
z byalku iagecznego (coepit albugo ex oculis
eius, quasi membrana ovi egredi) B Z Tob 11, 14;
~ dubium: Skorupa yeincza (pro yaieczna?)
teste ovorum 1419 Rost nr 2897.
Jajko 1. 'ovum \ jajko stracone 'jajko bez wa
piennej skorupy, ovum sine test a editum : Iayka
straczona ova sorbilia 1472 Rost nr 996.
2. jajka bot. 'kuliste bulwy storczyków, orchi
dearum sp. tuberis obovatis5: Yayka herba mercurii 1460 Rost nr 3580; Yaika satirion 1472
ib. nr 265; Iayka satirion ib. nr 478; Yayka
satirion 1493 ib. nr 2370; Iayka satirion ib.
nr 10948; ^ lisie jajka: Lysy<e> yayka satirion
1491 ib. nr 11088; Lyszye yayka satirion ca
1500 ib. nr 7297; ~ psia jajka: Psya yaika
satirion 1472 Rost nr 270. ~ W Rost nr 478
może chodzić o jądra kogucie.
3. kozłowe jajka bot. 'Arum maculatum L ) :
Koslowe yayka aaron 1484 Rost nr 5867.
Jajnik bot. 'Genista tinctoria L .’: Yaynik
crisantica 1472 Rost nr 1600.
(Jajownik) Wajownik bot. 'Arum macula
tum L ć : Vayownyk barba aaron 1493 Rost
nr 10907. —' Wyraz w czeskiej postaci fonetycznej.
Jak I. p r z y s łó w e k z a im k o w y p y ta ją c y
o sposób, miarę, stopień lub ilość 'jak, w ja ki
sposób, ile, ąuomodo, qua ratione5: Yac (war.
kal.: acz) a. ocz super quo (super quo percutiam vos Is 1, 5)1 M PKJ V 87.

II. p r z y s łó w e k z a im k o w y w z g lę d n y : wy
raża stosunek do wyrazu lub zdania, porównując
lub ograniczając: A. w zdaniu pojedynczym:
wprowadza porównania '(ta ki) ja k , (tak) ja k ,
tamąuam, quasi : Czo nam pomogło odzenye
albo obluthne gymyenye..., przemynąlo yak
obloky De morte w. 437; Bog gospodzyn mocz
moya y postawy nogy moye yak yelyenye (ponęt
pedes meos quasi cervorum Hab 3, 19) Pul
Hab 31; Jesus s mastha yywyedzon krzyzem
vczuszony, tu lotrum yesth przyluczon, yak
robak *wgarczony XV ex. SK J I 145.
B. w zdaniu złożonym: 1. wprowadza zdanie
sposobowe 'jak, w ja ki sposób (co do treści),
ut, s ic u f: Thak thy panno zosztalasz, yak anyol
powedal XV med. R XXV 221; Przyszyaszn y k ... rzekłyby (leg. rzekłliby), ysz go kthora
rzecz pylna zaszła albo mu zawadzyla, ykązely
tho, yak (OrtBrRp 51, 1: yako) yesth prawo,
thedy then przyszyasznyk szbyl thego besz
szkody podług prawa OrtMac 63; Myecz bolesczy gyą przyenykal, yak Symeon prorokował
XV
R XIX 89.
2. wprowadza zdanie warunkowe 'jeżeli, si :
Rzepyk, iak który w szadzyech rosczye, byaly
ma kwyath XV ex. Rost nr 5958; ^ Można
też rozumieć (taki) jak ten, który etc.
3. wprowadza zdanie czasowe "gdy, kiedy,
skoro, ut primum, simul a c Wykladayą thv
doctorowye, ysz yak rychło wyrzekł thi verba
Ihus, natichmyast bil szdrow szin gego XV ex.
M PKJ II 320.
4. wprowadza zdanie przydawkowe 'jak, ja k i,
ut, cum, postąuam, ąualis : Jakom ya nye caszał
Dobcoui takego Usta dacz Goworcoui, iak nye
myal takego lista dacz na syo pro XL marcis,
iak on na syo dal Goworcoui 1424 TPaw VII
nr 3748; Policzony bodo vzitki iego od tego
czasy, iak iest przedal (ex eo tempore, quo
yendidit) BZ Lev 25, 27; A pothym Vyelyka
Nocz czvsz ve trzechdzyeszyat a pyrvego lata,
yak (sc. został uwięziony) svyaty Yan Rozm 187;
Ten to kroi myal yyelyką nyemocz a barzo
dlugy czasz, yak czyrpyal ib. 225.
III. niejasne z powodu braku kontekstu : A thak
albo jak (war. lub.: tak a wsak) igitur (igitur
perfecti sunt caeli et terra Gen 2, 1) 1471
M PKJ V 7.
Jakby wprowadza zdanie sposobowo-warunkowe 'jak gdyby, tamąuam, quasi : Prószył
Ihusa, bi szam oblycznye do nyego stąpyl,
yakbi nye dowyerzal, bi pan Ihs mogl yszdrowycz szina gego nye stąpyyącz oblycznye do
nyego (ac si non credidisset eum in absentia
posse sanare) XV ex. M PKJ II 320.
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Jaki f o r m y : n. sg. m. jaki FI i Pul Ath 7,
Sul 93, B Z Ex 11, 6, Tęcz w. 24, M IT 109 a,
Rozm 290; / . jaka BZ I Reg 28, 14, XV p. post.
JA XII 145, Rozm 823; neutr. jakie BZ II
Par 30, 26, XV p. post. Kalużn 274, EwZam 288,
Rozm 49. 482. 521;
g. sg. m. jakiego 1484
Reg 708; / . jakiej Sul 55, M W 49 b; ^ ac.
sg. m. jaki 1439 ZapWarsz nr 877;
jakie M W 50a; ^ i. sg. m. jakim BZ Ex 11, 7;
/ . jaką Gn 178b, M W 49 b; new/r. jakim
Spow 4; ^ /. sg.
(w) jakiem 1484 Reg 708;
~ n. pi. m. jacy BZ Deut 33, 25, OrtMac 29,
Tęcz w. 1, Rozm 402; / . jakie B Z Ex 34, 4,
Ort Br VI 345, OrtMac 22; ^ ac. pl. m. jakie
1441 StPPP II nr 2973, EwZam 307; /. jakie
1484 Reg 719.
Z n a c z e n ia : I. z a im e k p y ta jn y 'jaki,
ja kiż, ja k wielki, ąualis, ąuantus9: 1. wprowadza
zdanie pytajne: a. niezależne: Saul rzecze: laka
twarz gego (ąualis est forma eius)? i?Z I Reg
28, 14; Dzyvovaly szye temv rzekącz: Yaky
yest to, yze vyatrovye y morze posluzny ssą
yemv (ąualis est hic, quia venti et marę oboediunt ei M at 8, 27) ? Rozm 290; ^ użyte
w tytule: W yakyem odzyenyy mayą braczia
chodzyczi a yakyego kroyv y tez xthalthv (de
forma et ąualitate vestimentorum) 1484 Reg 708;
Yakyego a kogo sobye mayą nabyczi nauczyczyela (de informatore ipsorum) ib. 718;
O pogrzebye vmarlych a yakye modiythvy
mayą za vmarle dzyelaczi y pelnyczi (et de
oratione pro ipsis facienda) ib. 719; ^ b. za
leżne w funkcji przedmiotowego: Abiszczye wyedzely, yakym dzywem rozdzely pan Egipskye
od Israhelskich (ut sciatis, ąuanto miraculo
dividat dominus Aegyptios et Israel) BZ Ex
11, 7; Sządza ma oglądacz thy rany y przed
prawem ye szaczowacz, yakye były, alye
w myeszczyech, gdy szą rany lekarze, them to
d ay ą... powyedzyecz..., yakye to rany były
OrtMac 22, sim. OrtBr VI 345; Myszlyla (sc.
Maria), yakye by tho było posdrovyenye (cogitabat, ąualis esset ista salutatio Luc 1, 29,
Rozm 49: yakye by to yeselye pozdrovyenye)
EwZam 288.
2. wprowadza zdanie wykrzyknikowe: O, z yaką
poczesnosczią obraliscze w oblicznosczi takey
swiatosczi! O, iakiey czistoti wam bilo potrzeba
ku godnemu sluzenyu takiey panyey! M W 49b;
Jaka ąuantus (sc. timor) XV p. post. JA XII 145;
A myły Iesucriste, yakye tve vbostvo! Rozm
521; ^ 'jak bardzo9: A yaczy tho szły ludze
myeszczanye cracovianye! Tęcz w. 1; Yaky to
szyn slachetny Andrzeya Thanczynskyego, szecz
on msczy goranczo oczsza swego! ib. w. 24;

O, iakiesczie to towarzistwo myeli roszkoszne
z oną panno laskawo! M W 50a.
II. z a im e k w zg lę d n y 'jaki, ąualis, ąuantus,
ąui9: 1. wprowadza zdanie przydawkowe: Bodze
krzyk wyelyky we wszey szemy egipskyey, yaky
gest nye bil drzewyey (clamor m agnus..., quaiis nec antę fuit) B Z Ex 11, 6; Wiczyosal Moyszesz dwye czczye kamyenne, yakye przedtym
bili (duas tabulas lapideas, ąuales antea fuerant)
ib. 34, 4; A tak syo stało wyelyke sw yotow lerusalem, iake nye bilo ote dnyow Saiomonowich
(grandis celebritas..., ąualis a diebus Salomon is... non fuerat) BZ II Par 30, 26; Szyedzyecz
na pravyczy moyey albo na lyeyyczy nye yest
me dacz yam, czysz yaczysczye vy (talibus, ąuales
yos estis), yzesczye pyssny Rozm 402; Bądzye
ydrączenye yyelykye, yakye nye postało od początka svyata (tribulatio magna, ąualis non
fuit ab initio mundi Mat 24, 21) Rozm 482;
^ Vczeczmi szo k ne szauitagocz go tho to
modlithfo, gakocz gest go szauital b y l... G a
briel angol Gn 178 b ; ^ Mycolay nye ranczil
Ianovy takego lysta yiprawicz oth op[t]ata,
yaky Mychal myal 1439 ZapWarsz nr 877;
Izesmy ykazaly konye podwodowye, podwodniky takye, iakyesmy myelyfe] 1441 StPPP II
nr 2973; Tho doswyathczycz ma przes szescz
swyathkow thakey czczy y stadia, yakey sząndza sznan gest bycz (testes similis dignitatis et
status, cuius noscitur fore iudex) Sul 55; Thego
ma doswyathczicz takymy slyachcziczi, yaky
yest sam (sicut solus est) Sul 93; Yaczy dnyowye młodości twey, taczy y starości twey (sicut
dies iuventutis tuae, ita et senectus tua) BZ
Deut 33, 25; Vydzyalysz (leg. widział-liś) kyed y ... tako yyelyka mąką, yaka była... lesucrista? Rozm 823; ^ lakye slyszelysmy yczynky
v Kapharnaym, czyn y thv w oyczysnye thvogyey (ąuanta audivimus facta in Capharnaum,
fac et hic in patria tua Luc 4, 23) EwZam 307.
2. wprowadza zdanie orzecznikowe: Yaky
oczecz, taky syn (ąualis pater, talis filius) FI
Ath 7, sim. Pul, M W 109a.
III. z a im e k n ie o k r e ś ln y 'jakiś, aliąui,
ąuidam : Dawam sche tysche vynna... z vkvszenya dothykeye (pro dothknyenyem)mego *grechnego czala yakym Spow 4; Ny m ogą... przyszyagacz yako gyaczy pysczkowye, lotrowie
y lazebnyczy OrtMac 29; Bvnthowanye yakye
machinatio aliąua XV p. post. Kalużn 274.
Jakież jakież z was 'na ile was stać, ile mo
żecie, ąuod ex vobis est, ąuantum potestis9:
Yakez z was (si fieri potest, ąuod ex vobis est,
cum omnibus hominibus pacem habentes Rom
12,18, S K J I 59: yelkoz z wasz) 1449 R XXV 164.
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Jakikolwie 'jakikolwiek, każdy, ąuicumąue’ :
Ieslizebi kthorikolwye ziemianyn, iakiegokolwie
sthadla (cuiuscunąue conditionis)... bądączi,
smialbi moczą a gwalthem ... dom cziykolwie
nayachacz..., thakowi gwalthownik uthracza
czescz 1498 MacPraw VI 272.
Jakiż *ja k i, qualis, ą u a n tu f: Tocz puszczyo...
wyelyky grad, yakysz nygdi nye byl w Egipczye
(grandinem multam nimis, ąualis non fuit in
Aegypto)
Ex 9, 18; Iakoosz oganil sromofo,
takoosz cirzpyecz przipodzon bodze (ąualem
inflixerit maculam, talem sustinere cogetur) BZ
Lev 24, 20.
Jakmiar cf. Jakmiarz
Jakmiarz, Jakmiar, Jakmierz 1. 'prawie, nie
mal, fere, paene*: Yakmyarz pene, fere (in
promptu est Leviticus liber, in quo singula
sacrificia, immo singulae paene syllabae et
vestes Aaron et totus ordo Leviticus spirant
caelestia sacramenta Prol) 1471 M PKJ V 6;
Trzeczy sluly były Ezeyczy, yakmyar ve wschech
duchovny[ch] alb (o ) szvyeczky[ch], alb (o ) mnysky[ch] vyedly zyvot, svaczby v myerzączcze
myely (Essaei fere omnibus monasticam agebant vitam, nuptias fastidientes) Rozm 181.
2. 'około, circa, circiter : Iakmerz quasi (discubuerunt ergo viri, numero quasi quinque milia Jo 6, 10) XV in. R XXIV 72.
3. 'w sam raz, ile trzeba, quantum decet, nec
plus, nec minus5: Precise gerad, weder mer noch
mynder yakmyerz similiter ca 1500 Erz 23.
Jakmierz cf. Jakmiarz
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Układ
I. przysłówek zaimkowy pytający 'jak,
w ja k i sposób, quomodo, qua ratione5 94
II. przysłówek zaimkowy względny
A. w zdaniu pojedynczym
1. wprowadza porównania i pokrewne (po
chodne) określenia: a. co do jakości,
sposobu, postaci, miary i stopnia ' ( taki)
jak, tamąuam, ąuasi, sicut, velut\ b. co
do miary pieniężnej '(te j wartości) co,
jak, (tot) quot, (tantum) ąuantum’.
c. co do miary ilościowej '(tyle) ile,
(tantum) ąuantum . d. co do zawar
tości znaczeniowej '(tyle, to samo) co,
(idem) quod\ e. co do miejsca 'gdzie,
( ibi) ubi . f. co do podobieństwa pozycji
społecznej, właściwości moralnych itp.
'(ta k i sam) jak, ut, s ic u f. g. co do
funkcji, godności, charakteru 'jako
ktoś, w charakterze kogoś, będąc kimś,
ut, tamąuam, ą u a s f .............................. 95
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2. wyraża równorzędną łączność: ta k o ...
jako 'zarówno... jak, i... i, ita... ut,
tam ... quam, e t... e f ..............................98
3. wyszczególnia przykłady 'to jest, mia
nowicie, na przykład, id est, ut, exempli gratia .
98
4. uwydatnia wyraz w zdaniu 'właśnie, potissimum, certe, maxime’> ......................... 98
B. w zdaniu złożonym
1. wprowadza zdanie sposobowe 'jak,
w jaki sposób, sicut, ut, ąuomodo* 99
2. wprowadza zdanie okolicznikowe stop
nia i miary 'jak, ja k bardzo, ut, ąuemadmodum, ą u a n t u m ................................. 101
3. wprowadza zdanie czasowe: a. w zda
niu czasowym (zwykle uprzednim) cza
sownik dokonany 'kiedy, skoro (tylko),
cum, postąuam, simul ac . b. w zdaniu
czasowym (zwykle równoczesnym) cza
sownik niedokonany 'kiedy, cum, dum 101
4. wprowadza zdanie przyczynowe 'po
nieważ, cum, quia, siąuidem ....................102
5. wprowadza zdanie warunkowe 'jeżeli6
s f ................................................................ 102
6. wprowadza zdanie przydatkow e 'jaki,
ąualis*............................................................ 102
7. wprowadza zdanie przedmiotowe' jak,
co, ąuomodo, quod5 ................................103
8. wprowadza zdanie podmiotowe 'jak,
quod, sicut, u f ........................................... 104
9. wprowadza zdanie orzecznikowe '(ta k )
jak, quod, u f ............................................104
10. wprowadza zdanie włączne 'to jest, mia
nowicie, na przykład,ut, ut s f . . . . 104
11. wprowadza zdanie wtrącone 'jak, ut,
sicut, ą u i a .................................................104
12. wprowadza zdanie okolicznikowe fa ktu
towarzyszącego 'gdy, c u m ....................... 104
III. przysłówek zaimkowy nieokreślny 'ja
koś, w jakiś sposób, ąuoąuo modo* 105
IV. spójnik: wprowadza zdanie przedmio
towe 'że, quod5 ........................................ 105
I. p r z y s ł ó w e k z a i m k o w y p y t a j ą c y o spo
sób, miarę lub stopień 'jak, w ja ki sposób, ąuo
modo, ąua ratione*: 1. rozpoczyna zdanie pytajne niezawisłe: Czy yszczy przyszyasznyczy..,
mayaly przysząznyky wybyeracz..., a yako gye
maya wybyeracz? Ort Mac 43; Gyest-lhy powynyen przyszyąsznyk... przydz kv sządu..., gdy
mv przykażą, albo mayaly mu tho przykazacz,
a yako (OrtBrRp 50, 4: a kako)? ib. 63; Panye,
czo czysztoscz chovaya, yako sza v boga mayv?
De mor te w. 482; Nye mayacz na szobye cznoth
odzyenya angyelskyego, yako thu przysłucha
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przydz przed pana thako mocznego? Naw 82;
Iaco (ąuomodo Jo 3, 4) mosze czlovyek narodzycz szya, gdy yest stary? EwZam 305, sim.
Rozm 236; Yako szye nye mogły odyącz naschy
bogovye (ąuomodo defendere se non potuerunt
nostri dii) ? Rozm 93; Odpovyedzą yemv: A yako
(ąuomodo) ye chczemy yącz, kyedy ny mamy
any szyeczy, any vedzyce (leg. wędzice cwędki5) ?
Rozm 130, sim. ib. 413; A yako (ąuomodo
Jo 4, 9) poządasch ode mnye pycz a thysz Zyd,
a yam Samaranka albo poganka? Rozm 244;
K yedy-nye chczeczye temv pysmv yyerzycz,
yako (ąuomodo Jo 5, 47) bądzyeczye slovom
moym yyerzycz? Rozm 262, sim. ib. 329; Począly szye dzyvovacz rzekacz: Yako (ąuomodo
Jo 7, 15) ten ymye pysmo, a nye vykl yego?
Rozm 432, sim. ib. 738; ~ Yaco vyele ąuociens ?
1462 R XXV 270; lako wiele (FI i Pul: kelko)
iest dnyow sługi twego (quot sunt dies servi tui
Psal 118, 84)? M W 33 b.
2. w zdaniu wykrzyknikowym: lako słodko
(M W 36b: iako barzo slotki) gardzelam ... mogem molwy twoge (quam dulcia faucibus meis
eloąuia tua)! FI 118, 103; Yako czydnye yest
poscze thvoye w obvczv quam pulcri sunt gressus
tui in calciamentis (Cant 7, 1)! XV med. PF
IV 760; lako barzo miłowałem zakon twoy,
panie (ąuomodo dilexi legem tuam, domine
Psal 118, 97)! M W 35 b; Gdy pan przydze,
dobrze orze, gdy odydze, yako górze! Satyra
w. 16; O yako szloszlywy wredze! XV p. post.
PF III 289; O lekarzy nyebieski, ... iakos dvsi
mey pocziesni! ca 1500 SlOcc XII 163; Tedy
Zydoyye rzekły: A yako (ecce ąuomodo Jo
11, 36) y sylno myloval! Rozm 438; O pravdzyvy gospodnye, yako pravdzyvy są tyoye
ssądy! Rozm 526; O zla dvscho przeklątha,
yako mało dbasz o tve zbayyenye! Rozm 550;
Myenyly, aby chczyely zakon pelnycz..., a przeto
yako falschyyy przemyenyayącz Iesuszoyy zle
yczynky! Rozm 771; ^ Yako vyele lassky nad
gyne oszobnye glorie singularis XV p. post.
R XXV 265; Gdysch vy, *bodacz zly, znaczye
davacz dobre dary synom vasym, yako yyeczey
(ąuanto magis Luc 11, 13) oczyecz vasz s nyeba
da dycha syyątego thym, którzy yego proscha!
Rozm 275.
3. rozpoczyna zdanie pytajne zawisie (w fu n k 
cji zdania przedmiotowego) : Chczeszly spatrzacz,
yako ostra (sc. ta kosa)? De morte w. 223;
Themu szya dzywuya ya, yako szyna mogą
myecz XV p. post. R XIX 51; Począly yego
potem pytacz lycemyernyczy, yako yydzyal
(ąuomodo yidisset Jo 9, 15) Rozm 421; Vymy,
ysch... szye slyep yrodzyl, alye yako yvz yydzy

(ąuomodo autem nunc videat Jo 9, 21), nye
vymy Rozm 422; Vezrzy... na me gorzkye Izy!
Vydzysch, yako me sercze y duscha zdrga szye
przed tvema oczyma od yyelykyego ydrączenya
y przed zalosczya? Rozm 523; Ale by yescze
mogl pytacz, yako może bycz prayda, czo moyy
Rozm 680; ^ Pytalyscze nasz o prawo tesz,
iako wyele przyszasznykow ma bycz namnyey
ku gayonemy sandowy OrtKal 298, sim. OrtMac 118; Kazał vezvacz slugy svoye..., aby
poyyedzyely, yako który yyelye zyskał (quantum ąuisąue negotiatus esset Luc 19, 15) Rozm
408; Aza nye slyszysch, yako yyelykye svyadecztyo movyą przeczyy tobye (ąuanta adversum te dicunt testimonia M at 27, 13)? Obezrzy
szye, yako yyelykych (leg. w wielikich) czyą
rzeczach pomayyayą Rozm 772.
II. p r z y s łó w e k z a im k o w y w zg lę d n y: wy
raża funkcję porównawczą wprowadzonej przez
siebie treści, nadając jej charakter określenia lub
zdania porównawczego: A. w zdaniu pojedyn
czym (przy czym niektóre określenia można
uważać za eliptyczne równoważniki zdań):
1. wprowadza porównania i pokrewne (pochodne)
określenia: a. co do jakości, sposobu, postaci,
miary i stopnia '(ta ki) ja k , tamąuam, ąuasi,
sicut, velut (sensu: talis ąualisf: Gresnik
<w grzeszech za)pecclony jesc iaco klodnik
u cemnicy scouany Kśw bv 4; Moua vasa a dary
vase so my gako proch, grosa gako ogzen verba
uestra venti sunt et promissiones pluuie, terrores vestri flamma Gn gl. 70 b; Blogoslawoni
mosz, ien iest ne szedł po radze nemilosciwich.'..
a bodze iaco drzewo (et erit tam ąuam lignum)...,
iesz owocz swoy da w swoy czas FI 1,3, sim.
Pul; Nyewiesczy obraasz iest iako ognyowi
miecz Gloger; Thi są yaco drap (cdrabina5) ku
wlezenyy boga poznanya XV med. R XXII 244;
Sprawyedlywych dro<ga> yako szwyathloszcz
iustorum semita ąuasi lux XV med. SK J V 263;
Bodzeczye iako bogowye (sicut dii), wyedzocz
dobre i zle BZ Gen 3,5; Owa, tocz Adam iako
geden z nas yczynyon gest (ąuasi unus ex nobis
factus est) ib. 3, 22; Podnyoslem wyna, podałem
krolyowy, a bilem iako mdii (ąuasi languidus)
przed gego oblyczim BZ Neh 2, 1; A krolewstwo czwarte bodze iako szelyazo (velut ferrum)
BZ Dan 2, 40; Koscyol gego iako czlowyek
(sicut homo) nyeszlyachetni BZ I Mach 2,8;
Pod gednym królem abo panem geden lud pod
dany nye ma rozmagitego prawa poszywacz,
aby nye byl yako dzyw (tam ąuam monstrum),
rozmagite głowy mayacz Dział 63, sim. Sul 56;
Yako ad instar (gaudium hypocritae ad instar
puncti Job 20, 5) 1471 M PKJ V 61; Bocz sye
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sda yako pravy volek, alyecz yesth chitrzi pa
chołek Satyra w. 25; Vezmy makuch linvm
y *trzye go długo w doniczcze..., alysz bądzye
yako masscz XV p. post. BednMed 74; Jako
kobilky quasi locuste (Num 13, 34) XV p. post.
R XXV 176; Gyego (se. Jezusa) liczko yako
roszą ca 1500 SprTN W W 16; Posnay kapłanom
tv<o)y grzech, ktorasz była yako golebyczka
v kosczyelye bozem Rozm 59; Oczy yego były
yako gyyazda svyeczącza (ceu Stella radiantes)
Rozm 149, sim. ib. 21. 235. 735; Byada vam,
yzesczye yako groby (ut monumenta Luc 11, 44)
Rozm 306; Doszycz yest vcznyovy, aby byi
yako yego mystrz (sicut magister eius), a słu
ga, by był yako yego pan (sicut dominus
eius M at 10, 25) Rozm 311, sim. ib. 479; Vczynyl szye poth yego yako kropye krvye (sicut
guttae sanguinis Luc 22, 44) czyekączey na
zyemy Rozm 605; ^ '(ta k ) ja k , quasi, velut,
s ic u f: Godzy we scriczy, iaco lew (ąuasi leo)
w iazkini swoiey FI 9, 30, sim. Pul; Przenesy se
na goro iaco wrobi (sicut passer) FI 10, 1, sim.
Puł; Iaco sen wstaioczich (velut somnium), gospodne, w mescze twoiem obraz gich ku ni
czemu obroczisz FI 72,20, sim. P ul; Davam
sya vynyen bogv..., yssem ... nye m yloval...
blysnego yako szam syebye Spow 3—5, sim.
Dek IV, ca 1450 PamLit IX 318; Włosi mayanci... ot vschy do ramyon yako yarkocze
yysayancze ca 1418 Wisi nr 2151; Mnogy ydze
za stoi, szodze za nym yaco wol, yakoby w zemo
yetknol kol Slota w. 20; Graby szo w myszo
przód, ysz mu medzwno yako mod ib. w. 25;
Esz my nye dal pelney roley yako gynym szanszadom 1428 ZapWarsz nr 249; Tho, czsoszm
mowyl, szelgaleszm yako pyesz (sicut canis)
Sul 49, sim. Dział 40; Nądza a błogo stoyą
przecziw schobye yako gorzkye a slotkye XV
med. R XXII 248; Poth krwawy szedł yako
z goroczey lasznye 1451 MacDod 105, sim.
Rozm 598; Dychowny w oczczysznye myeschkayą..., królestwa naszego yako gynszy ziemyanye poszywayą Dział 10; Kv dzeczskowanyy
yako na woyną gyadą ib. 19, sim. Sul 51,
Dział 42; Tedy Pyotr odpowiedzal, podług wiari
konya przyglądał y tesz karmyl, yaco swego
wlosnego (equum tamquam proprium se equitasse et seryasse) Dział 30, sim. Sul 39, Dział 34;
Aczby kto gego macz mowyl kyrw ą..., równą
wyną yako o pyrwe ma pokypycz Dział 40,
sim. ib. 43; Si cittati fuerint, Kola ipsos condemnare potens erit tanquam in termino peremtorio al. yako na rocze zdanem 1468 AGZ
XII 319; Blada, szolthe lycze, lsczy szya
yako myethnycza De morte w. 30, sim. ib. w. 34.

47. 65. 453; Gdy sthworzyl bog czlowyeka...,
dal gyemv mocz nath szyyerzathy, by panoval
yako szyyathy ib. w. 122; Nye byvay nyevstayyczny iaco wyatr (Ecclus 5, 11) 1471 MPKJ
V 79; Ssiadlo se iako mleko (sicut lac Psal 118,
70) sercze gich M W 28b, sim. ib. 102a; Zatwardzyale yesth szercze moye yako opoka Naw 160;
Sługą sromyezlywego mylvy yako szyna swego
(ut filium) XV p. post. R I s. XLV, sim. ib.;
Aby kyszyalo yako pyvo XV p. post. R LIII 63;
Przesz szina ymarlego onego tho króla intelligitur dvsza Adamowa, yasz, yako y ten szyn, bila
ymarla XV ex. MPKJ II 317; Ktorąsz anyely
boży yako golembyczka v kosczyelye bożym
karmyly Rozm 58; Naczyrpal vody v podolek
svego odzyenya y noszyl yako yyedrze (ut in
urceo) Rozm 123, sim. ib. 128. 283. 810; A myły
Yesus kazał ym svknye zvlecz y yczynyl ym
zaszye czalą yako pyrvey Rozm 125, sim. ib. 141.
801; Skora była yego czyala byala yako mleko
a syyatla yako lylyoye kraszy (cutis sui corporis
lactei coloris fuit atque candidi lilii candoris)^
Rozm 148, sim. ib. 40. 149. 281. 310. 341; Chcze
y temv poslyednyemv dacz yako y tobye (sicut
et tibi M at 20, 14) Rozm 394; I kazał kroi Pylat
vnydz mylemv Iesucristoyy, vtore poszel yczy
nyl yako y pyrvey Rozm 757, sim. ib. 393;
~ ta k o ..., jako: A pres tocz ga dzysza thobe
tako chualo gako bogu dago Gn Ab; Czesarsz
rzym sky... O ctauianus... ne d[z]alcy gest on
bil szobe voce chualy tako gako bogu czinicz
bil Gn 5a ; Varugmis szo g<rz>echa tako, gako
boszy yosza Gn 112a; Nye ymyal gorayoczey
mylosczy tako wyerney, yako swoczy (non habuit caritatem ardentem et discretam sicut
sancti) XV med. M PKJ V 428; Mozely pospolny poszel przed prawem luczkye rzeczy
oprawyacz albo mowycz tako, yako gynszy
rzecznyk? OrtYrtel 118; Tedy drugy... nye
mosze wzrzyczycz, ale m a trzymacz tako, yaco
drydzy Dział 28; ^ Jaco mnye Katharzina tako
bliska, iako Maczeowi 1433 ZapWarsz nr 424;
wy yschysczy, którzy ydzyeczye po dro
dze, baczczye y yydzczye, yestly bolescz yyaczscha, yako bolescz moya? Rozm 662; ~ Kyedym yzrala, yze yvz byorą myotlą, ya ku pyrvemy razy, yako serczem yrazonem, odvyedzyona yestem od rozvmov Rozm 821.
b. co do miary pieniężnej '(te j wartości) co,
ja k , (tot) quot, (tantum) quantum : Iacosmi
ranczili za odzene... tako dobre, iaco dwadzescza krziwen 1405 Piek VI 237; Jako poszczela oczcza mego bila dobra, yako dwe copye
1428 ZapWarsz nr 300; Jacom ya poziczil Nynocze czepcza tako dobrego, yaco poltori kopy
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1443 ib. nr 720; Jakom ya nye wzyanl... kapthura, p assa..., wsschego tak dobrego, yako
trzydzyeszczy groschi 1462 Czrs s. XLI, sim.
1472 ZapWarsz nr 2969; ^ Ianussz nye pobrał
łanowi s sadzów rib, iaco oszm grziwen 1409
Piek VI 390; Paulowi ne pobrano skota, yako
pocznaczcze grzywen ib. 391; Pan M icolay...
wsząl wosz, szekyry s naczynym Iacubowy, iaco
poloszmy grzywny 1419 JP XXXVII 120, sim.
ib.; Thy conye uczynili my szcodi, yako szescz
grziwen 1418—23 RocznHist XV 221, sim. 1447
AKPr V IIIa 50, 1451 TymW ol 79; Jako mne
Micolay ranczyl sukną byelysnową, yako dzesancz kop 1425 ZapWarsz nr 145a, sim. 1426
ib. nr 157; Jaco mnye Michał conya,... sszodla
nye wrócił pożyczonych, thego wszego, yako
pyąncz kop 1451 ib. nr 942; Tego koynya zaluyą, yako trzydzesczy grzywyen, na popa OrtKał 209; Jan nye vcradl Tyborowy trogich pczol
w gego boru, yako poltory koppy 1456 TymSąd
73, sim. 1460 SprTN W VIII 2, 41; Any go vskodzyl, yako na dwanaczcze copp 1460 TymProc
202, sim. 1471 MiesHer X I 3; <F>ranczek ssyestrzenyczą... syrotą w młodych leczech y z gymyenym, yaco ssto grzywien (cum bonis yalentibus
centum marcas, Sul 37: stoyączym za sto grzy
wyen), na swą opyeką przyiąl Dział 26; Thą yą
szobye drogą szaczvyą, yako poi szlothego XV
ex. SlArch I pfil. 23; ~ Dal ym sve pyenyądze,
kazdemv mna, ktorez yest greczkye slovo,
a czyny tako vyelye, yako dvyessczye pyenyedzy ffuntoy srebra (mna secundum Graecos
ąuadraginta centum drachmis appenditur) Rozm
407.
c. co do miary ilościowej '(tyle) ile, (tantum)
ąuantum : Tych my sgynolo tako vele, iako
trzydzeszczi a *czoworo 1398 Leksz II nr 2166;
Vrząndnyk ot onego bidla tako vyele vesm ye...,
yako (ąuantum) i on, komu schkoda yest vczinyona Sul 111; Myły Krystus byl zyv na svyeczye trzydzyesczy a dvye lyeczye pełnych
a otrzechdzyeszyad (leg. od trzechdziesiąt) y ode
trzech lat tako yyelye, yako od Bożego Narodzenya do Vyelykey Noczy, czosz lycze za poi
roka (et de trigesimo tertio ąuantum fluxit temporis a Natali usąue ad Pascha, quod pro
dimidio anno computatur) Rozm 187, sim.
ib. 188.
d. co do zawartości znaczeniowej '(tyle, to
samo) co, (idem) quod’ : Tho sloyo abba po
żydowsku tako yyelye rzeczono, yako oczyecz
Rozm 596.
e. co do miejsca 'gdzie, (ibi) ubi : Unum
(sc. stadium) nath laczkamy ku drodze, czo
do studnyey gesdza, a konyecz przybyega za

chody (leg. z zachodu), iako niwa Osowskie
g o ,... resignauit 1484 SK J III 334.
f. co do podobieństwa pozycji społecznej,
właściwości moralnych itp. '(ta k i sam) jak,
ut, s ic u f: We cztyrzista chlopow y we *dwonnoscze y w oszmy *sluchcziczow tako dobrich,
yako sam, wyyali z umislem y są yachali ną
dzedziną 1427 BiblWarsz 1861 III 40; Sborowsky swym poczanthkem se dwemanacz tako
dobrych, yako sam, pomocznikow (cum tam
bonis coadiutoribus, prout solus)... sedm ra n ...
Mikolayowy zadał 1428 AKPr VIII a 170;
Ten, komy winą dadzą, ma odydz szesczą (leg.
z sześcią) swiathkow takych, iako sam (suae
conditionis) Dział 56; Do wroczlawyanow
poszlaly, do thakych, yako y szamy Tęcz
w. 12; A ten byl myesczycz sz Bethszaydy,
yako y svyathy Pyotr z Andrzeyem (Jo 1, 44)
Rozm 214.
g. co do funkcji, godności, charakteru 'jako
ktoś, w charakterze kogoś, będąc kimś, ut, tamquam, ąuasi : Medzi xzandzem iardzekonem,
iaco perczą Byenacovim, a medzi Spitkem 1414
A K H III 219; Iohannes... statuit testes tamquam actor al. iako powod 1439 AG Z XII 73;
Arcibiskup gneznenski, iako wąnczsi myedzi
duchow nim y..., gest wstawyl Sul 5; Przez
chwalę, przez wrąganye, przez omowę y dobra
szlawathnoscz, yako *szwodzycze a prawdzywy,
nyeznamyenyczy alyz yznany, yako ymarly alycz
żywy ąuasi morientes et ecce yiuimus (II Cor
6, 9) XV med. SK J I 73; Wszdal yey polowyczą
szwego gymyenya..., aby ona po yego szmyerczy yako dzyedzyczka sz nym, czo chcze, uczynyla Ort Mac 118; Dusche swyąthy..., smysly
nasche nawyedzy sam, yako prawy pan XV
p. post. R XIII s. XXIV; Krew yego... przyde na nasz y na szyny naszye, czusz yako
nad nyedowyarky XV p. post. RozmPam 476;
Gegoz Anna z yyelykym veszelym... przyyąla
yako svego gospodarza Rozm 1, sim. ib. 52;
Iozeph, yako pravdzyvy czlovyek (sicut iustus),
nathychmyast byl poslvschen Rozm 32, sim.
ib. 596; Wschakosch ya zawzdy v yey dostoyenstvye bądzyesch chovacz, omyslyayącz
yey potrzeby a slvzacz yako svey królevnye
(ut tuae dominae) Rozm 36, sim. ib. 38. 53.
64. 70. 139. 190. 197; Myły Iesus swą (leg.
z swą) m atka ostąly przy domv: myły Iesus
yako blyschy po oyczv, a M arya po svem
malzenstvye Rozm 147; To bądzyesch myecz
yako zavyeschenye (ąuasi appensum) myedzy
oczyma tvema y tvoych rąkv Rozm 180; Mynyą,
yschby ta svaczba była syyatego Yana Evanyelysty, przetosz vezvana Marya yako czyotka
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yego (quia matertera eius), a Yesus yako
czyo<t>czony brat (quia consobrinus eius) Rozm
206; Wschysczy myely svyątego Yana ya
ko prophetą (sicut prophetam Mat 21, 26)
Rozm 453, sim. ib. 520; Myły Kristus pytał ych
nye yako nye yyedzącz Rozm 623, sim. ib. 622;
Lud sandzyl yako byskup Rozm 709; Pylat
czy yest prosto yako czeszarz albo myastho czeszarza ib. 744; Myły Kristus nye pytha, yako
czo yyedzyecz, ale yyączey chczyącz zyayycz
zglobą żydowską ib. 777; Tego pytał nye yako
myloznyk pravdy, ale yako pokuszyczyel, aby
yego pokuszyl Rozm 797; Yzgardzyl ym yako
nyevdathnym, yze nyyednego znamyenya nye
yczynyl Rozm 801; A przeto nye chczeczyely
yego pusczycz yako nyeyynnego, alye pusczye
albo daryyczye svyatemv dnyv Rozm 807;
^ Przysthapuyą yako tho yboga, nądzna, do
pana nyeba y zyemye Naw 131.
2. wyraża równorzędną łączność: ta k o ..., jako
'zarówno... ja k , i ... /, ita... ut, tam ... ąuam,
e t... e f : Fszythczy ludze na tern tho swecze,
tako dobrze svethsczy, gako duchofniy, chocz
{leg. chcąc) ony tego, abicz gim ludze czescz...
czyniły Gn 11 a; Tako panna, yako pany ma to
wedzecz, czszo szo gany Słota w. 74; Poszwyocz
my wszelkye pyrworodzone... tako z owyecz,
yako s dobitczyoot (tam de hominibus, quam de
iumentis) B Z Ex 13, 2; Tako dvchownym, yaco
swieczskym nye szkodzącz Dział 3; Potrzebno
pospohtemy dobremy, aby gednym y gednakym
prawem tako w Krakowye, yako w Polscze
(tam Cracoviae, quam Poloniae) były sadzeny
ib. 63; P etrus... recepit p o st... Z ophiam ...
ducentas marc<as> et Zophie dotavit quadringentas marc<as> tako possagw, iako vyana
1465 A G Z XIII 457; Thwoya kosza wszythky
zecze, tako szlachta, yako kmyecze De morte
w. 346; My przyszagami bogu, ysze chczem
prawdą mowycz ku chwale bosze tako ybogemu,
iaco bogatemu, *tago goszczowy, yaco sząszadowy XV p. post. Zab 539; To yest błąd barzo
yyelyky, yze mocz boga yschechmogączego ku
svemv styorzenyy tako duchovnemv, yako
svyeczkyemv roschyrzyla szye Rozm 781;
~ Swoty kresth, a tenczy tho dar gest kalsdemy
clouekoui dan, tako dobrze gluchemy, gako
y nememy Gn 171 b; Czom szgrzessyl..., szromoczvcz tako dobre duchovne stadło, yako
y szyyeczkye Spow 3; Wstawyami, a b i...
wszystczy szolthissy thako dychownich, yako
y szwyeczskych persoon (tam spiritualium, quam
saecularium)... na każdą woyną sz namy szły
Sul 23; Nykolay papyez... synom, bracziey...
zakonu pokuthuyączego thako nynyeyschym,

yako y przyslym... apostolschkye przezegnanye
1484 Reg 704; Krew thwoya naszwyaczscha
nyechay mye omywa tako na czyelye, yako
y na dvschy Naw 181; ^ Yako na nebe, tako
na zemi (sicut in caelo et in terra, Ojcz 4. 15:
iak o ..., tako y, 6: yak o ..., tak y) Ojcz 1—3.
5. 7— 11. 14. 16. 17; Jako kameen, thako
kaptuur, pissan bądze przes k y kuur Park 413;
Ja przyszągam bogu... *sprawydlywosczy vszyczacz yako wdowam, tako syrotam, goszczowy
yako szansadowy w tern to prawe XV p. post.
Zab 539; ~
Yako v nasz posyyączanye
kosczyola, takyesch było posvyączanye kosczyola *ierosolyskyego Rozm 428; ~
jeden
jako drugi 'i ten,... i inny, każdy, tam h ic ... ąuam
Ule, ita unus ut ceteri : Yeden iaco drugy
(unusquisque M at 18, 35) ca 1420 R XXIV 82;
Wsząly szą yeden yaco drugy penocz (M at 20,
10) ib. 83; Yeden yako drugy (unusquisque
I Pet 4, 10) 1449 R XXV 165; Nye sznal go
gyeden gyeko drvgy Aleksy w. 133; Tedi syo
nawroczi geden iako drugy (unusquisque) na
swe gymyenye B Z Deut 3, 20; Cziscyeny kaplany y navczeny geden iako drvgiz mosz (quasi
unus) BZ I Esdr 6, 20.
3. wyszczególnia przykłady 'to jest, mianowi
cie, na przykład, id est, ut, exempli gratia :
V bodzi... czyrzpyą, iako w theem (yidelicet in
eo, Dział 19: prze to), ysz... cząndzacze...
dopusczaacz szą wyelkego szmyeyąą drapyeszstwa Sul 31; O latha gim było obeszrzano,
yako tho (yidelicet) parobkom do pyączinaczcze, a dzewkam do dwunaczcze lath wlicznye,
aby w then tho czasz nye powinny biły othpowyedzacz Sul 75; In illa d ie... auferet domin u s... olofactoria (Is 3, 20) powonky yako
pyszmo XV med. R XXII 322; Zastanyely
kthory czlowyek swe rzeczy wzyąthe, yako
ykradzone, rospythe v Ż yda..., then Zyd nye
może prawem odbronycz OrtBr VI 358, sim. ib.
380; <G)dysz wyeliky swar czastokrocz o ...
wyeliky *dlvd... bywa, yako (utpote) o szesczdzyessyath Dział 67, sim. Sul 72; Wschelke
przirodzene rosumne iako czloyek omnis nam
intellectualis sive homo 1461—7 Serm 442v;
Et dixit vnus sz nych, a tho Aristotiles: Yacz
g o ... ybogacze, a drygi, yako Plato, dixit: A ya
go sz gego nyemoczi yszdrowyą XV ex. M PKJ
II 317; Vyelye navczal sve zyolyenyky v tayemnyczy y na osobnyczy, yako po svey vyeczerzy poslyednyey Rozm 680.
4. uwydatnia wyraz w zdaniu ' właśnie, potissimum, certe, maxime \ Prószysz thy dzysza
Xpa, genszecz szo gest bil gako dzysza narodzyl Gn l b ; A pres to melibichom szo my
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*dysza themu tho veszelicz tegodla, yszecz
gako dzysza dyablu gest była gego mocz othgotha Gn 177a; *Zawieschoyn yako na schubieniczy suspensus est patibulo 1444 R XXIII
303; A lbertus... urodzyl szya nye v poi roka,
v czasz jako od branya śluby et est verus
heres et non spurio 1490 Mieś Her XIV 161;
Tako rzecze k nyemv nyevyasta: Panye, yako
ya vydze, yzesch ty prorok (video, quia propheta
es tu Jo 4, 19) Rozm 246; Odpovyedzyal ym
myły Iesus, yakoby poslyednye myloszyerdzye
matce vkazvyącz, y vronyl slesz, yako synovska
mylosczyą vkazvyącz Rozm 507; Vroćzyl szye
k nym yako v noczy Rozm 660; Then myal
bycz yako by skupem nad nymy Rozm 666.
B. w zdaniu złożonym: 1. wprowadza zdanie
sposobowe 'jak, w ja ki sposób, sicut, ut, quomodoż: a. porównawcze: Aszali thegodla nepodobno thobe szmilowacz szo nathwim (leg.
nad twym) szlugą, yakom szo y ia szmilowalem
[szo] nath tobo (sicut et ego tui misertus sum
M at 18, 33)? ca 1420 R XXIV 82; A ye sz
mnogo twarzo czudno,... a pełno miszo nadroby, yako on, czszo motyko roby Słota w. 31;
Rzeczy vmarle trudno wzbvdzycz, yako mynąle
na wstecz obroczycz Dział 27; Woźny aczby
wydal gynaczey przysyągą swiathkom, nysz
yako mv bądze przykazano (quam est mandatum, Sul 63: nyszly gest skazano), aczby byl
sądownye dokonan, tedi ma bycz sloszon
ib. 48; Chwała oczczu y szynu, y duchu szwiątemu, iako była sz poczathka (sicut erat in
principio) y nynye zawzdy M W 1 a; A bandz mi
łaskawy, yakosz byl oney nyewyesczye wzgardzoney Naw 167; Wy wyedzczye to, czusz wasz
#uczynek obyawyon bendze, yako y teraz yest
XV p. post. RozmPam 476; Wstanczye, yako
swyatha M aria Magdalena wstała XV ex. SKJ I
152; Który bądzye chczyecz bycz myedzy vamy
pyrwszy, bądzye vasz sługa, yako syn czloyyeczy nye przyschedl (sicut filius hominis non
venit M at 20, 28), by yemv służono, aiye by
sluzyl Rozm 403; S tych potem pobyeczye, yako
vczynyly szvyątemv Pavlu, y vkrzyzvyeczye,
yako potem vczynyly svyątemv Pyotru Rozm
463; A on ye rozłączy, yako rozłączy pastucha
ovcze od koslov (sicut pastor segregat oves ab
haedis (Mat 25, 32) Rozm 491, sim. ib. 627;
Boczyem dal vam przykład, aby yakom ya
vam vczynyll, yschbyszczye y vy takyesch...
vczynyly (quemadmodum ego feci vobis, ita
et vos faciatis Jo 13, 15) Rozm 539; Ya spravyam vam stałym krolevstvo vyeczne, yako
spravyl mnye oczyecz moy (sicut disposuit
mihi pater meus regnum Luc 22, 29) Rozm 559;

Nye ssą s tego syyatha, yako y ya nye yestem
s tego syyatha (sicut et ego non sum de mundo
Jo 17, 14) Rozm 577, sim. ib.; Nye telko za nye
proschą..., aby yschysczy yedno były, yako
thy ve mnye, a ya v tobye (sicut tu, pater, in me
et ego in te Jo 17, 21) Rozm 578, sim. ib. 577;
Stały v ognya..., yze zymno było, yako byva
yyossną Rozm 688; Vschako pyrvey nye czynyl y pokuty, alycz yyschedl, iako y trzem kró
lom gyyazda szye pokazała, alyz yyschly z domy
Herodova Rozm 694; Yvz stoy, yako masch
stacz Rozm 733, sim. ib.; ~
Iesus yczynyl
glosz, rąkoma klasczącz, yako kyedy chczą
ptaky wzpądzacz (sicut effugari solent aves)
Rozm 137, sim. ib. 741; Przeczyy themv
vschytkyemv nycz nye odpoyyedzyal, aby byl
yyerny czyrpyenya, yako kyedy byczoyan, tez
mylczal Rozm 771; ^ ja k o ..., tako (takież),
ta k o ..., jako: Dominus meus sicut positus est,
ita iacet al. yako legi, tako leży 1471 AG Z
XIX 513; A to czynyly zly duchowe, aby yako
przesz nyewastu czlowyeka przywyodly ku
potupyenyu, tako tesz przes nyewyastu chczely
odkupyenye naszego zbawyenya nagabacz XV
p. post. RozmPam 475; Yako srzebro albo slotho
mlothem kuyącz barzo byva roszyrzono, thak
y myloscz w przeczyynosczy szą dosyyathczą
XV ex. MacDod 148; Jak a wdowa nakarmyla
proroka y napoyla, thak M aria bożą laszką
karmi rzyszą krzesczyanyska ca 1500 SprTN W
V 10; Yako gyyazda w noczy sviczy, jako
myeszyądz myedzy obloky, tako syyatla dzyeyycza M arya myedzy ynnemy pannamy. lako
rosa myedzy czyrnyem, tako kyytla myła Marya
(ut prae cunctis floribus lilium candescit, sic ...
Mariae laus nitescit) Rozm 18; Yako Moyzes
poyyeszyl vązą na pysczy, tako (sicut..., ita
Jo 3, 14) poyyszon ma bycz szyn czloyyeczy
Rozm 238, sim. ib. 260; Yakosz yyyerzyl, tako
szye stany (sicut credidisti, fiat tibi M at 8, 13)
Rozm 287; Yakosz thy mnye posiał na then
syyath, takosch y ya ye szlye (sicut tu me misisti..., et ego misi eos Jo 17, 18) Rozm 578,
sim. ib. 781—2; ^
Yako promyen słonecz
ny przechodzy sczklo, a ono szye nye prze
łomy, takyesch (sicut..., sic) zyyoth dzyevyczy
nye yest poryschon w rodzenyy yey plodv
yyelyebnego Rozm 65; Bo yako oczyecz wskrzescha martwe y ozyyya, takyes syn (sicut...,
sic et filius Jo 5, 21) Rozm 259, sim. ib. 341.
539. 542. 560. 567. 654. 830; — Bil przed nym
tak, iako bil drzewyeyszich dny (fuit antę eum,
sicut fuerat heri et nudiustertius) BZ I Reg
19, 7; Tho posznal... rzecznyk..., ysz tho
wszyszthko thako mowyl, yako thu stogy py-
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szano OrtMac 65, sim. OrtBrRp 53, 3; Przeda-ly ktho dzyewkę szwą, nye wynydze tako,
yako wychodzą dzyewky nyewolne (non egredietur sicut ancillae exire consueverunt Ex 21, 7)
XV p. post. Kałużn 282; Nygdysmy tako nye 5
slychaly czlovyeka rzekącz albo movyącz, yako
ten movy (nunąuam sic locutus est homo, sicut
hic homo Jo 7, 46) Rozm 460; Nye takocz vam
dayą, yako ten svyath daye (non ąuomodo
mundus dat, ego do vobis Jo 14, 27) Rozm 565, 10
sim. ib. 656. 845;
jako gdyby (sposobowowarunkowe): Za layanye onemv, komv by tak
layal, za wyną ma zaplaczycz schesczdzessyąth
grzywyen groschy, iaco gdyby gy szabyl (yeluti
ipsum occidisset, Sul 49: yakoby gy zabyl byl) 15
Dział 39, sim. ib.
b.
inne: To, czo ranczil Msczugneus de Koslow
cum m a t r e . t e g o ne popełnili, iaco gednacze
wyednali 1396 Zab 537; Wytay mego twórcza
czalo, yzesz mi so yidzecz dało tako, iako smar- 20
twywstalo ca 1440 R XXV 220; Lepyey szą czy
v czebye maya, czo s czebye klamaya, jakom
tho szliszal od nekthorego twego 1444 PF V 37;
łan zaprzal tho yczynycz y mowil wlosthny
szwoy myoth, yako slvzalo (ut decuit), do swo- 25
gego domy szą donyescz Sul 34; Chczącz pod
danym naszim laskawye pothpomocz, yako
(prout) sz chrzesczyanyskiego zakonu povynnysm y..., zapowyedamy Sul 79; Gdisz bil
drwyecz nasczepal.. szedł na ono myasto, 30
yako gemu pan bog przikazal (abiit ad locum,
quem praeceperat ei deus) BZ Gen 22, 3; Tako
to ma bycz gysczono, yako szyedzaczą radą
wysznala Ort Br V I 356; Kaszdy ma wolno rzeczy
swych yszywacz, yako mv lyvbo (pro libito 35
suae yoluntatis) Dział 65; Plascze... <mają>
myeczi bez *konlerzow... nye z othkryczym
n a ... pyersyak, yako tho sluschą ku gych
vczlyvosczy (ut congruit honestati) 1484 Reg
709; M arczyn... y Jak u p ... były pomoczny- 4 0
czy... Konarskyemy ku zabyczyw... oczcza mogego..., yako kxangy zemskye zak<r)oczymskye *omaweyą 1493 ZapM az 158; D aw id...
oblicza bożego ządal, jako w szoltharzu popyszal ca 1500 S p rT N W N 17; M a bycz pod tern 45
slyybem y pelnycz, yako przykazał Moysezch
Rozm 28, sim. ib. 80. 130. 446. 805; Tako potym
dały szye na modlytvy, b oga... proschącz, by
ym vkazal sve czvdo, yako obyeczal (signum,
quod promiserat ab ipso postulantes) Rozm 30; 50
Zdały mv ymyą Iesus, yako byl przez anyola
vezvany (ut angelus praedixerat) Rozm 75;
M ary a..., ybrawschy szye ve dvoye odzyenye,
yako tedy byl obyczay Rozm 146, sim. ib. 159;
Stany szye tobye, yakosz wyerzyla (fiat tibi, 55
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sicut credidisti) Rozm 223; Kyedy czynysch
yamvzna, nye day przed sobą trąbycz, yako
czynyą lyczemyernyczy (sicut hypocritae faciunt M at 6, 2) Rozm 271; Dayem dzyeszyączyną y yne, yako v sakonye pysano Rozm 455;
Sam od szyebye nycz nye movyą, yedno yako
mye navczyl oczyecz (sicut docuit me pater
Jo 8, 28), to movyą Rozm 472; Przysly do
myasta y nalezly, yako ym povyedal myły
Iesus (sicut dixit illis Luc 22, 13) Rozm 521,
sim. ib. 546; Ya mylvyą oycza mego a yako
my dal przykazanye, tako czynye (sicut mandatum dedit mihi pater, sic facio Jo 14, 31)
Rozm 566; Vezmyczy<e)sch y vy, vkrzyzvyczyesch y podług zakona vaschego, yako vyeczye,
czo s takymy zakon każe czynycz Rozm 790; Zalovalysczye nan, yakosczye chczely, a vschakoz
yemv nycz nye stało ku smyerczy Rozm 805;
^ Mayącz granice a drygego lyaasz rąmbyąncz,
mozze poczandzan bicz, podług iako nyzey
popysszano (secundum quod ibidem est descriptum) Sul 20; Gdze trzeczego... alybo szóstego
latha szrzepcza zabyge, podług yako (iuxta
quod) czyrzpyączy sk<o)di oszaczowanye
thego tho szrzepcza zabythego poprzysząsze,
ma gemv doszycz yczynycz Sul 58; Vpyekly
na ognyy podle tego, iako (iuxta quod) stoy
w zakonye B Z II Par 35, 13, sim. B Z IV Reg
14, 6. II Par 30, 18; Gdy szye stanye zaplatha
s tymy panszkymy czynszmy podług tego, yako
szacz stogy..., tedy może pan yczynycz sz
n y a ..., czo chcze OrtBr VI 358, sim. OrtMac 54;
Podlvg tego yako bog wschechmogaczy okraszyl yą, dobrymy cznotamy blogoslavyl, takyesch (sicut..., sic) ya przyrodzona nadobnosczyą okraszyl Rozm 20; Thy czthyrzy elem enta.. .•
czyalo mylę Iesv C rista... tako szye (pro szą)
oplczyly, ysch szą czyalv svego styorzyczyela
wschytky dostatky dały podług tego, yako yem
myły stvorzyczy<e)l vstavyl (ut eis Jesus statuit, ita temperabant) Rozm 156; Alye by kto
mogl rzecz, yze Pyotr nye yczynyl podług tego,
yako yemv byl Cristus przykazał Rozm 689,
sim. ib. 772; Zvyazavschy y, y poszadzyly y na
yednym stolczy *podug tego, yako pysche
svyaty Ieronym v yednych kxyągach Rozm 702,
sim. ib. 768. 817; Vschysczy, którzy były
z dzyevyczą blogoslavyoną takyez narzekały,
a dzyevycza blogoslavyona podług tego, yako
to podobno yyerzycz, yze barzo trudno bolyescz myala vnątrz patrzączy na takye nyepodobne mąky svego mylego syna Rozm 841;
^ A obrzazal gi osmego dnya, yako to bil bog
gemu przikazal (sicut praeceperat ei deus) BZ
Gen 21, 4; ^ Czo sobota syyączono, to dzysz
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svyeczymy nyedzyelye, yakoby drzeuo vyrzk
korzenym obroczyl, yako thez, kyedy kto
Iesucrista zval Adamem (unde et si quis Christum velit appellare Adam), nye zblądzylby,
yschby rzeki: Vtory Yadam Rozm 324.
2. wprowadza zdanie okolicznikowe stopnia
i miary 'jak, ja k bardzo, ut, ąuemadmodum,
ąuantum : Odpwsschy nam nasche vini, yako
(Ojcz 3: ieco) my odpuscami naschschim vinowaczschom Ojcz 1. 2. 4. 6— 11. 14— 17; O ctore
na mo wsdanye dzedzini Macey zalow al..., tego
ya wyszey ne ranczyl, yeno iako posual 1427
ZapWarsz nr 218a; Veniens Suszka ad banitum
iudicium podał ymyenye voytowsthwo {leg.
w wojtowstwo) tako długo y crothko, yako
szam myal, 01brachthovy przerzeczonemv cusznyerzovy 1432 JP XXXVI 35; M aczey... gest
przedal... Ian o u i... łą k ą ... thako długo, szyroko, yako szyroko leszy ot Pilcze 1463 R XXII
382; Bandz myloszerdze twoie, panye, nad
namy, iako nadzeia *nyeliszmi w tobie (ąuemad
modum speravimus in te Psal 32, 22) M W 11 a;
Przyszągam... *sprawydlywosczy vszyczacz...
w tern to prawe, a tego ne opuszczycz... prze
szadny dar tago daleko, yako ya sz mich pyączy
smislow yrosumecz mogą XV p. post. Zab 539;
Kazdemy dana yest mocz thych kxyąg polebschacz, yako yego volyą (ut placet) Rozm 43;
Nye zasmaczy czyą tako moya mąka, yako
czye weszely moye zmartwevstanye (non te
mea passio tantum contristabit, ąuantum resurrectio te laetificabit) Rozm 170; Aby wschysczy
czczyly szyna, yako czczyą oycza (ut omnes
honorificent filium, sicut honorificant patrem
Jo 5,23) Rozm 259; M ylvy... blyznego tvego,
yako ssam ssyebye (diliges... proximum tuum,
sicut te ipsum Luc 10, 27) Rozm 331, sim. ib.
568. 582; Zylekly gy, aze stal nag, yako szye
yrodzyl od matky Rozm 815; —' Yako nalepey
mogły (prout melius potuit), obrzondzyly
szwego... procuratora ca 1428 PF I 479; Ryczerze... slvzycz mayą w harnaszy, yako nalepyey mogą (sicut melius poterint, Dział 52:
yako kaszdy mosze) Sul 66; M athko boża,
czyebye proscha, yako wyesch lyepyey ky zbawyenyy, obrzadzy my szeszczye s thego szwyata
Naw 59; Vyedzysch y samo, yako naczudnyey
mozesch Rozm 754; ^
jako to 'że, u f:
Y mvszyl ystampycz myły Iesus v yedno okno,
które było barzo schyrokye y yyelykye, yako
to gy mogl yschytek lyvd obezrzecz Rozm 836;
^ jako wiele 'ile, na ile, quot, ąuantum : W tako
yyele vin potanpyon bandzye, w yako vyelu
żałoba naan bila (talis in toto et in poenis
condemnabitur, in quo actio fuerit contra ipsum
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mota iudicialiter) Sul 87; [...] yako vyęle
szdroyye przepuscza (ąuantum yalitudo permittit) ca 1500 JA IV 92.
3.
wprowadza zdanie czasowe: a. w zdaniu
czasowym (zwykle uprzednim) czasownik doko
nany 'kiedy, skoro (tylko), cum, postąuam,
simul a c : Voczech yczinil Janovi za *dzensacz
g<(rzywien> skodi po tern, iaco zapouedzan
1388 Leksz I nr 328; Bogusz wrzuczil *szu
w Sciborową maczerziszną po viprayenv, iaco
yą Scibor od Meczka yiprauil 1414 AK H III
223; A yeko za iwtra wstał, od obyąda szą
precz brał Aleksy w. 84; Paklibi, iako natichmyast ysliszi (statim ut audierit), oczecz zapowye gey BZ Num 30, 6; A rocze, iakom
to ysliszal (et mox, ut audivi ista), rozdar
łem swe odzenye B Z II Esdr 8, 72; Then,
yako vmarl, została po nyem gego zona OrtKai 190; Yako rok przyszedł drugym pyenyadzom, chczyala gych tha pany OrtMac 142,
sim. OrtKal 208; Carczmarze... nyeczastho
na mya wspomynayy, yako swe myechy nathkayv, wthenczas ma kosza posznayy De morte
w. 196; A nye byva tho sznenaczka, ale iako
rychło szlov[y]a wymówi kapłan XV p. post.
R XXV 200; Ydczye, pytayczye pyinye o tern
dzyeczyątky, a yako (et cum M at 2, 8) ye
naydzyeczye, poyyedzczye my Rozm 76; Yako
(cum Mat 2, 9) yyschly od Heroda, ova gyyazda,
ktorąsch yydzyely, schla przed nymy ib.; Yako
(postąuam) szye popelnyly dny svyate..., yroczyl<i> szye do domy Rozm 143; lako zmartyychystanyesz, gdzyesz vyącz potem bądzyesz (post
ąuam resurrexeris, ubi tunc mansurus eris)?
Rozm 170, sim. ib. 386; Yako vyna nye stało
(deficiente vino), dzyevycza M arya rzekła kv
svemv synv Rozm 207; A yako (et cum Jo 2, 15)
yczynyl sobye yakoby bycz, wschytky yypądzyl
s kosczyola Rozm 210, sim. ib. 220. 249; Ve
środą, yedno yalo szyytacz, yako dzyeyycza
blogoslayyona posiała k nyemv svyąta Marya
Magdalena Rozm 497, sim. ib. 706; Yako
ktorąkolve żałobą począly vymavyacz przeczyv yem v,... Pylath... rzeki k nym Rozm 790;
^ Iaco Oland iest w dzerzenu *dedzini odtichmast, iaco list wysszedl 1399 StPPP VIII nr 8272;
Szam szobye lysth napyszal..., popyszawszy
szwogye *wszthky mąky i *wszthky *szthvky,
czo gye plodzyl, yąko szą na szwyath narodzyl Aleksy w. 192; Pytał Franczka, kako
dawno gest, yako mv poszyczyl (quaesivit..,,
ąuando sibi praedictum triticum mutuasset,
Sul 37: p ythal..., kędy gemy przerzeczoną
pszenyczą pozycyl) Dział 27; Yvsch schescz
myeszyączy, yakosh poczala syna w thwem
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zyvoczye Rozm 52—3; A tesch od yego
dzyecztwa, yako począł *odrascacz, nygdy na
sve nogy nye obw ał Rozm 154; ^
ja k o ...,
tako: Dopusczyly ye tham przyszyasznyczy tako,
aby tego o rtel... przynyoszl... za trzy nyedzyelye, a yako nye przynyoszl, tako przy
szyasznyczy ypominaly gy..., aby ortel przy
nyoszl then y polozyl, tako go nye przynyoszl
Ort Mac 140, sim. OrtBrRp 103, 2; Yako gy
wypusczyl, thako poszedł precz OrtMac 141,
sim. OrtBrRp 103, 4; Vynydzye s nyego ptaszyek nadobny..., a yako yylyeczy, tako zavola
czloyyeczym glossem Rozm 73; lako tamo
yyrzyczyly szyą na nye smokoyye s oney
yaskyny sylne okropne, tako szye ony sylnye
lyekna Rozm 82, sim. ib. 117; Yako Iesus to
slovo rzeki, tako on vmarly nathychmyast
duch svoy przyal (postąuam ... dixit, m o x ...
mortuum revixit) Rozm 134, sim. ib. 170; Yako
to popelnye (cum hoc implevero), tako szye
chcze yroczycz k temv, który mye posiał...
A yako ystampye v nyebo (sed cum assumptus
fuero), tako tobye poszlyą mego zvolyenyka
yednego Rozm 229; A ta, yakom szedł (leg.
zszedł) v *toy dom, tako nye przestayączy czaloyala moye nogy (ex quo intravit, var. intravi,
non cessavit osculari pedes meos Luc 7, 45)
Rozm 320, sim. ib. 349; ~
jako rychło...,
tako: Yaco rychło klaty wygedze, tako ma bycz
spyewano, aby nabosznoscz sercz wiele lvdzy
dlya gednego zapyeklego od slvszby bosskyey
nye *odpadaly Dział 5; ^ ja k o ..., tedy: Yako
przydzye a naydzye on d o m ... myotlamy oczysczony, thedy on przyschedschy (cum yenerit...,
tunc vadit Luc 11,25) y ... vezmye s sobą
ssyedm złych dvchow Rozm 300; Yako yschedl
v myasto Ierusalem (cum intrasset Jerosolymam M at 21, 10), tedy szye poruschylo vschytko
ja k o ...,
myasto Rozm 448, sim. ib. 591; ^
natychmiast: A iako to rzeki, natichmyast od
gich oczu bil wzot (et cum haec dixisset, ab
aspectu eorum ablatus est) B Z Tob 12, 21;
Tedy yako vmyl (sc. zbójca) rany, nathychmyast
yemv zazyly Rozm 86; Nathychmyast, yako
(statim postąuam) Iesus to slovo rzeki, naglye
ono dzyeczya ozylo Rozm 127; Yako otvorzy,
nathychmyast naydzye czczyenye (ut revolvit
librum, invenit locum Luc 4, 17) Rozm 250,
sim. ib. 273. 335. 351; Yako vnydzyeczye
v myasto, nathychmyasth naydzyeczye oslyczą
a zryebye (Mat 21, 2) Rozm 445; ^
jako
rychło..., natychmiast: Jako richlo w dom
twoy wnydzes, natichmyast syo pomodlysz
panu bogu twemv (ubi introieris domum tuam,
statim adora dominum deum tuum) BZ Tob 11,7.
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b. w zdaniu czasowym (zwykle równoczesnym)
czasownik niedokonany 'kiedy, cum, dum :
Yacosm Przibislawowi, yaco ziwa, nikdi ne
bila yynowata niczsz 1405 Piek VI 240; Myedzi
slimy luczmy a dobrimy, yaco swyat stogi,
sgoda nygdi nye bila XV med. R XXII 246;
Moya czeladz yachala s p o la... sz konymy,
a za thymy wbyezal (sc. koń) w moy dwór,
a yako parobczy wyprzągaly, moy kony wyrwał
szye OrtMac 143, sim. OrtKał 210; Yako (cum)
są schły po drodze, przyschły kv yedney yaskyny
vyelmy czyemney Rozm 82, sim. ib. 100; Yako
yvz bądzye schodzycz (iam autem eo descendente Jo 4, 51) kv domv, *posryattnv y słudzy
yego Rozm 254; Yako yesth było vyeczor
(yespere autem facto M at 8, 16), przynyesly
ssą k nyemv vyelye nyemocznych Rozm 288,
sim. ib. 461. 494; Owa yyschedl, który szyeye
naszyenye svoye, a yako yest szyal (et dum
seminat M at 13, 4), yedno nazyenye padło
podlye drogy Rozm 335; Yako było za yutra
v kyyąthna nyedzyelye, yyschedschy z Betanyey
y poszedł do Ierusalem Rozm 445; ^ ja k o ...,
tako: lako yvz byl yyeczor (ut autem sero
factum est Jo 6, 16), tako yego zyolyenyczy
posly kv morzy Rozm 350, sim. ib. 493. 528;
Yny, yako byezely, tako szye nye yroczyly, alye
szye tha dwa navroczyly Rozm 672; ^ jak o ...,
tedy: lako było w dzyen yrodzenya Herodova,
tedy yczynyl gody yyelykye Rozm 346; Yako
było rano, tedy byl k nyemv przyyyedzyon na
yyetnycza Rozm 708.
4. wprowadza zdanie przyczynowe 'ponieważ,
cum, quia, siąuidern : Jakoszmy wasz pyrwey
pytały o tho, gdyby czlowyek zapowyedzal
czlowyeky gymyenye..., prószymy vasz, navczczye nasz OrtKal 179, sim. OrtMac 121; Marye
sza dały dary rozmayte: kamyenye drogye,
pyerly, pavloky, yako była tego dostoyna
Rozm 77; ^ jako iż: A yako ysch tamo byl
(cum autem esset Jo 2, 23) v Yerusalem syyąty
dzyen yyelykonoczny, vyelu ych yyerzylo ven,
yydzącz czvdo, czo czynyl Rozm 211.
5. wprowadza zdanie warunkowe \jeżeli, si :
Vstawyenya a prawaszmi yczynili... chczancz,
abi tha tho wstawyenya a prawa ystawyona
w przerzeczoney zemy polskey oth wszystkych
biły chowani, iako (sicut) naszego *gnyewo
y vyn w nych polozonich chcząn a zandayą
szą wyarowacz Sul 6.
6. wprowadza zdanie przydawkowe *ja k i,
ąualis': Szpowadami szo..., yszeszmi... wmarlego do grób w ne <odpro> wadzili, zadayocz
szo thakim szthw<o>rzenim, yaco nasz mili
pan bog szthworzil na szwe szwothe oblicze
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Spow 1; Boro widzerszal pokoyno dzedzino
trzidzesczi lat y trzi lata kromę tich lat, iako
swe ranky zastawił 1410—3 JP XXXIII 388;
Czsom yczinyl... od tego dnya, iakom bil
prziszedl a bil przed tobo (a die, qua fui in
conspectu tuo) B Z I Reg 29, 8; <Sio)sthry mogą
chodzycz </w s)uknyach, yako gyesth oby<cza)y zyemye, gdzye myezkayą (iuxta... locorum consuetudinem) 1484 Reg 709; O przykladzye dw synv, yako yeden popelnyl volą
*oyczovo, a drugy nycz Rozm 453; Dal yednemv
pyącz ffunthow, a drugyemv dwa, a trzeczyemv... yeden, kasdem<u) podług yego
moczy, yako na kyem vbaczyl Rozm 488;
K temv slow {leg. słowu) nye odpovyedzyal
prze thy rzeczy, yako są yvz povyedany
Rozm 845; ^ Daley nye pozyval pyerszy matky svey, a wschakosch nye thym obyczayem,
yako yne dzyatky zostavyaya ynsche ych matky (non tamen sicut pueri solent ablactari),
kląda<c> nyeczo gorskyego na svoye pyerszy,
aby ony vkvszywschy potem nye pożądały
Rozm 100; N yektorzy... początek tego vyeku
klądą tym dolyczenym, yako pyątego vyekv
była pospolna lyczba (hac ratione, quia sicut
sub quinta aetate generalis fiebat computatio) od pyrvego lyata nyektorego yyelykyego
znamyenya Rozm 176; Vzyawschy s svey glovy
podvyką, yako vtenczass vdovy noszyly, y po
dała mylemv Iesuszovy Rozm 303; ^
Zamylczi-li thym obyczagem, yaco y pyrwey, od
swego prawa odpadnye Dział 25; Weszdy
takyey czczy nye badą myecz, yako slachczycz
we czczy nyeporvszony ib. 39; Aczlyby ten,
ktori tako przyganyl, chczalby dokonacz, tedy
ma dokonacz szesczą swiathkow takyey czczy,
yako sądzą (similis dignitatis.. cuius noscitur
fore iudex, Sul 55: thakey czczy..., yakey sząndza sznan gest bycz) ib. 51; Ale gdyby oczecz
dzal vczynyl s synmy tym obyczagem, yaco
pyrwey (ut est dictum, Sul 66: yako yvsz rzeczono gest) ib. 54; Micolay gestii s tego łoza
y tey krwe, y s tego korzenya, iaco Pavel
i Micolay 1464 ZapM az 52; A syostry mayą
tez chodzyczi... w. ... plaschczoch thakyegoz
tho svkna, yako braczya 1484 Reg 709;
^ Opravywschy ya Anna y z Yoachymem
odzyenym, yako naczystschym y nadobnyeyschym mogły (ornant eam ... pulchrius, ut poterant), vyedly do Iervsalem Rozm 15; Czynyly
yemv czescz, yako navyączschą mogły (exhibebant ei, quem poterant, honorem) Rozm 199;
Ta ystna voda przemynyla szye... v krasne
vyno, yako kyedy na svyeczye postało Rozm
208; ^
'ile, ąuantum: Dzedzyna w thelkych
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pyenądzoch, yako yest alybo bila gystnye (in
tanta pecunia, prout est vel fuit in facto), gest
zastawyona Sul 36; ^
Czczyenye o tern,
yako szye dzyvovaly byskypy (quod sacerdotes
mirabantur) y kszyąząta movye yyelebney
dzyeyyczy Maryey y yey mądremy dolyczanyy
Rozm 26; Czczyenye o tern, yako dzyevycza
Marya odpoyyedzyala byskypom Rozm 27;
Potem czczyenye o tern, yako dzyeyycza Marya
oddana Jozeffoyy (quod M aria desponsatur
Joseph), a yako yemv popoyye dały rokv trzy
myąszyącze poyącz Marya sobye oblyybyenczą
Rozm 39, sim. ib. 27. 32. 35. 37. 39. 50, etc.;
~ Czczyenye, yako Iozeph (quod Joseph)
chczyal M arya potayemnye opusczycz Rozm 56;
Czczyenye, yako yeden byskup zydovsky karał
lud Rozm 376; Czczyenye, yako yavny grzeschnyczy y yny grzesny słuchały slova mylego
Iesusza, a lyczemyernyczy szeptały Rozm 384,
sim. ib. 397. 398. 430. 441. 445, etc. ; ^ z elipsą
określanego rzeczownika: Ize mayą myeczy pylnosczy przy braczie nyemocznych... a yako ye
mayą zdrovi navyedzaczi 1484 Reg 719; Kthorym obyczayem mayą byczi karany braczia nyekarny y tez, yako mayą byczy yypądzeny (de
fratribus incorrigibilibus expellendis) ib. 723;
Yako ptaczy klanyaly szye a modlyly szye
dzyeczyączyy Iesvcristvszovy (quod aves saiutabant Jesum) Rozm 88; Yako anyol pocrzepyl
Iozepha a yako szye yemv droga ycroczyla
(quod via abbreviata est eis) Rozm 88, sim. ib.
251. 289. 300.
7.
wprowadza zdanie przedmiotowe 'jak, co,
ąuomodo, quod’ : M arcissius... actor przipowyedal se super dominum Fredricum tamquam
super zachodczu o to, yako gest in libro inscriptum, ocz gest zaschedl 1439 AG Z XI 156;
Chczemy, ab y ... przykazanye {sc. o klątwie)
rzadnye a obyczaynye zachowano, ale o interdikcze to trzymayącz, yaco gesmy pyrwey poloszyli (clausula de interdicto superius... praemissa) Dział 6; Debet iurare, quomodo boni
equi fuerunt, al. yako dobrye były XV RocznHist II 85; Barzo w slotkym gadanyy Joachym
począł wschystko povyedacz, yako yemv bog
zyavyl (Joachim omnia narravit sibique per angelum deus propalavit) Rozm 7; *Povyedzyela
ym, czokolyye y yako anyol zvyastoval ye
(illis nuntiavit, sibi quae per angelum fuerunt
nuntiata) Rozm 52; Thu szye pysche, yako Nykodem przyschedl do Iesusza y noczy (de instructione Nicodemi) Rozm 236; Thu navcza
myły Yesus, yako yalmyzną czynycz mamy Rozm
271; Lucas pysse, iako szye tluscze k nyemv(sr.
Jezusowi) zbyegly Rozm 304, sim. ib. 678. 736.
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8. wprowadza zdanie podmiotowe 'jak, quod,
sicut, u f: O nyeyyasto,... stany szye tobye,
yako thy chczesz (fiat tibi, sicut vis M at 15, 28)
Rozm 358, sim. ib. 383; Uczyeschy szye, bocz
nye yest, yako vy movyczye y mnymaczye, by 5
to byl vass syn, który yest yąth Rozm 746.
9. wprowadza zdanie orzecznikowe ' (tak) ja k ,
quod, u f : Aczby który, yazyka swego nye
wsczągayącz, slyachczycz layalby slyachczyczow y..., a natychmyast nye odw ołał... anyby 10
doswyatczyl gego takym bycz, yako gy myenyl
(prout ipsum asseruit), tedy za layanye... za
wyną ma* zaplaczycz schesczdzessyąth grzywyen
groschy Dział 39, sim. Sul 48; Mylę dzyeczya,
drzeuo nye może bycz, yedno ye yako vroby 15
(nunąuam prolongantur ligna, ąuantum extendantur) Rozm 128; Iest-ly to thako, yako ony
movya? Rozm 775.
10. wprowadza zdanie włączne 'to jest, mia
nowicie, na przykład, ut, ut si : Kthorąkole 20
smyerczą przygodną... przigodzi szą komv
szs tego ziwotha sycz ("zejść3), yako tho s drzewa
spathwszy abo wodze (leg. w wodzie) vthonąwszy (puta de arbore cadendo, Dział 31: tho
gest, yszby syą vtluklabo vtonąl)..., vstawyamy, 25
aby o thakęgo czleeka... nygena skarga nye
bylabi rvszana Sul 41; Gdysz gystny roszdzal
person myan gest, myedzy kthorymy nyekthore
personi volne, yako szą mąsszke, a nyekthore,
yako nyewyescze, mnyey volnye (Dział 46: nye- j 30
którzy są wolnyeyszy <niż> drudzy, to gest maszowie nyszly szenysczyzny) mogą zalowacz a
czynycz w sządze (ąuaedam personae libere,
ut virorum, aliae autem, ut mulierum, minus
libere agere possint in iudicio)..., ystawyamy 35
Sul 54; Vstawyamy, aby zo n a... tylko przy
them oprawyenyy, czso gest dom owne,... ostała,
yiyąwszy scarb, yako szą pyenyądze (yidelicet
pecuniis), szrzebro, konye Sul 75; Nyemąsząthne zony, iako szą dzewky y kaszda nye- 4 0
wyeszką tw arz,... nycz wyączey pokupu gymayą,
gedno polowyczą tego, czo ymayą nyezarączone
mąsczyszny... o głową OrtKał 204, sim. OrtMac 34; Tesz my posyyaczaya ynschy popysnyczy dzyvow, yako (ut) Africanus, Orosius, Yo- 45
zephus, Philipus, svoyem pysmem tesch my
k temv dzyalv pomogły Rozm 43; Yescze yyelye
pysma naydzye o Iesucrisczye v kxyągach
v tych, czegosz tv nye pyszano, iako to, czo
pysche svyąty Euzebius (sicut illud, quod beatus 50
scripsisse com probatur... Eusebius) Rozm 173.
11. wprowadza zdanie wtrącone 'jak, ut, sicut,
quia : Dzathky mile, isze gako tho vy szamy
dobrze vecze..., gdis czy szo kthoremv krolevy... szin narodzy, tedicz vocz po fszythkemy 55
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krolefstw posly beszo Gn la , sim. ib. 2a. 11 a.
173b. 180a; U t patuit superius, yako yusze
yewno było XV p. post. PF III 290; To ystne
pysmo albo lyst, yako tego dolycza Evzebius
v kxyagach, ktoresz zowa Scolastica ystorya
(talis haec epistoła fuisse comprobatur, ut Ecclesiastica historia testatur), od slova do slova było
tako popysano Rozm 225, sim. ib. 465; Nye
telko schescz dny dzyalal moy oczyecz, yako vy
mnymaczye (ut putatis), alye zawzdy dzyala
Rozm 258; Kto v mye vyerzy, yako movy
Pyssmo (sicut dicit Scriptura Jo 7, 38), rzeky
zyvey vody poczyeką z yego zyvota Rozm 459;
Y padły starschy na sve oblycze, y modlyly
szye bogu, alye zly padayą vznak, yako szye
czczye v krolewskych kxyągach o onym popye
El Rozm 630; Povyedly y precz po lucze albo
po dołu Yozeff, rozmayczye mączącz, yako
movy Anzelmus Rozm 661, sim. ib. 662. 706;
Takoż y v Cayffasza, y v Annasza zaprząl mylego Iesucrista, iako potem schyrzey o tern bądzye povyedzyano Rozm 673, sim. ib. 116. 842;
Oblyekl szye barzo pokorno, alye yako povyeda
dzyevycza blogoslavyona svey dostoyney słu
dze, svyątey Brygydzye, rzekączy, yze yemv nye
dano tako yyelye, czvsch, yzby szye mogl
oblyecz Rozm 826; Zalyyczye szye yego, bo by
on byl bogyem, yako vy moyyczye, kako by on
mogl taką nądzą czyrpyecz? Rozm 836; ^ Bo
yako mowy m ystrz..., yzye otczowe szwyenty...
poczuły szą szwoye wybawenye XV p. post.
RozmPam 475; Bo yako mynya, ysch byl y duchovney albo ve mnnyskey postayye przyschedl
Rozm 198; Zydoyye yyelyką nyeprzyasn przeczyv yemv myely, smayyayącz szye, yakoby go
vbyly, bo yako pyssche Symon de Kassya, yze
Zydove v kyyethną nyedzyelyą były taką radą
vmovyly y dokonały Rozm 583, sim. ib. 622.
668. 672. 819; Rzeki myły C ris tu s :...A rzeklym dobrze, yako tez vy slugy dzyvovalysczye
szye przedtym, yzesczye rzekły: nygdy tako nye
movyl czlovyek, yako ten mowy, ... czemv mya
byyesch? Rozm 684; Poszadzyly y na yednem
stolczy a splothyschy koroną albo yyenyecz
tarnoyy alboz, yako yny myenya, yze ta korona
była yczynyona s czyernya morskyego Rozm
828; ^ Tak gyszcye, iako bog szyw, wiscye
dostoyny szmyercy (vivit dominus, ąuoniam
filii mortis estis) B Z I Reg 26, 16.
12.
wprowadza zdanie okolicznikowe fa ktu to
warzyszącego 'gdy, cum : Yacosmi przi tern
bili, iaco Przedslawa Vitowi Gorzuchowo v opekane iemu dala 1397 Leksz II nr 1071; Jacosmi
przi tem bili, iako Bogusława Sczitniczska
ne wranczila Mykolaya do Lenewey, yszbi
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mała yechacz d o ... sanda 1409 JP XXXVII
164.
III. p r z y s łó w e k z a im k o w y n ie o k r e ś ln y
ja ko ś, w jakiś sposób, quoquo modo5: Braczya...,
yesthly mogą yako, mayą slv<chać mszej)
(fratres..., si commode poterunt, missae officium
audiant) 1484 Reg 717.
IV. s p ó jn ik : wprowadza zdanie przedmio
towe 'że, quod5: Iacosm (Spow 4: yakomkoly)
co czosto sgrzessii, tego mi dzissa zal ot mego
prauego sercza y tego sse kaio Spow 2; Kmyecze oney wszy albo myasta mayą przysyądz,
yaco nye mogły yącz wynowaczcza, a yaco nye
były przyczyncze smyerczy zabytego (quod malefactorem deprehendere non potuerunt, nec
occasionem effugiendi dederunt, Sul 4: iako
wynowaczcza yąncz nye mogli any gemv prziczini vczeczenya dały) Dział 4; Tedy my Gydzykowy sskazalysmy przyssyądz, yako (Sul 45:
ysze) nye wye (q uod... nescit), kto gy vrazyl
ib. 35; Pastyrz rzeki, ysze owczą z gynszym dobythkyem do wsy wegnał. Tedy m y ... pastyrzowy skazałyśmy przysyąndz, yako (quod)
owcza w wyesz wegnał ib. 36, sim. S u l45; T en ...
przyszasze, yako nye szkorzyszczyl thego (iurabit, quod non extenderit manum in rem proximi sui Ex 22, 8) XV p. post. Kałużn 285; Thu
navcza myły Iesus, yako ma każdy krzesczyan
dostoyny yeden drug[o]ego mylovacz Rozm 270,
sim. ib. 282; Yakoby rzeki, yako nyebyeska
czerkew, czvsz nyebyeszky zbór, nycz nye może
chczyecz (quasi, sicut caelestis ecclesia nihil
potest velle) Rozm 277; Gdysch ssą thu szyedzyely, Iesus obezryavschy szye, yako sobye czy
*ystzny lyczemyernyczy vybraly yyssche myescza
(quomodo primos accubitus eligerent Luc 14, 7)
nad yny lud, począł movycz przykład Rozm
380; ^ To swatczo, iaco Staszek szedł precz,
ne ucziniw kszeney uprawisny 1386 HubeZb 1,
sim. 1393 ib. 42; To swathczimi, iaco Gardota
ne vyal s Yaroczyna domu 1397 Leksz II nr 1999,
sim. 1401 Piek VI 72; To dobrze wem, iaco
w Sandzivoiewem trzimaniu to zito grad pobił
1390—406 RocznHist XV 230; To swathczimi,
iako Benak a łan n<ie> *wrzoly nigedne zaplati ot pana Thomka 1410—3 JP XXXIII 387;
Tho swatczo, jako Marczin vyyal s załogi przesz
dzeczinne vole 1413 JP XXXVII 166, sim.
1410—8 JP XXXIII 391, 1418 JP XXXVII 171,
1423—6 RocznHist XV 212; Ya tho wyem,
yeko slyachethni Paw eł... nye gyesth zdraczcza
1481 ZapWarsz nr 1536; ^ Taco nam bog pomozi, iaco prawe wemi i swaczczimi, nisze cazal za zan dacz zastawan w dzezandczi grziwen, a coszm zaplaczil 1394 PKKr 239, sim.

ib. 240; Taco nam bog pomozi, iaco praue za
stawił dzedzinan in Vlina ib. 240; Taco nam
bog pomozi, iaco praue wemy i szwatczimi, esz
Mathia yechal gwałtem moczan super domum
Jasconis 1395 ib. 241; Taco nam bog pomozi,
iaco praue bilismi przi tern, kegdi P randota...
list Jasconis... chczal oprauicz 1396 ib. 243;
Tago yemu bog pom ossi,... iaco praue Stasek do swego pana ne snosil dw copu psenice
1397 HubeZb 115, sim. 1398 RTH III nr 3,
1400 Leksz II nr 2570, 1400 Piek VI 7, (1400)
HerbSier 380, 1402 Piek VI 77; Scimus et testamur, sic nos deus adiuuat et sancta crux, yako
prawye *vysledl rock, nysly kona kupił 1417
AKPr V IIIa 140, sim. 1425 TymW ol 20; Thako
mi pomoszi bog..., jakom ya Dzirska ne byl
samoosm na drodze 1425 ZapWarsz nr 125,
sim. 1426 ib. nr 188, 1428 MonlurW 137; ~ z nie
pełną formułą roty: Iaco yest moy pan ne uinouat Sulcoui trzinaczcze grziwen 1386 Hube
Zb 1, sim. ib. 61; Jakom pirwey pozwał niz trzy
lata wyssla o XXX grziwen 1398 HubeKr 5,
sim. 1399 StPPP VIII nr 8794. 8796; Iaco czsso
Iaroslaw na myo zalowal, abych mv rzekł...,
tegom mv nye rzeki 1404 Piek VI 226.
Jakoby, Jekoby I. p r z y s łó w e k z a im k o w y
p y ta ją c y o sposób *jakby, w ja ki sposób, quomodo5: rozpoczyna zdanie py tajne zawisłe ( w funk
cji zdania przedmiotowego): A then Walthko,
*raczsza..., s Greglavem scha radzyly, yakoby
gy zabycz myely Tęcz w. 21; A przyeto Pylath
potym szukał, yakoby mogl Jezu Krysta wypuszczycz XV p. post. RozmPam 472; I skazovaly oyczv yego, yacoby go chczyal veszvacz
(quem vellet vocari eum Luc 1, 62) EwZam 290;
Iozeph... o tern myslyl, yakoby mogl vczyecz
od nyey Rozm 56; A gdysch było po smyerczy
Iozephovey..., przyaczyelye lozeffovy począly
szye radzycz, yakoby yą domv zbavyly Rozm
147; Ieden mystrz zydowsky yego pytał, iakoby
odzyerzal krolevstvo nyebyeskye Rozm 330;
Yze Zydoyye sukaly, yakoby y mogły yącz
y vbycz (Jo 7, 1) Rozm 430; Od tego dnya
myslyl, yakoby za trzydzyesczy pyenyądzy przedal Rozm 444, sim. ib. 445. 464. 534. 712; Yze
yvz Zydovye vyelyką nyeprzyasn przeczyy yemv
myely smavyayącz szye, yakoby go vbyly Rozm
583; Nye vyem, y<a>kobychmy y mogły zataycz Rozm 588; Czy przeklączy byskupovye
y duchovny ymyelyby szye zycz f zejść5) na takye
svyato gadacz, kakoby okraszyly kosczyol, ya
koby ten dzyen z vyelyką czczyą obeschły vyelykonoczny Rozm 712.
II. p r z y s łó w e k z a im k o w y w z g lę d n y : wy! raża funkcję porównawczą wprowadzanej przez
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siebie treści, nadając jej charakter określenia lub
zdania porównawczego, ale tylko w przybliżeniu,
warunkowo: A. w zdaniu pojedynczym (przy
czym niektóre określenia można uważać za
eliptyczne równoważniki zdań): 1. wprowadza
porównania i pokrewne (pochodne) określenia:
a. co do jakości, sposobu, postaci i stopnia c( tak)
jakby, ąuemadmodum, tamąuam, ąuasi, velut,
instar (z g e n .f: I pomneyszi ge iaco czelcza libanskego, a myły iacobi (Pul: yako) sinowe
iednoroszczow (ąuemadmodum filius unicornium) FI 28, 6; A czoscz moia, iacobi niczsesz
przed tobo (et substantia mea tam ąuam nihilum antę te) FI 38, 7, sim. Puk, Y wzbudzon
iest iacobi spoczi gospodzin y iakobi (Pul:
yako) mogoczi vtropyoni od wina (et excitatus
est tam ąuam dormiens dominus, tam ąuam potens crapulatus a vino) FI 77, 71, sim. Puk, Pokolene mogę otyoto gest y ottoczono gest ode
mne, yakoby przebytek pastvchow (ąuasi tabernaculum pastorum Is 38, 12) FI Ez 3, sim.
Puk, Włosi mayanci yakobi barva lyeznego
orzecha ca 1418 Wisi nr 2151; ^ Nyekthorzy
opvsczayącz tho yako prawa przestąpcze, gdi
przes zemye swoge gydą na woyna, yakobi nyeprzyiaczelye ruszayącz szą (ąuasi hostes se moventes), skodi wyelke vboszstw thesz wyączsze
nyszly nyeprzyiaczelom zadawacz nye opvsczayą
Sul 46; ^ Tu Judasz, szebraw slugy byszkupe...
yakoby na zboyczo albo na *zlodczeya, szukayocz Yesucrista 1451 MacDod 104; Przykazely mu woyth szam ..., nye przydzye-ly, a tho
czyny szwey (leg. z swej) woley, yacoby sz pychy,
thedy może woyth na nym zyszkacz szwą wyną
OrtMac 63, sim. OrtBrRp 51,1; Ne tanąuam
cicada garulans, yacoby swakczanczy szwyrcz,
aures faciet 1466 R XXII 11; Ac exultantis intrauit morę gigantis yakoby obrzym yyescholy
ib. 26; lakom ya nye ranczil wiprawi po Malgorzecze, czepcza za dwye kopye, swoyki za
k o p ą..., a tho wschythko nowe a dobre, yekobi
dobrzy czekly (pro czechly) 1468 AKPr VIII a 55;
W Kapharnevm, w tern tho myeszczye, ktoresz
civitas bilo główne, w tkoremsze bil yarczibyskyp, yakobi hodie Gneszno XV ex. M P K J II
318; Wmykasch szya, yąkoby pasdzyorko
w rzycz ingeris te velut festuca in anum, id est
in posteriora ca 1500 Erz 23; Kaplany dzyeyyczą M ary a... przysadzyly kv ynym pannam,
ktoresch są przebyvaly podlye Salomonoyego
kosczyola, yakoby pod zakonem (ąuasi sub
conyentu) Rozm 15; Okrvg yey oczv około
zrzyenycze, yakoby drogyego yaczyncta (circulus in oculis fuit iacinctini coloris) Rozm 21,
sim. ib. 22; Tey noczy... spadł grad sylny, mye-

dzy tym spadł obrazek z obloky, yakoby dzyeyycza yedna noschaczy dzyeczyatko na rąkv
Rozm 71; Trzeczyenasczye snamye wydzyano,
kyedy nad Rzymem chodzylo kolo, yakoby
slota korona (corona velut aurea) Rozm 72,
sim. ib. 449; Mało schyrokye oczy myal a svyatle
yako kraszą yacynctova, byalosczy (leg. bia
łość) yego oczv, yakoby byale mleko przez
wsze przygany Rozm 149, sim. ib. 191; So
bota duchovna... rzeczona yest vtora pyrwa,
czusz vyssa nyszey, to czusz zakonney sobothy, yakoby yczynyona ze wtorey pyrva
(ąuasi factum de secundo primum) Rozm 324;
Które myasto prze yego spokoynoscz rzeczono
było yest łono Abramovo, yakoby v matky na
lonye (ut sinum matris dicimus), yze Abram
napyrya drogą kv yyerze yydal Rozm 395;
Iudasch... rzeki tez, yakoby nye *vszymy vsty
Rozm 549; Potem myły K rystus... poschedl przeczyv ym, yakoby gotovy kv smyerczy Rozm 622,
sim. ib. 623. 670. 671; A yschedschy v dom padł
przed nogy dzyevycze Maryey, yakoby za marthwe Rozm 734; Kazały zyyązacz mylego Iesusa povrozm y..., yakoby zlodzyeya Rozm 744,
sim. ib. 801; ^ tako, jakoby: Veliky diim setl
byl tako, gakoby s pecza goroczego ogzen
Gn 174b.
b. co do zawartości znaczeniowej '(tyle, to
samo) co, (idem) ąuod’ : Przy offyerovanyv oł
ta rz a ... trzykrocz movyą: Agnus dei, yakoby
tako: Baranky boży, yen yes posnął oycza,
slyvtvy szye nad namy Rozm 201; Napyrwe
y myenya Epyfanya, yesz szye stało przez
gyyazdą, yakoby z yyszokosczy yczynyona
(ąuasi de sursum factam) Rozm 204; Trzeczye
słowo Bethffanya po greczky od tego, czo szye
stało na svaczbye, yakoby o (pro w) domv vczynyone (ąuasi in domo factam) Rozm 205; A po
tem yyecz zvany Samarytanoyye, yakoby pomyedznyczy albo strozoyye myedzy Zydy a myedzy poganystyem (ąuasi medii inter Judaeos et
gentes) Rozm 245.
c. co do funkcji, godności, charakteru \jakby
ktoś, jakby w charakterze kogoś, będąc kimś,
tamąuam, ąuasi: Obye stronye... o wszytky
rzeczy y czlonky thy, które thv są poloszony,
na nas spysczyli, yacoby (Sul 3: iako) na rozgodzczą (compromiserunt tam ąuam in arbitrum
compromissarium), yfalyączą y gednaczą przygyatego, dawayacz y poszyczayącz nam wszythką
mocz Dział 3; Owa my sza *przyweydly tego
czlowyeka prawego y nyewynnego yakoby krzy
wego, *kturego ządaya na szmyercz potepycz
XV p. post. RozmPam 473; Y poyąl tey dzywky
oycza y maczyerz, a syyatego tego Pyotra
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(sc. i innych), ktorysch były yakoby yego tayemnyczy (qui quasi secretarii eius erant) Rozm
296; Byskup... kazał y byczovacz barzo trudno
yakoby tego, który włóczy czczy boskey Rozm
729.
2. wprowadza przybliżone lub pozorne nazwania
osób, rzeczy, właściwości, czynności 'jakby, niby,
quasi : Strona trzikrocz wezwana nye bandzeli
kv prawv, *kgdi sandza iakobi wstacz chczal
(iudice surgere volente), dlya nyestanya ma bicz
skazana Sul 8, sim. ib. 25; Tedi Iozve y wszistka
wyelikoscz israhelska porvszili syo z myasta,
iakoby przestraszeni (simulantes metum) byezeli po drodze na pvsczo BZ Jos 8, 15; Psek
Thobyaszow, gen bil s nyma na drogo byezal,
ten iakobi w poselstwye do domv przibyegl (et
quasi nuntius adveniens) B Z Tob 11, 9; Sztanye-ly szye komu czo szlego nyeszprawnye...,
wolal-ly ten thedy na gwalth, szlowye nyesto<j>czye, yakoby myaszto żałoby, wyacz
thedy then ma dokonacz szwa żałobą Ort Mac 61,
sim. OrtBrRp 49, 4; (D )latego, ysze synowie
z oczczem gedną krwyą są spoyeny, a yakoby
geden człowiek myedzi sobą są (quia filii *iurisfictione una persona censentur), przeto czwyrdzimi, aby, poky oczecz zyw, szadny syn swey
pyeczączy nye noszyl Dział 10, sim. ib. 37;
A kyedy ydzyalal yacoby bycz s powroskow
(et cum fecisset quasi flagellum de funiculis
Jo 2, 15), wszystky yyrzuczyl s kosczyola EwZam 304, sim. Rozm 210; Rzeczon krolykem,
ysz myal yakobi pyrwszy yszrząd po *krolo XV
ex. M P K J II 318; Była tako yyelyka syyatloscz,
yako ve dnye, bo poszrod myeszyącza ykazala
szyą yakoby yedna gyyasda barzo svyatla (app aru it... Stella velut una) Rozm 12; Myły Iesus
potem schedl... kv szvyątemv dnyv nye yaynye,
alye yakoby potayemnye (sed quasi in occulto
Jo 7, 10) Rozm 431; Tako dzyeyycza blogoslavyona yakoby schechla czekayącz slyschecz, czo
szye yvz było przygodzylo Rozm 734.
3. wyszczególnia przykłady 'to jest, miano
wicie, na przykład, ut, v e lu f: Sztanye-ly szye
komu czo szlego nyeszprawnye, yakoby (Ort
BrRp 49, 4: yako) roszboy albo czyaszkye vranyenye, albo czokolwyek thakyego, wolal-ly ten
thedy na gw alth..., thedy then ma dokonacz
szwa żałobą Ort Mac 61.
B. w zdaniu złożonym: 1. wprowadza zdanie
sposobowe 'jakby, w ja ki sposób, quasi, velut si,
tamquam si’: a. porównawcze: Ach myloscz,
czosz my vczinyla, eszesz me tak oślepiła, eszesm
sche ye na myloscz podał, yakobych nykogo
na swecze znal 1408 M acDod 43; Szodze...
yaco wol, yakoby w zemo vetknol kol Słota
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w. 21; Za sromoczenye tego, yegosz tako szesromoczyl, dla vyny zaplaczi szesczdzesąth grzywyen, yakoby (Dział 39: iaco gdyby) gy zabyl
byl (veluti si ipsum occidisset) Sul 49; Nam
5
se perdere quodammodo, bo thako sze straczycz nyekako, tamquam non esse, yakoby nye
byl, et omnino non sentire se ipsum, sze nye
czwcz, et a semetipso alienari, a od szebye szamego oddalon, celestis est conversacionis non
10
humane affectionis XV med. SK J V 279; Gdisz
przecziste y wszitko lepsze offyerowacz bodzecze z dzesyotkow, policzono wam bodze, iakobiscze s gvmna i z liszicz dali pirwe vrodi (quasi
de area et torculari dederitis primitias) BZ Num
15
18, 30; Gdy opyekalnyk s prawa obeymye schą
dzyeczy, czo lath nye mayą, tedy mą m ocz...
szaplaczycz dlugy wszythkym obyczagyem, ya
koby mogły vczynycz thy tho dzyeczy, gdyby
latha myaly OrtYrtel 117, sim. Ort Mac 21;
Lubo cze klamcze sluchącz, staw syą gynssze
20
mysslycz, gyąkoby thego nye sluchąl (placet
tibi verbum iaculatoris, finge te non audire, sed
alia cogitare) X V p. post. R I s. X LIII; M ary a...
polozywschy offyarą na ołtarz y sklonyla głową,
yakoby szyą polyeczala bogv (ac si se vellet pre25
t cibus deo commendare) Rozm 13; A ono ty ystne
dzyatky szyepaly sve maczyory za odzyenye
skazvyącz na Iesusza, yakoby myenyly: Ovocz
ten iedzye, który ma lud zydovsky... vykvpycz
30
z nyevolstva Rozm 753; Przynyosl thy ystne
trzydzyesczy penyądzy *szyebrnych y rzvczyl ye
przed byskupy zydovskye..., yakoby tho było
v yego moczy, yzby mogl przemyenycz volya
tych, którzy były przeczyw mylemv Iesucristovy
35
Rozm 759; Ządaczye sąda na potąpyenye tego
a *stavyeczye, yakobysczye nycz nygdy złego
nye vczynyly Rozm 772; Byl tako barzo krvyą
oplynąl po yego svyatem oblyczv..., yze yakoby
y czyrvonem plothnem obvynąl Rozm 822; A ta
40
ysta suknya vschytka była czyrvona, yakoby yą
ve krvy rozmaczal Rozm 827; ^ tako (takież)...,
jakoby, jak o b y ..., tako: A navyączey szye temv
dzyvovaly, yz y tako nyelyvtosczyvye... mączyly yyodącz, yakoby pravye syyatego zakona
45
any boga znały Rozm 664; Takez omdlał, yakoby
nye myal boga oycza Rozm 731; Alye nynye...,
yakoby ym oycza zabyl, tako nastoyą nan Rozm
753; ^ Zay, wykłada sze sam, yakoby rzeki:
Sam poydzy Pul 118arg. 4; Dzyeyycza Marya
50
rzekła...: O myły synv, yyna yvsch ny maya,
iakoby rzekła (quasi dicat): Day ym vyna Rozm
207; Y rzeki: Z Nazareta może nyeczo dobrego
bycz, iakoby rzeki (quasi diceret): lvze szye
pełny, yze szą pełny, yze z Nazareta może bycz
55
nyeczo dobrego Rozm 214, sim. ib. 214. 247;
14*
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Tako pocznye k nym movycz, yze dzyszya popelny szye pysmo w yaszych *vscho, iakoby
rzeki (ąuasi dicat): Jaczyem ten, o ktorem to
pyssano Rozm 251, sim. ib. 258. 277. 278; Iesus
rzeki k nym: Tako (pro kako) vam movyą? 5
Odpoyyedzyely: Legio, yakoby rzeki: Czna (pro
czma) nasche ymyą Rozm 291; A kyedy to zmovyl przystąpyącz yeden Zyd, który byl phariseusz, iakoby rzeki duchoyny zydowszky, y pró
szył yego, aby s nym yadl Rozm 305; Bar po 10
żydowsku yezvan syn, przetosz rzeki: Bar Yona,
yakoby rzeki: Synv Yanow (id est filius Johannis) Rozm 362, sim. ib. 363. 430; Nye yyeczye,
czo proszyczye, yakoby rzeki (ąuasi diceret):
Prelacztwa proszyczye na nyebye, ktoresczy 15
thamo nyyedno nye yest Rozm 401, sim. ib.
416. 424; Rzeki ym nycz ynego yedno tho:
Spyczye iuz y odpoczyyayczye, yakoby tako
rzeki: Blysko bądzye godzyna, v którą bądzyeczye odpoczyyacz Rozm 611, sim. ib. 617. 635. 20
650. 774. 795.
b. inne: Iakoby szą nye gnyvayącz dissimulata ira (et dissimulata ira ... convocavit ad
se amicos suos Esth 5, 10) M PKJ V 58; Yedny
schły przed nymy a drudzy za nymy, yakoby 25
vkazvyącz ym droga nyeyydana (ąuasi semitam
ignotam demonstrantes) Rozm 84; Odpoyyedzyal ym myły Iesus, yakoby poslyednye myloszyerdzye matce vkazvyącz Rozm 507; Bo
szye v tym radovaly, czo szye dzyalo nad Iesu- 30
cristem, yakoby za yyczyazstwo sobye mynyącz
Rozm 668; Ale to movyl na chytroscz, yakoby
chczącz y karacz o yymyslyanye noyych rzeczy
Rozm 677; Przetoz ten ystny byskup począł na
sobye odzyenye drapacz..., yakoby ykazyyącz 35
myloscz bożą y zakona Rozm 725; ^ ta k o ...,
jakoby: Bychmy tako zyly, yakoby zavzdy kv
sądv ydącz (ut sic vivamus ąuasi in proximo
iudicandi) Rozm 485; Tako bychmy yschytky
rzeczy syyeczkye myely pod pyąthą nogy dusze 40
naschey, yakoby yschytky rzeczy syyeczkye podeptayącz Rozm 607; ^ Bo było przykazano
v starem zakonye, yze myely to yagnya yescz
obwszchy szye, podkaszavschy szye, stoyączy,
dzyerzacz kye (leg. kije) v rąky, yakoby yedno 45
poskoczycz Rozm 533; ^ S temy to stawky
może uczinicz y nechacz, przedacz, zamienicz,
gyakobi sse gemv nalepey zdało 1488 FontesŚ l II 16.
2.
wprowadza zdanie okolicznikowe stopnia50
'żeby, jakby, prout, ąuantum : Tako myły Iesus
odtychmyast trzech apostolov odłączył szyą
tako daleko, yakoby mogl małym kamyenyem
rąką rzyczycz (ąuantum iactus est lapidis Luc
22, 41) Rozm 596.
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3. wprowadza zdanie celowe 'żeby, ut (finale)9:
Strogmy skuthky dobre, gakobichom presz ne
nasziim duszam otrzymały sbauene Gn 172a;
Czyebye tegodlaa, namilosczywschy oczcze,
... prószymy y thesch modlymy szo, yako
(Msza III. VI—IX : aby) przyemno myalby
y przeszegnalby ty dary... y thy swanthe obyathy (uti accepta habeas et benedicas haec dona,
... haec sancta sacrificia) 1426 Msza IV s. 313;
Napomynaly io, abi w poczestnoscy swyekri...
myala a myło wala moza swego..., a pylno praczo abi myala o swem domu, iakobi gey nykt
z nyczego nye karał (monentes eam ... gubernare
domum et seipsam irreprehensibilem exhibere)
BZ Tob 10, 13; Prosimi czio, abismy chwaleb
nych apostolow twogich, Jakuba mnyeyszego
y wiaczsego, braczey cziotczony przirodzeny bili
*wspomosczemy, iakobiszmy bili godny prziyącz
dari laski twoiey M W 54b; Jeslizebi on plinączi... napraw iłby... on jasz, ktori skaził,
iakobi dziedzicz w lowienyu rib nye myal skody
(ne heres haberet damnum in piscatura), thedi
bądzye wolien od placzenya they skody 1498
MacPraw VI 275; ^ ta k o ..., jakoby: Abichom m y... X poui... tako sluszyly, gakobichom
my gego miloserdze sobe nalesly Gn 184b; Potwerdz dzyszya thako we mnye wszytky szyły,
iakobich dzysza thobye mogl wdzącznye szluzicz
XV
R XXV 226.
4. wprowadza zdanie przydawkowe 'żeby, że,
ut (finale)9: Iaco ne mai wm ów i... Gorzki,
iacobich ne mai Dampcza cupic 1396 Leksz I
nr 2201; Ony mvsa szye troszkacz o tho, aby
taky ortel wydały, yakoby szwey przysządze dosycz yczynyly OrtKal 185; A zathym krzyk
yyelky pobudzyl wschytek dvor, yakoby kroi
yąsz (leg. już) vmarl Rozm 110; Vyschedwschy
nyeyyerny lyczemyernyczy yczynyly rądą przeczyw mylemv Iesuszoyy, yakoby y vchvaczyly...
v movye (ut caperent eum in sermone M at 22,15)
a yakoby y zgubyly (ąuomodo perderent eum
Mat 12, 14) Rozm 327; O tern, yako lycemyernyczy Zydoyye z byskupy yczynyly radą, yakoby
ymączyly my lego Iesucrista Rozm 439; Vschysczysczye szye zeschły przeto, yze schukaczye
podobyensthva, yakobysczye mogły yącz nyeprzyączyelya svego Rozm 510; Tedy ty yste
kxyazątha... począly schukacz krzyyego svyadecztva przeczyy mylemy Iesucristovy, iakoby
y na smyercz dały (ut eum morti traderent
M at 26, 59) Rozm 713.
5. wprowadza zdanie przedmiotowe 'jakby,
ąuasi9: Yszecz szo gest ono ludzem na szemy
tako bilo yydzalo, gakobi szo ono (sc. niebo)
na ne obalicz bilo chało Gn l a ; Stal tez Pyotr
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grzeyącz s nymy vkazuyącz szye, yakoby nye
byl zvolenyk Iesucristow Rozm 688.
II. p r z y s łó w e k z a im k o w y n ie o k r e ś ln y :
1. 'około, mniej więcej, circiter, quasi, fere’:
Y szedł gest Abram daley yakobi na poludnye
(perrexitque Abram vadens et ultra progrediens
ad meridiem) B Z Gen 12, 9; Jacobi (war. łub.:
yacoby a. blisko) circiter, id est fere a. *citra
(qui ergo receperunt sermonem eius, baptizati
sunt, et appositae sunt in die illa animae circiter
tria milia Act 2, 41) 1471 M PK JW 133; A to
szye dzyalo yakoby w sostą godzyną XV p. post.
RozmPam 474; I myaszkala M aria sz nyą yacoby
przes trzy kzyazycze (quasi mensibus tribus Luc
1, 56) EwZam 289; A Ihus byl poczynayączy
yakoby lyath trzydzyeszczy (quasi annorum triginta Luc 3, 23) ib. 300; A było yakoby schostey godzyny (hora erat quasi sexta Jo 4, 6)
Rozm 244; A tamo było syla vyelye szyana
y yedly na onem szyenye mązow yakoby pyecz
tyszyączy (numero quasi quinque milia Jo 6, 10)
Rozm 349; Alye Betanya była nyedaleko Ierusalem yakoby na pyecznasczye stayan (quasi
stadiis quindecim Jo 11, 18) Rozm 436; Po maley
chvyly, yakoby po godzynye, przystąpyącz czy,
którzy około ognya stały, y rzekły Pyotrovy
Rozm 690; Myenyy thu mystrzovye, yze kyedy
nasch myły zbavyczyel Iesus tako yavnye vkazovan Żydom, było yakoby trzeczey godzyny
Rozm 840.
2. 'niemal, prawie, paene, fere’ : Yakoby
chczali zathonocz lodzę (impleverunt ambas naviculas ita, ut pene mergerentur Luc 5, 7) ca 1420
R XXIV 84; Iacoby fere 1425 PF V 33.
Jakobyć wprowadza zdanie celowe 'żeby, ut
(finale)’ : Isbichcy ga na them tho svecze tako
thobe sluszyl, gakobichcy ga svoge duszy nalasl
sbauene Gn lb .
Jakoć I. p r z y s łó w e k z a im k o w y p y ta ją c y
o sposób, stopień 'jak, w ja ki sposób, ut, ąuemadmodum: rozpoczyna pytanie zawisłe w funkcji
zdania przedmiotowego: O Zydovye, obezrzyczye, yakoczyem nad nym poprąvyl Rozm 837.
II. p r z y s łó w e k z a im k o w y w zg lę d n y: wy
raża funkcję porównawczą wprowadzanej przez
siebie treści, nadając je j charakter zdania po
równawczego: 1. wprowadza zdanie sposobowe
'jak, ita ... ut, s ic u f: Kalsde stworzene... szu
kacz ono szobe przebithku..., gakocz ptaskowe
szukagocz ony gnaszda szobe Gn 3b, sim. ib. 14a;
Ysczy ony ne biły szo luczemerniczy, gakocz
dzysza ludze... czyno, iści szo ony pred luczmy
vkaszugo dobrzy, allecz ony szo pred bodzem
sly Gn 11 b; Macz go on takesz f pokucze nasladouacz, gakocz gesth go ona była strogyla
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Gn 14 b; Thy takesz na kryszu musisz ymrzecz,
gakoczesm ga vmarl byl Gn 177 b ; Affectat, ut
ad eum properaremus et vitam eternam haberemus et ideo, sicuti amamus, yakocz naam
myło, nostram salutem, omitendo omnem vanitatem convertamus nos ad eum XV med. SK J V
268; Gdibi czyo pan wwyodi do szemye kananeyskyey, yakocz slyubyl gest tobye (sicut
iuravit tib i)..., rozloczysz wsziczko, czso szywot
odwyra, panu BZ Ex 13, 11; Kogocz ya czalvyą..., yyązczye mądrze, bycz vam nye yczyekl,
yakocz yczynyl, kyedysczye y kamyenovacz
chczyely Rozm 514; ^ tak o ... jakoć, jak o ć...
takieżci: Pres tocz gest on tako muszy 1... moko
cirpecz, gakocz gest go nasz Xpc miły cirpal byl
Gn 178a; Gakocz smercz y tesze moka svotego
Potrą gestcy szo ona była mocze miłego Xpa
pryrofnala, takescyby fsythcy pralacy melibycho ony strogich thy to dobre vcinky svotego
Potrą, gakocz gest ge on byl strogyl ib.
2. wprowadza zdanie okołicznikowe stopnia
'jak, ut, sicut’ : Boczdcze, dze, tako modrzy, ga
kocz szo yoszeue modrzy Gn 172b; Pylat kazał
posloyy vyethnyczkyemv, aby vyvyodl mylego
Iesucrista na dvor z yyethnycze, wyodschy y po
tem, yakocz szye nalyepey vydzy Rozm 756.
3. wprowadza zdanie czasówo-przyczynowe
'skoro, ut, ąuoniam : A pres tocz gakocz ten
tho k ro i... kaszalczy gesth on barszo uele
prorokof posczynacz bil, a pres tocz nasz Xt
miły posiał gest bil do nego... Helyasza, genszecz gest gy o gego sle skuthky karał byl Gn 11 a.
4. wprowadza zdanie przydawkowe 'jak, ita ...
ut, sicut’ : A pres to my vczeczmi szo dzysza [k]
k ne, szauitagocz go tho to modlithfwo, gakocz
gest go bil szauital s krolefstwa nebeskego G a
briel... rzekocz tako Gn lb , sim. ib. 12a. 174a.
5. uwydatnia wyraz w zdaniu ' właśnie, potissimum, certe, maxime’ (indywidualna maniera
stylistyczna): Dzathky mile! Isze gakocz dzysza
dobre yestczy y dobre nouiny szocz biły ony
thim tho vern<y>m xpianom przyneszony, chosczy ony tego tho aduentu miłego Xpa szo
xobe (leg. k sobie) prigocz biły poszodaly
Gn 2 a.
Jakoćby wprowadza zdanie sposobowe 'jakby,
ja k gdyby, tamąuam si’ : A pres tocz nasz Xc
miły svothemu Potru gest on tako rzecl byl,
isbicz go on nasladoual byl, gakoczby on tako
rzecl, ysze thy ges my nekegdy byl tho odmaual,
isbichcy ga na kryszu moky ne cirpal, allecz ga
tho thobe... pouedam, ysze thy takesz na kryszu
musisz ymrzecz Gn 177 b.
Jakokole I. s p ó jn ik : 1. wprowadza zdanie
przyzwalające 'chociaż, ąuam\is : Alye Falek,
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yakokole o thobolą y o myecz szą wysznal
(quamvis de pera et gladio confiteatur)...,
a wszakosz trzech skoth zaprzal Sul 44; Iakokole tesz sz stara dawna przes przothky nasze
w nyektorem capitule... gest wyslowyono (licet 5
etiam antiąuitus... erat constitutum), ysze zona,
kędy mąsz vmrze. . przi wszysthkem dobrze...
vyprawnem... myalaby ostacz. . owszeyky
ystawyamy, aby Sul 74; Yakokole o latha
gim było obeszrzano (quamvis eisdem super 10
aetate sit provisum), yako tho parobkom do
pyączinaczcze, a dzewkam do dwunaczcze lath
wlicznye, aby w then tho czasz nye powinny biły
*othpowyedzacz, a wszakosz ginszimy rosmagithimy *oczązenymy cząstokrocz vczysnyenye 15
czirzpyą Sul 75.
2.
spaja przyzwalająco nierównorzędne części
zdania ' chociaż, mimo że, quamvis’ : Ysze z wyelosczi sandzy... w rzeczaach yakokolye yanakich (in causis quamvis super eodem facto) 20
gynako a roszmaycze cząstokrocz skazanyee
biwa widawano Sul 24.
II. p r z y s łó w e k za im k o w y : wprowadza zda
nie przedmiotowe 'jak, jakkolwiek, ut, utcumque’ : Thi tho stroni... w n a s... spvsczyli y po- 25
szlubyly..., dayąncz a poziczayąncz naam volną
a wszystką mocz, abychom m ogli... na thi
członki virzecz, yfalycz... albo zrzandzycz,... kakolye a iakokole naam szą bandze wydzecz vzitheczney (ut possim us... ordinare,... qualiter- 30
cumque, prout nobis melius yidebitur, expedire)
Sul 3.
Jakokoleby wprowadza zdanie przyzwalające
'chociażby, quamvis’ : Yąsz reną, iakokolebi
( Dział 22: aczkoly) była przes slvzebnyka obe- 35
szyrzana y wydzyana, wydal szą doswyathczicz
(quod vulnus, licet per ministerialem conspectum
et visum fuisset et obtulit se probaturum), gdisz
ten tho slvzebnyk przes sząndzą spythany, za
przal sze przeczeczoną raną yidzecz y obe- 4 0
szrzecz Sul 34.
Jakokoli I. s p ó j n i k : wprowadza zdanie przy
zwalające ' chociaż, quamvis, quamquam, etsi :
Gensze yakokoly bog gest y czlowek (licet deus
sit et homo), ne dwa wszdy, ale geden gest 45
Kristus FI Ath 32, sim. Puk, Szpowyadam szya,
yszem czudze grz<e)ch<y> opprawyal, szwychem (leg. z swychem) szya szpowyadacz nye
wmyal, yakomkoly szgrzeszyl y pana boga rosznyewal spyacz, czwyaczy Spow 6; Jakokoly 50
(OrtMac 59: yakokolwyek) stary obyczay daw
nego prawa bandze odmyenyon w lepsy oby
czay, tako wszdy ma szye szostacz, czo szandzono starym obyczągem Ort Br VI 359; A yako
koly to nye stoy yschytko any v Yeremyaschu..., 55
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any v Zacharyaschovych kxyagach..., vschakoz
svyathy Maczyey podobnyey chczyal polozycz
Ieremyascha nyzly Zacharyascha prze dyoyaką
rzecz Rozm 766; ^ Dzal, yakokoly nye vczwyrdzoni, trzemy lyathi vwyekvgysczon bandzye
Sul 86; ^ bez kontekstu składniowego: Yakokoly
licet ca 1428 P F I 485; Iacocolismy tąpego, ma
łego, zapeklego roszvma XV med. R XXIV 350.
II. p r z y s łó w e k z a im k o w y : 1. wprowadza
zdanie przedmiotowe 'jakkolwiek, w jakikolwiek
sposób, utcumąue5: Iakosmcoli mego twórcza
roznewal, tego mi dzissa zal ot mego prauego
ssercza Spow 2. 4; Yakomkoly szgrzeszyl: pychą,
lakom stvem ..., tego my zal y tego sya kaya
Spow 3.
2. wprowadza zdanie porównawcze 'jak, s ic u f:
Sicut, jacocoly, enim in vno corpore multa
membra habemus, omnia autem membra non
eumdem actum habent, ita multi vnum corpus
sumus in Cristo, singuli autem alter alterius
membra (Rom 12, 4) XV med. SK J I 56.
3. wprowadza zdanie czasowe 'skoro (tylko),
cum primum, simul ac : A iacocoly to gresny
clouek uciny, taco nagle sirce iego iemu doracy,
yzbi greha ostał, suogih grehow sirdecne zaloual Kśw cr 18—9.
Jakokolwie wprowadza zdanie przyzwalające
' chociaż, quamvis, quamquam : Vschakosch to
za prawdą poyyedayą, yakokolyye tego nyyeden
nye pysche eyanyelysta (quamvis nullus scriptitet haec evangelista) Rozm 173; Bo yakokolyye
ny mam voley zdradzycz y (leg. ji "go5), snadz
potem badą myecz Rozm 547; Thysz poyyedzyal,
czvs ty yyesch v svoym serczy, yze tako yest,
yakokolyye vsty pytasch Rozm 549; Nye
myeny Annascha, ale telko movy, yze przyyyedly y do Cayphasza, yakokolyye podług
pravdy y yako movy svyaty Yan y vspomyna, yze v dom obu byskupy byl yyedzyon
Rozm 668; Tako trzeczy począly szye przyprayyacz, chczyacz y yescze mączycz, yako
kolyye yvz byl tako barzo ymączon, yzby tako
yvz zyv bycz nye mogl Rozm 825.
Jakokolwiek I. s p ó jn ik : wprowadza zdanie
przyzwalające ' chociaż, quamvis, etiamsi :
A yakokolwyek (OrtBrRp 38, 4: a kakokoly)
praw o... gym wszyawylo, ysz ony nye maya
sz prawa przy szyasznyko w wybyeracz...,
wszdysz ony nye przeszthaya szwego obyeczanya (pro obyczaya) przyszyasznyky rocznye wy
byeracz OrtMac 43; Yakokolwyek (OrtBr VI
359: jakokoly) szthary obyczay dawnego prawa
badzye odmyenyon w lepszy obyczay, thako
wszdy muszy oszthacz, czo sządzono stharym
obyczagyem ib. 59.
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II. p r z y s łó w e k z a im k o w y : 1. nieokreślny
\jakkolwiek, alio ąuodam modo, ąuomodocumque: Gdyby czlowyek osządzon na szmyercz
sz prawa, o (pro a ) krolewszką albo [o] gynna
gwalthowną rąką odyąla go od szmyerczy albo
yakokolwyek {OrtBrRp 12, 2: kakokoly) odproszon, yako thego czlowyeka mayą daley pusczycz albo dzyerzecz? Ort Mac 97; Gdy myescyanyn... gymye szye u drugego... myesczanyna konya albo gyne rzeczy a rzekłby, ysz
mu ten kony ukradzyon albo roszbyt, albo yako
kolwyek (OrtBrRp 93,1: kakoly) mu która
rzecz szgynąla ib. 127, sim ib. 111.
2. wprowadza zdanie przedmiotowe 'jakkol
wiek, w jakikolwiek sposób, utcumąue : Yacomkolyyek sgrzeszyl naprzeczyw panv bogv... szerczem, vsty..., thego my szal Spow 5.
JakoJe I. s p ó j n i k : wprowadza zdanie przy
zwalające ' chociaż, quamvis9: Mykolay polozyl
sskargą o Maczeyy, ysz iakole konya sdrowego
gemy... bil pozyczil (quod licet equum sanum
sibi commodasset), a szakosz ten tho Maczey
thego ystigo konya gemv wroczyl chromego
Sul 39.
II. p r z y s łó w e k z a im k o w y n ie o k r e ś ln y
jakkolwiek, w jakikolwiek sposób, jakoś, quomodocumque\- Tegodla brałem rozmaythych
xyąg czvda, spysalem yakole prostem pysanyem
(stilo rudissimo) v yedny xyągy Rozm 43.
Jakoli I. s p ó j n i k : wprowadza zdanie przy
zwalające ' chociaż, quamvis, quamquam : Gdi
nyektori... przissyangal..., yakoli s pełna...
forma przissyąngi yem u... przes pyssarza...
powydzyana dostatecznye <nie> yymowyl
(quamyis ex toto formam iuramenti sibi iurandam per notarium causarum ... expositam debite non expresserit)..., tako wszdi przes
wschitky, gysch przi they przissyąndze syedzeli..., milczano bywało Sul 99; Bo yakoly
slyschal zakon, yschakoz k nyemv then zakon
nye przysluschal Rozm 842.
II. p r z y s łó w e k z a im k o w y : wprowadza p y
tanie zależne w funkcji zdania przedmiotowego
'jak, ut, ąuomodoż: Dzyeyycza Marya, matka
boża, przyyytala y {leg. ji fgo’) mylosczyyye
y począl<a> pytacz, yakoly szye rzecz myala
o yey synye myłem Rozm 517.
Jakość 'qualitas’>: *Iakosz qualitas, *kelikosz
quantitas XV med. GIWroc 23 lv.
Jakoż I. p r z y s łó w e k z a im k o w y p y ta ją c y
o sposób 'jak, w ja ki sposób, ąuomodo, qua
ra tio n ero zp o czyn a zdanie pytajne niezawisłe:
Iesly szyemskye movylem vam, a nye yyerzyczye,
iacosz, yesly povyem vam nyebyeskye, wyerzyczye (quom odo... credetis Jo 3, 12)? Ew-
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Zam 305; Kyedyzesz s tych trzy *persony yeden
bog v ystnosczy, yakosch yest to, yzesz szye
thy yczynyl (qualiter tu solus es factus) ?
Rozm 165; A on ych spytał rzekącz: A yakosch
Davyd v dusche syyąthym zovye y bogyem
(quomodo ergo... vocat eum dominum Mat 22.
43) ? Rozm 415; *Vspomyn na to, czosz thy
przykazał... kazdemy czlovyekv, aby czczyl
oycza y m atka svoyą, a yakosz thy mnye
czczysch, mylę dzyczyą, kyedy my zadayasch
taką zaloscz? Rozm 503.
II.p r z y s łó w e k z a im k o w y w z g lę d n y : wy
raża funkcję porównawczą wprowadzanej przez
siebie treści, nadając je j charakter określenia
lub zdania porównawczego: A. w zdaniu poje
dynczym : a. wprowadza porównanie 'jak, ut,
tamąuam : Pylat byl poganym, a nye z ych
zakona, a przetoz szye yego yyarovaly, yakoz
nyeczystego Rozm 748.
b. wyliczający (bez kontekstu składniowego)
'mianowicie, zwłaszcza, jak, utpote’ : Yacos to
ytpote ca 1428 PF I 485.
B. w zdaniu złożonym: I. wprowadza zdanie
sposobowe 'jak, w ja k i sposób, ąuemadmodum,
s ic u f: a. porównawcze: Lud y kobili zbawisz,
gospodne, iacosz ies rozpłodził miloserdze
twoie, bosze (quemadmodum muitiplicasti misericordiam tuam, deus) FI 35, 7, sim. Pul;
Y vczini pan gim, iakosz gest vcinil Seonoyi
(sicut fecit Sehon) B Z Deut 31,-4; Vczin przikazanye krolyowo, iakosz so yczinyly wszitci
narodowye (sicut fecerunt omnes gentes) BZ I
Mach 2, 18, sim. ib. 2, 26; Głową malvczko
sczylyla (pro schylyla), iakosch yest podobno
[a] posromnym (ut pudicas yirgines decet ambulare) Rozm 22; Przyąl sve dzyeczyątko ysraeiskye, wspomyonal sve mylosyerdzye, yakosch
movyl k naschem oyczom (sicut locutus est
ad patres nostros Luc 1, 55) Rozm 53; Przetosch
thą kasny dayą vam, bysczye szye mylovaly
myedzy sobą, yakozem ya vass myloyal (sicut
dilexi vos Jo 13, 34) Rozm 556; Albo by vass
mogl dacz v mocz dyabla, iakosch za czaszow
Tobyasoyych dal szyedm mązov Sarze Rozm
628; ^
jak o ż..., takie(ż), tako(ż): Iacosz
szoda ielen ku studnam wod, taco (ąuemad
modum desiderat cervus..., ita) szoda dusza
moia k tobe, bosze FI 41, 1, sim. Pul; Zbo
{pro abo) yakosz osobne kaszdo persono boghem
y panem poznawacz krzescyansko prawdo przyczysneny gesmy, take {Pul: tako) trzy boghy
y pany molwycz pospolita wara zakazyge (quia
sicut... confiteri Christiana yeritate compellimur, ita ... catholica religione prohibemur)
FI Ath 19, sim. Pul; I uczyny Moyszesz
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<a> Aaron: yakoosz to bil bog przykazał,
takosz S 0 0 uczynyly (sicut praeceperat dominus, ita egerunt) BZ Ex 7, 6; A iakosz gest
uczinyona dusza twa dzisz ote mnye uwyelbyona, takesz (et sicut magnificata est anima 5
tu a ..., sic) uwyelbyona bodz dusza ma przed
bogem B Z I Reg 26, 24.
b.
inne: I mymo wszystki angely narodził se
na [...] <mi>loszerdza, jakosz to sam rzeki:
Przyszedł <jeśm puścić ogień na ziemię) 10
XIV ex. Bocz 233; Dossicz uczinily rąkogemstwu
swemu, iakoz biły rączili pod trzimy sti grziwen zacladu 1446 StPPP II nr 3267; Dwoge
a dwoge wnydo k nyemu w korab, samyecz
a samy cza, yakosz bil bog Noemu przykazał 15
(sicut praeceperat dominus Noe) BZ Gen 7, 9,
sim. ib. 21, 1. Ex 8, 15. 9, 12. Jos 5, 16;
Y vczwirdzil sercze gego, tak aby dan byl
w rocze twoy, iakos nynye vidzysz (sicut nunc
vides) B Z Deut 2, 30; Qui te concitat ad termi- 20
num prolapsum prout proposicio et responsio
al. przypozywa ku rokv przepelzlemv, yakosch
prza y odeprza est facta in libro castri Leopoliensis 1470 AG Z XV 102; Yesthlyby... przysyągal z vpadv yązyka swego, albo z prąth- 25
kosczy, yakoz tho sye czyąstho przygadza
w vyelomovyenyv (prout contingere in multiloquio consuevit) 1484 Reg 717; Bądąly nyeczo
pysącz na czescz a na chwała bogv wschechmogączemy, yakosch yest było przed thym ynnym 30
doctorom przez *myą zyavyono (quae tamen
eran t... antę divulgata) y popyszano v kxyagach potvyrdzonych Rozm 174; ^ Y yczinyly
setnyci podle wszego, iakosz gym bil rozkazał
kapłan (iuxta omnia, quae praeceperat eis... sa- 35
cerdos) B Z IV Reg 11, 9; ^ jak o ż..., tak(o):
Wszitkim, iakos los przipadnye, tak syo rosdzelicze dzedzicztwem (singulis, ut sors ceciderit, ita tribuetur hereditas) B Z Num 33, 54;
Jakosz (OrtMac 117: yako) mnye s prawa 40
nalyeszyono, tako ya tuthą gayą sząd OrtKai 309.
2. wprowadza zdanie okolicznikowe stopnia
'jak, ut, ąuantum : Bodz miloserdze twoye nad
namy, iacosz {M W 1l a : iako) pwaly iesmy 45
w czo (quemadmodum sperayimus in te) FI 32,
22, sim. Pul; Ne gest swoty, yakosz {Pul: yako)
gest gospodzyn (non est sanctus, ut est do
minus I Reg 2, 2) FI Ann 3.
3. wprowadza zdanie czasowe: a. w zdaniu 5C
czasowym (zwykle uprzednim) czasownik doko
nany 'kiedy, skoro (tylko), cum, postąuam,
simul ac : A natemyeszczye weslo slunce, yakoz
mynol to myasto Phanuel (ortusque est ei
statim sol, postquam transgressus est Phanuel) 55
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B Z Gen 32, 31; Tedi richlo, iakos przestał movicz (confestim igitur, ut cessavit loqui), *rosstopywszi syo *zemyo..., pożarła ge B Z Num
16, 31; Bliszny zabitego, wrogv, iakosz popadnye, zabye natichmyast gy (statim, ut apprehenderit eum, interficiet) ib. 35, 19; Yakosch
Iudasch yyschedl precz (cum ergo exisset Jo
13, 31), rzeki myły Iesus Rozm 555; ~
'od
kiedy, odkąd, postąuam, cum : Poyowszy Agar
egipsko..., po dzeszoczy leczyech, yakosz biły
poczoly bidlycz w zemy Canaan (post annos
decem, quam habitare coeperant in terra Chanaan), y dala yo swemu mozu BZ Gen 16, 3;
A grad y ogeyn smyeszywszy sze pospołu, noszyly sze soo. A tako wyelykye, sze nygdi
drzewyey nye zyawyaly sze tako wyelikye
w szemy egipskye, yakosz gest ta wloszcz stwo
rzona (ex quo gens illa condita est) B Z Ex
9, 24.
b. w zdaniu czasowym (zwykle równoczesnym)
czasownik niedokonany 'kiedy, cum : Iakosch
Iesus rosi, takosch suknya s nym podług czyala
rozla (cum ipse Jesus crescebat, tunica crescebat) Rozm 141; Dwa dlusnyka były yednemv
panv lywnykovy vynovatha, yeden pyeczseth
pyenyedzy, a drugy pyeczdzyeszyąth, a yakoschta ny myala czym zaplaczycz (non habentibus illis, unde redderent Luc 7,42), on smyloval
szye nad nymy Rozm 320; A yakosch było
yvsch yyeczor (cum sero autem factum esset
Mat 20, 8), tedy <pan> tey vynnycze rzeki kv
svemv rządczy Rozm 393.
4. wprowadza zdanie przyczynowe 'ponieważ,
cum, ąuoniam : Iakosz Amalechitczi a Canaansczi przebiwayo na padolech (quoniam
Amalecites... habitant in yallibus), za iwtra
rvscze stani a wroczcze syo na pvsczo BZ
Num 14, 25.
5. wprowadza zdanie przydawkowe 'jak, cum,
u f : Y porodzyla syna w swey staroszczy w ten
czasz, yakosz gey bil bog prorokował (tempore,
quo praedixerat ei deus) B Z Gen 21, 2; Wszit
kim, iakos to so nynye policzeni (singulis, sicut
nunc recensiti sunt), dano bodze gymyenye
B Z Num 26, 54; Vstavim nad sobo króla,
iakosz gy mayo nad sobo wszistczi narodowye
w okolę (sicut habent omnes per circuitum
nationes) B Z Deut 17, 14; A nye nalyazlem
do nyego nyczego ot tego dnya, iakosz vcyekl
ku mnye, asz do tego dnya (ex die, qua transfugit ad me, usque ad diem hanc) BZ I Reg
29, 3; Raczyz my dacz, abych przyyala (sc.
komunię) sz thakym szkryschenym... y z thaka
pokora, jakoż yzytheczno yest moyey dvschy
(sicut expedit saluti animae meae) Naw 132;
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Tedy czeszarz kazał svoy slup zruczycz na
czescz y na chvalą narodzonemv kroloyy, yakos
zyyedzyal, yze myal bycz yyeczschy, nyzly on
(quem futurum scivit se maiorem) Rozm 70.
6. wprowadza zdanie przedmiotowe 'jak, quod,
u f : Daley iakosz teszczye nam pyrwey pysszaly,
ysz nyszadnego przyszasznyka mogą szandzycz,
gdy nye zawy<ni>, tegoesmy ssą barzo v nasz
vląkly OrtBr VI 364.
7. wprowadza zdanie podmiotowe 'jak, ut,
sicu f: A we wszem stworzenyu dussze zywoce,
yakosz gest Adam nazwał któremu ymyo, to
gest ymyo gego (omne enim, quod vocavit...
animae viventis, ipsum est nomen eius) BZ
Gen 2, 19; Y ostanyecze w maley liczbye, iakoszescze drzewye bili w rosmnozenyv iako
gwyasdy nyebyeske (qui prius eratis sicut astra
caeli prae multitudine) B Z Deut 28, 62; Jakoszechmy pyrwey pyszaly, acz przyszasznyczy
mayą gyne przyszasznyky wybyeracz, tho gest
nam dobrze pam yathno OrtKał 137, sim. OrtMac 44.
8. wprowadza zdanie wtrącone 'jak, ut, sicut,
quia : Asy y ty, < ...je ż są) v blodnem stadle
leżały, ty iesc suoio nauko otuodila, jakoś so
cce w ie suotem ziuoce Kśw br 40, sim. ib.
cr 23; Iacosz iesm przisogl w gnewe moiem:
ne *wnydo w odpocziwane moie (ut iuravi in
ira mea, si introibunt in requiem meam)
FI 94, 11, sim. Pul; Przislismi do zemye..., iasz
to zayste czecze mlekem a myodem, iakosz po
tern to owoczv ma syo posznacz (ut ex his
fructibus cognosci potest) B Z Num 13, 28;
Bo sam pan iest dzedziczstwo gich, iakosz gest
movil k niim (sicut locutus est illis) B Z Deut
18, 2; Bo o nym yyelyky słuch yyschedl po
wschytkey zyemy szyrskey, yakosch to pysche
svyaty Maczyey Rozm 234, sim. ib. 631. 638.
644; K ristus... rzeki y m ...: Blysko bądzye
godzyna..., yze mnye samego opusczyyschy
yschysczy yczyeczeczye, a ya poydą czyrpyecz
za vass, yakoz ssą yczynyly potem Rozm 611;
Za nass byl yako łotr yąt, z łotry ssądzon,
yakosch potem stoy w evanyelyey, yze byl
Barabasch łotr Rozm 651, sim. ib.; Nathychmyast szye zaszye yroczyl, iakoz o tern sam
pysche Rozm 658, sim. ib. 679. 706. 778.
791; A to ym przyschło z podusczenya ducha
złego, yakoz tego dolycza syyathy Augustyn
Rozm 798.
III. p r z y s łó w e k z a im k o w y n ie o k r e ś ln y :
jakoż takoż 'jako tako, jakoś, fere, utcumąue’:
Et sic est finis iacoss takosz 14[...] pro magistro Iacobo XV med. Wist nr 409; Panye
bosze moy, takosz to wdowo, v nyeysze iakosz
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takosz sziwyo syo, ti gesz zamocyl (etiamne
yiduam, apud quam ego utcumque sustentor,
afflixisti) ? B Z III Reg 17, 20.
IV.
s p ó jn ik : wprowadza zdanie przedmiotowe
'że, quod5: Tako nam pomosze b o g ..., yakosz
pan Lucas uczinil mlin 1437—51 RocznHist
XV 238; ^
z niepełną formułą roty: Jakosz
oslal (pro ostał?) vinne {pro vinen?) podług
czasw y prawa gy wisflledl ne doszedzą casw
1417 M PKJ II 297.
Jakożby rozpoczyna zdanie pytajne niezawisłe
'jakby, w ja k i sposób, ąuomodcż: Syyeczkey
rzeczy nye yyerzyczye, a yakoszbysczye vyerzyly (quom odo... credetis Jo 3, 12), abych
('gdybym’) vam czo nyebyeskyego przepoyyedzyal? Rozm 238.
Jakożkoli wprowadza zdanie przydawkowe
'jak, ut, sicuf: Elizabeth dixit: Unde venit
mihi hoc tam magnum bonum, yakozkoli
audivi XV in. R XXIV 60.
Jaksam it cf. Aksamit
Jakżeby wprowadza zdanie czasów o-warunkowe 'skóroby (tylko), simulac : Przirodzoni
zabitego natichmyast, iakzeby nalasl (ut inyenerit eum), zadavi gy B Z Num 35, 21.
Jałacie, Jełacie wykrzyknik wyrażający żal,
grozę 'biada, v a e f : A yalacze proch dolor! ca 1428
PF I 485; A yalacze proch dolor! ib. 488; Qui
mundi prospera querit, hev ach gelacze, quam
parwa fides numquam reperitur! XV p. post.
PF III 289.
Jałm urka cf. Jarm ułka
Jałmużna,
Jamużna,
Jełmużna fo r m y :
n. sg. jałm użna 1437 Wisi nr 228 s. 86,
B Z Tob 4, 11. 12, 9, Rozm 272; ^ g. sg.
jałmużny Gn ap. 4b, XV med. R XXII 242,
ca 1450 PF IV 576, SkargaPłoc w. 33; ~ a c . sg.
jałmużnę XV med. SK J I 57, Rozm 271; jamużnę Rozm 271. 272. 305; jełmużnę Aleksy
w. 168; ^ ac. pl. jałmużny B Z Tob 2, 16;
jełmużny Aleksy w. 135; ^ /. pl. (w) jałmużnach
BZ Tob 9, 9.
Z n a c z e n ie : 'wsparcie dane ubogiemu, jał
mużna, datek, stips, eleemosyna : J ą ... grzeszny
capląn polecząm ... *dobrodzye szwoye, kthorychem thesz yalmvszny poszyyąl Gn ap. 4b;
Yalmusna eloys 1437 Wisi nr 228 s. 86;
Yalmvzny 1449 R XXV 164; Pyąte omiwadlo
syercza gest cząsta a naboszna modlitwa, a yalmuszni dawanye przi tern XV med. R XXII
242; Yen dawa yalmvsna qui tribuit, gl. id
est elemosinas XV med. SK J I 57; Quo iure
stipendium alimenti ab ecclesia tollit którym
yrzandem pozywa ialmusny cresczanskey ca
1450 PF IV 576; Bral od nych gyelmvszny gych
15
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Aleksy w. 135*; Racz my szwą gyelmvszna dacz,
bych mogl thy odrobyny bracz ib. w. 168;
Gdze gest twa nadzeia, prze nyosz to ialmuszni
dawasz (eleemosynas... faciebas)? B Z Tob 2,16;
Ialmuszna (eleemosyna) ot wszelkego grzechu
y od smyercy zbawya ib. 4, 11, sim. ib. 12, 9;
Gesz ti sin moza dobrego... a w ialmusznach
sczodrego (eleemosynas facientis) ib. 9, 9; Ialmvsznym nacznem {leg. nędznem) nye daval
SkargaPloc w. 33; Thu navcza myły Yesus,
yako yalmvzną czynycz mamy Rozm 271;
Tegodlya, kyedy czynysch yamvzna (cum ... facis
eleemosynam Mat 6, 2), nye day przed sobą
trąbycz, yako czynyą lyczemyernyczy... A prze
to, kyedy czynysz yamyzną (te autem faciente
eleemosynam M at 6, 3), nye vyedz lyevycza
thvoya, czo czyny prayycza thvoya, aby yalmvzna (eleemosyna M at 6, 4) tvoya była skryta
Rozm 271—2; Alye czo yest vyeczey, dayczye
yamvzną (quod superest, datę eleemosynam
Luc 11, 41) Rozm 305.
(Jałmużnik) Jełmużnik 'dający jałmużnę lub
z urzędu rozdzielający jałmużnę, qui eleemosy
nam dat vel ex officio distribuif (?): Nicolaus
*jelmuzhnycz 1457 Tym Sąd 142. ^ Może już
nomen proprium.
Jałowcowy *pozostający w związku z jałowcem,
iuniperi: Yalowczowa żarna attoncius 1460
Rost nr 3370; Yalowczowa iuniperi 1462 R XXV
269; ^jałow cow e drzewo bot. \jałowiec pospolity,
Juniperus communis L.y: Odpocz<y)val pod yalowczovym drzevem sub arbore iunipero XV p.
post. R XXV 174; Sub arbore iuniperi yalowczowym XV ex. ib. 148.
Jałowica, Jełowica f o r m y : n. sg. jałowica
1400 StPPP VIII 929, XV p. post. PF III 286;
jełowica 1453 AG Z XIV 388; ^ d. sg. jałowicy
BZ Deut 21, 4; ~ ac. sg. jałowicę 1423 StPPP
II nr 1910, 1439 AG Z XI 158, 1440 AG Z XI
165, etc.; ~ i. sg. jałowicą BZ Deut 21, 6;
^ n. du. jałowicy 1446 AG Z XI 272; ^ ac. du.
jałowicy 1453 AG Z XI 386; ^ ac. pl. jałowice
1477 StPPP II nr 4194, 1484 AG Z XV 531.
Z n a c z e n ia : 1. 'młoda krowa, jałówka,
iuvencaf \itu ld : Pro vacca jalowicza et 2 arietes
1400 StPPP VIII 929; Vaccam vlg. yalouicza...
dare debet 1423 StPPP II nr 1910; Vassil
terciam penam mansit vacam al. ialowicza
1439 A G Z XI 158; Eosdem pignorare habebit
plenam ... facultatem, duos boves..., unam
ialowyczą 1440 ib. 165; Si non daret, extunc
luet ialouicza 1442 AG Z X III 126; Due vacce
czelne et due ialowiczi 1446 AG Z XI 272;
Due ialowyczy trzieczaczki ib.; Ideo super Radź
nyestany ialowieżą adiudicamus ib. 276, sim.

JAŁOWIĘ

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ib. 278; H ab et... duos bowes et duas waccas,
et ialowiczą, et viginti scrofas 1450 ib. 361;
R ecepit... duas vaccas, duas ialowyczy 1453
ib. 386; Debet restituere... duas iuvencas al.
gyelovicza 1453 AG Z XIV 388; Vitulam al.
ialowiczą... dare debet 1455 AGZ XII 240;
Starszi z myasta *wyeszmye ialoyiczo (yitulam)
s stada, ktorasz to iest nye czognola w yarzmye...
Y wyodo yo w d o i..., y srzerzo w *nyey gardło
iakm ezi (yitulae)... Y przydo wyoczszy vrodzenim z m yasta..., y ymyyo rocze swee nad
ialoyiczo (super yitulam) B Z Deut 21, 3—6;
Recepit... duas oves cum agnellis et jalowyczą
1428—66 BiblWarsz 1858 IV 651; R ecepit...
iuyenculam al. ialowicza 1468 AG Z X III 581;
Unam iuyencam al. ialowycza 1471 AG Z XV
123; Vitulam a. jalouicza 1477 PawSejm nr
184; Vitulas al. ialo wieże... habuit 1477 StPPP
II nr 4195; Recepisti sibi duas vaccas cum
duobus yitulis et duas iuyencas al. ialowycze
de domo 1484 AG Z X \ 531; Yaloyycza iuyenca
XV p. post. PF III 286.
2.
'rodzaj daniny, tributum ąuoddam : Dotam us... ecclesie... unum eąuum pro aratro
valen<tem> singulis annis, pecuniasąue mardurum al. cvnycze, al. pecudum jalowicze ex hominibus eius districtus Nyeswyzensis (1492) KodWil I 439.
Jałowiczka 'młoda krowa, jałówka, iuvenca,
vitula : Item ąuatuor ialowiczki trzieczaczki
1446 AG Z XI 272, sim. ib. 273; Cum ąuatuor
yitulis al. yalowiczky 1471 AG Z XVII 63.
Jałowie mleczne jałowie bot. 'mniszek pospo
lity, Taraxacum officinałe Wiggż: Mleczne yalovye rostrum porcinum 1478 Rost nr 2293.
Jałowiec bot. 'jałowiec pospolity, krzew lub
jego owoc, Juniperus communis L ż : Yalowyecz
bacce iuniperi 1419 Rost nr 5069; Ialowyecz
iuniperus 1437 ib. nr 10836, sim. 1460 ib.
nr 3602, ca 1465 ib. nr 3929, etc., XV p. post.
R LIII 66, ca 1500 Erz 23; Yalouiecz iuniperum 1444 R XXIII 302, sim. ca 1500 Erz 23;
Jalowczą {GIWroc 85v. 133 v, R XLVII 353:
yalowecz) proiecitąue se et dormiuit sub vmbra
iuniperii (III Reg 19, 5) XV p. pr. SK J I 303;
Jalowecz XV med. PułKras 33; Iuniperi vlg.
jalowyecz 1456 R XXXIII 183; Jaloyyecz juniperium 1463 PF V 12; Yalowiecz yuniperius
1464 Rost nr 4819; Yalowecz iuniperus 1472 ib.
nr 93, sim. 1491 ib. nr 11065; Yaloyyecz iuniperius 1478 ib. nr 2110; Yaloyyecz ib. nr 2266;
*Valovyecz iuniperus ca 1500 ib. nr 2060.
Jałowię 'cielę, cielątko, \itulus : Vitulum al.
jałową 1429 ArchCastrCrac III 188; P etrus...
tres yaccas, duo jalowata presentis anni al.
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*lathossach et alia duo jalowi<ą>th lonszkych... obligauit se soluturum 1434 StPPP
II nr 2553; Item ąuatuor ialowyanthi unius
anni 1446 AG Z XI 273; Totam partem heredita tis... cu m ... una vacca, duobus vitulis cum
yalovyątha... arrendauerunt 1454 StPPP II
nr 3545; Pacossius recepit in tutelam tres vacas
et tria yalovyatha 1465 A G Z XVI 30; Duo
vituli al. ialowąntha anni preteriti 1468 AG Z
XIII 567; C um ... octo iuvencis al. ialowyenthi
duorum annorum 1498 AG Z XVII 359.
Jałowość rniepłodność, sterilitas’ : lam audivimus in cunabulis vagientem ..., quem dudum
dyadema Polonorum insigne successione prolis
longi sterilitate *ialowosczo temporis expectat
orbatum XV p. pr. StPPP X nr 35; Sanavi
aquas et non erit ultra mors neque sterilitas, gl.
yalowoscz sterilitas (IV Reg 2, 21) XV med.
GIWroc 57v; ^ przenośnie: Odplaczali so mne
zlim za dobre, ialowoscz duszi moiey (sterilitatem animae meae) FI 34, 14, sim. Pul.
Jałowy f o r m y : n. sg. m. jałowy 1437 Wisi
nr 228 s. 89, XV p. post. PF III 287; / . jałowa
FI i Pul Ann 8, 1446 AG Z XI 272. 273, Sul 104,
ca 1455 JA XIV 491, 1471 M PK J V 17, ca 1500
Erz 23; ^ ac. sg. m. jałowego XV med. GIWroc
106 r, XV med. R XXII 39; f . jałową 1446
AG Z XIII 197; ^ i. sg. m. jałowym 1444
R XXIII 309; ^ /. sg. (na) jałowem XV med.
R XXII 39; ~ n. pl. f . jałowy B Z Gen 31, 38.
Z n a c z e n ia : 1. (o ludziach i zwierzętach) 'nie
płodny, sterilis, infecundus’ : Alysz yalowa (donec sterilis I Reg 2, 5) narodzyla wele gych
FI Ann 8, sim. P ul; Yalowy sterilis 1437 Wisi
nr 228 s. 89; U na vacca ialowa 1446 AGZ
XI 272, sim. ib. 273; Kyelekrocz nyektora
slyachczyanka... bilabi yalowa (sit sterilis) albo
nyeplodna, a płodu s syebye od mąnza swego
prawego nye myalabi, tegdi gdi manz yey vmrze,
sluschecz bandze wdowye... trzeczyąn czanscz
takyego vyana... dacz Sul 104; Ecce sacerdos
eius oblacionem de altari proiecit, dicens eum
maledictum przeciętego, sterilem yalowego,
*neplotdny XV med. GIWroc 106r; N a galowem in sterili XV med. R XXII 39; Owce y kozy
nye bili yalowi (steriles non fuerunt) B Z Gen
31, 38; Yalowa sterilis (non erit infecunda, nec
sterilis in terra tua Ex 23, 26) 1471 M PK J V 17.
2. 'nieużyteczny, nie rodzący użytecznych owo
ców, sterilis, qui fructu caret’ : Yalowym owoczem sterili florę, inutili fructu 1444 R XXIII
309; Silvam ipsius sterilem al. yalowa, nyerodny
de generibus grabyna, ossina..., brzeszyna...
subundasti 1446 A G Z XIII 197; Yalowy agrestis XV p. post. PF III 287.

3. kostka jałowa f ?’ : Si habet eminens os
*costkwo yalowa, sadno 1434 PF V 32.
4. jałowa figa, morwa bot. 'figomorwa, Ficus
Sycomorus L .’ : Yalowa figa ca 1455 JA XIV
491; Yalova morwą sicomorus ca 1500 Erz 23.
Jałówka bot. ' Ornithogalum umbellatum L .’ :
Yayowka (pro yalowka) stheripa 1460 Rost
nr 3732; Yalowka steriliata ca 1465 ib. nr 4590;
Yalowka *lolium solis 1472 ib. nr 1275; Ialowka
sterica ca 1500 ib. nr 5571.
Jam 'dokąd, gdzie, quo’ : Sam poydzy, yam
czye słowo boże czyognye Pul 118 arg. 4.
Jam a fo r m y : n. sg. jam a (1352) 1519 M M Ae
X 87, 1437 Wisi nr 228 s. 85, 1466 R XXII 20,
1484 AG Z XV 568, Pul 68, 19, ca 1500 Erz 23;
~ g. sg. jam y XV p. pr. SK J I 303, ca 1450
PF IV 579; ^ ac. sg. jamę FI i Pul 54, 26. 56, 9,
XV p. pr. SK J I 303, B Z Jos 23, 13, M PKJ V
101, Pul 56 arg.; ^ /. sg. (w) jamie B Z Jos 7, 21,
1471 M PKJ V 101; — n. pl. jam y 1447 LubPodk 23; ~ g. pl. jam 1447 LubPodk 23;
^ ac. pl. jam y (1253—8) 1287 KodTyn 43, De
morte w. 376, Rozm 289. 522; ^ /. pl. (w) ja 
mach 1471 M PKJ V 133.
Z n a c z e n ie : 'zagłębienie w ziemi (naturalne
lub sztuczne), dól, jama, jaskinia, puteus, fovea,
fossa, caverna: Ti zaprawdo, bosze, wwedzesz
ie w iamo zginena (in puteum interitus) FI 54, 26,
sim. Puk, Copali so przed obliczim mogim iamo
(foderunt... foveam) y wpadli so w no FI 56, 9,
sim. Pul\ Yama antrum 1437 Wisi nr 228 s. 85;
Occidamus eum et mittamus in cysternam,
wrzuczimi do yamy, hanc yeterem (Gen 37, 20)
XV p. pr. SK J I 303; Pozodalem tego y wzol,
y skrilem w zemi przeciw posrodky stany mego,
ale srebro w iamye-czem pirzczo przisvl (argentumque fossa humo operui) B Z Jos 7, 21;
Pan bog was nye zagładzi gich przed waszim
obliczym, ale bodo wam na iamo a na oszydlenye (sed sint vobis in foveam ac laqueum)
ib. 23, 13; W yamye (war. lub.: w yamą) in lacum, id est in carcerem profundum (tulerunt
ergo Jeremiam et proiecerunt eum in lacum Melchiae..., qui erat in yestibulo carceris, et submiserunt Jeremiam funibus in lacum, in quo
non erat aqua, sed lutum Jer 38, 6) 1471 M PKJ
V 101; W yamach in cavernis (in solitudinibus
errantes, in montibus et speluncis, et in cavernis terrae Hebr 11, 38) ib. 133; Ps<alm> Dauid,
kędy yczyekal przed Saulem w yamę (in speluncam) Pul 56 arg.; Nye pogrzęzay mye potop
w odny... any zatwarzay nade mno yama (FI:
szachta) vst swoych (neque urgeat super me
puteus os suum) Pul 68, 19; Yąmą spelium,
spelunca idem ca 1500 Erz 23; ^ Omni genere
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venandi per stampice, slopi, iami et recia asperiollia(1253—8) 1287 KodTyn 43; ^ 'nora, kry
jówka, legowisko zwierząt, cavea, fovea : Qui
miserunt eum in lacum, w yąmą, leonum (Dan
14, 30) XV p. pr. SK J I 303; Expellunt de se
animam tanąuam mysz z yamy ca 1450 PF
IV 579; Muribus aut grillis, yaszweczom, si sit
cavus, gl. foramen yama, vnicus iilis, mors
leuiter struitur, si cavus obstruitur 1466 R XXII
20; Szama w łysze yamy łasza De morte w. 376;
Yama antrum, meuszloch ca 1500 Er z 23;
Lysky mayą yamy (vułpes foveas habent M at
8, 20), a ptaczy nyeba gnyazda Rozm 289, sim.
ib. 522; ^ Gemme adir yochsgrube ca 1400
LPom 75; Jemme 1408 ib. 75; ^ może ju ż
nomen proprium: Cum pratis coniacentibus circa
foueam, que dicitur lissa iama (1352) 1519
M M A e X 87; Prefate granicie vadunt eadem
via directe usque ad angularem ..., que stetit
et est fundata circa fossas wlpinas al. lyszych
yam 1447 LubPodk 23; Primum acialem scopulum statuerunt circa lysche yami ib.; Usque ad
antrum, dictum vylcza yama 1484 AG Z XV 568.
Jam ioła cf. Jemioła
Jamo 'dokąd, gdzie, quo’ : Thomislaf vzol po
szwei szene po Margorzacze 400 grziuen poszagu y obroczil, yamo <ch>czal 1393 Leksz I
nr 1451.
Jamużna cf. Jałmużna
Janaki cf. Jednaki
Janako cf. Jednako
Janą cf. Jedną
Jano cf. Jeno
Janobyt bot. 'Cytisus biflorus U H ó ritż: Yanobyt mirica 1472 Rost nr 136.
Janosiet bot. 'Cytisus biflorus UHeritŻ: Yanosyeth mirica 1472 Rost nr 135.
Jarcy, Jercy 'byle, lada, ąuilibet, quicumque’ :
Nye yczynyl podluk czlowyeczego obyczayu,
aby masto stroszey ystawyl yerczy sługą, ale
s wyelkyego yraczenya servo, hoc est homini
cuilibet, magnum principem coelestem, quia
angelum, delegavit XV p. post. PF I 199;
jarcy kto 'byle kto, lada kto, ą u i l i b e t Ne
secreta nostra passim vlg. jarci comv omnibus
reuelemus 1420 JA XII 143; ^ jarcy gdzie
'byle gdzie, lada gdzie, gdziekolwiek, ubicumque, ubiris’ : <S>adze... wsyalibi sobie w obyczay myesczcza yarczy gdze kv sądzenyy wybyracz (consueverunt ad iudicandum acceptare
vel eligere sibi loca quaelibet indeterminata,
Sul 26: obyeracz kv sandzenyy ssobye myestcza
kthoralye nye naznamyonanaa) Dział 13. ~ C f
Jacy.
Jarcy biskup cf. Arcybiskup

Jardziekon cf. Archidiakon
Jarm ark, Jermak, Jermark, Jorm ark fo r m y :
n. sg. jarm ark ca 1500 Er z 23; jermak XV ex.
PF IV 747; jorm ark (1408) M M Ae XVII 113;
^ ac. sg. jarm ark OrtCel 1; jorm ark XV in.
R XXIV 65; ~ n . pi. jarm arki 1420 StatW Kal 39,
1462 KodMazL 231; ^ /. pl. (na) jarmarcech
1471 M PK J V 105; jermarcech M PKJ V 105.
Z n a c z e n ia : 1. 'targ odbywający się regular
nie (raz do roku) w określonym czasie, nundinae,
mercatus, qui certis anni temporibus celebrabantur : Fforum generale liberum seu annuale
iormarg ylg. dictum (1408) M M A e XVII 113;
Fora annaiia, que nundine seu in yulgari iarmarky nuncupantur 1420 StatW Kal 39; Na
yarmark ad nundinas OrtCel 1; In foris communibus yendere quoquomodo audebit demptis
foris annualibus al. yarmarky, in quibus omnes,
quicquid habuerint, absque aliquali contradictione yendere et prerio comparare yalebunt
1462 KodMazL 231; Na yarmarczech. (war. lub.:
na yermarczech) in nundinis (ipsi institores tui
in frumento primo, balsamum et mel, et oleum,
et resinam proposuerunt in nundinis tuis Ezech
27, 17) 1471 M PK J V 105; Yermak XV ex. PF
IV 747;- Yarm ark nundine ca 1500 Erz 23.
2. 'podarunek przywieziony z jarmarku, donum
nundinarum in mercatu comparatum : Wolens
dominus cum discipulis suis separari..., fecit
sicut pater, qui yellet a filiis recedere, consolatur eos tribus m odis..., tercio dicit: Cum reyeniam, portabo vobis iormark XV in. R XXIV
65.
(Jarmułka) Jałm urka, Jełmunka 'rodzaj cza
peczki, capitis tegimentum ąuoddam : Pro lapide
modrzi et duabus tussinis mitrellarum al. jalm urky... octo florenos 1443 StPPP II nr 3159;
Tunice stricte *muliebre al. nyewyeshcze, yelmvncha rubea, manutergio et podyyyka 1458
Zap Warsz nr 1075.
Jarmuż, Jermuż bot. 'jarmuż, Brassica oleracea L., var. acephala DC.’ : Yarmusz olus 1460
Rost nr 3667; Yarmusch olus ca 1465 ib. nr 4014;
Yarmusz brasica ib. nr 4191; Yarmuz olera
1472 ib. nr 1079; Yermusz olus ca 1500 ib.
nr 7228.
Jarny, Jerny fo r m y : n. sg. neutr. jarne Sul
105; ^ g. sg. f . jarnej 1402 KsMaz I nr 156a;
^ ac. s g . f jerną 1427 ZapWarsz nr 2760; ^ ac.
pl. jarne 1438 StPPP II nr 2743.
Z n a c z e n ia : 1. (o zbożu) 'siany na wiosnę,
jary, aestivus, vere rei aestate satus, qui sationis
rernae est’ : O cthoro dzesancino gerno na myo
Voytek szaloual, tom ya s gego volo do syebye
wzol 1427 ZapWarsz nr 2760; Zitho, żarna
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i rodzayu *koliszdigo, ozymye i yarne (bladis i
et frumentis, grani et generis ąuorumlibet, hiemalibus et aestivalibus) ku they tho wdowye j
offscheyky ma sluschecz Sul 105.
2.
(o polu) 'przeznaczony pod wiosenny za 5
siew zboża, sationi vernae destinatus (dicitur de
agro/ : Iacom ia ne zaorał Micoszowey roley
w lego zawodzę iarney 1402 KsMaz I nr 156a;
Eciam totos agros estiuales al. iarne ibidem
ipse Jacobus pro se reseruare debebit 1438 10
StPPP II nr 2743.
Jary f o r m y : n. sg. m. jary XV p. pr. R XVI
340, XV med. R XXIII 269, XV med. R XXIV
363; / . jara XV p. pr. R XVI 341; neutr. jare
XV p .p o st. P F Y 29, XV med. Wiszn IV 194; ~ 15
g. sg. f . jarej 1398 StPPP VIII nr 7801; neutr.
jarego Sul 81; ^ ac. sg .f. jarą Dział 41; neutr.
jare 1427 KsMaz II nr 2807; ^ ac. pl. neutr. jare
1493— 504 RocznHist XV 218.
Z n a c z e n ia : 1. (o zbożu) 'siany na wiosnę, 20
jary, aestivus, vere vel aestate satus, qui sationis
vernae e s f\ Exinde Petrus XII capecia tatarky
et VII capecia siliginis iarey in ipso Swenchone
iure acąuisiuit 1398 StPPP VIII nr 7801; Iachna
nye ślubowała łanowi za iare szitho 1427 Ks 25
Maz II nr 2807; Zapowyedamy oth swyątha
swyąthego Woczecha asz do grvmadzenya wszego zytha ozymyego sz poi y yarego (usąue
ad congregationem omnium frugum hiemalium
et aestivalium de cam pis)..., gonycz zayączow 30
aby nye szmyal Sul 81; Za kopą yarą y ozymyą
(item pro copa aestivalium vel hiemalium,
Sul 50: za kopą yarzyny alybo ozymyny) wyznawamy gedną czwyerthnyą Dział 41; Yare
żyto estivale frugum X V p. post. P F Y 29; Zytho 35
gyare XV med. Wiszn IV 194.
2. (o polu) 'przeznaczony pod wiosenny za
siew zboża, sationi vernae destinatus (dicitur de
a g r o f: Agros estivales vlg. iare 1447 Tym Proc
234; Area autem eius debet fieri in novem sulcis 40
jarich 1462 ib. 232; Medium mansum mensure
Chulmensis locatum ,... cum ąuatuor sulcis
iare dictis, in tribus campis, ipsi medio manso
contiguis 1465 ib. 234; K m ethones... debent...
arrare ąuilibet tribus vicibus per annum ... una 45
vice al. na ugór, alia vice al. na naszyenye et
tercia vice na yare znywa 1493—504 RocznHist
XV 218.
3, 'krzepki, jurny, rozwiązły, lascivus’ : Yary
lascivus XV p. pr. R XVI 340; Yara lasciva ib. 50
341; Gyary lascivus XV med. R XXIII 269;
Yari, buynhy, obyrznhy, whychopnhy lascivus
XV med. R XXIV 363.
C f Ruta
Jarz 1. 'wiosna, \ e r \ Ad dominum ducem ad 55
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proximos terminos yarsz 1452 TymW ol 55; Seminacionem post decem truncos ad hiemem et
post decem etiam truncos ad tempus vernale
al. na yarzs 1475 AG Z XVIII 107; Jakom ya
nye saoral roley any zasyal na zymą y na yarz
owsem iy zythem 1495 ZapWarsz nr 1666.
2. 'zasiew wiosenny, satio verna5: Unum campum estiualem, vlg. na yarz, cum X mensuris
sem inandum ... assignauit 1402 StPPP II nr 856;
lako ya tho wem, esze Bogusław oth Iacussza
o tho krziwdo wstał, esze yemu roley na iarsz
y na vgor ne yimerzil 1424 KsMaz II nr 311;
Pro morgis yidelicet super unum na yarsz et
duo super wgor extirpare 1432 TymProc 234;
Et eciam probavit, quod sibi vlg. na yarsz mor
gów y na wgor ne wikopal 1433 ib. 324; Et
ipse Martinus arabit iam in medietate porcionis
dicti Stanislai pro frumentis estivalibus al. na
yarz 1459 M M A e XVIII nr 34; Totum agrum
super iarz excolere al. zahoracz et conseminare
1461 TymProc 234; Et omnes agros al. nowiną,
iam per ipsos exstirpatos ad estivalia al. na yarz
seminare al. zassacz 1463 ib. 325.
Jarzany (o wosku) 'biały, jasny, świeży,
albus, candidus, recens, novus (dicitur de cera) 3:
Yarzany wosk cera uirginea ca 1465 Rost nr 4242.
Jarząb zool. 'jarząbek, Bonasa silvestris
B rehm ż: Iarzamb coturnix 1451 R XXII 41;
Yarzab conturnix ca 1455 JA XIV 489; Yarząbye coturnices 1462 R XXV 270; Yarząbmy
conturnicibus 1466 R XXII 25; Yarzamb coturnix (ventus... arreptas trans marę coturnices
detulit et demisit in castra Num 11, 31) 1471
M PKJ V 25; Yarząb coturnix 1471 i? XXIII
283; Yarzob atago 1472 Rost nr 1025; Kuro
patwa vel yarząb coturnix XV ex. R XXXIII
187; Conturnix est ąuedam avis, vlg. yarzab,
que alio nomine yocatur ortogometra ca 1500
Erz 23; Yąrzabb hortigometra ib.; Yarzamb
nocturnix ib.; Ortigometra yarzab, et non orthogometra ib.; Item ortigometra, hoc animal
sicut et homo morbum caducum habet, quod
alio nomine dicitur conturnix, vnde conturnices
sunt aves, yąrząbye, quas yeteres vesci interdixerunt ib.
Jarzębi 'jarząbkowy, attagenis, bonasae : Oculi
conturnicis yarzabye 1478 Rost nr 1970.
Jarzębina bot. 'jarzębina, Pirus Aucuparia
Gaertż: Yarzobyna fragalus 1460 Rost nr 3542;
Yarzabyna ffragellus ca 1465 ib. nr 4343; Yarzobina stolianus 1472 ib. nr 1802.
Jarzęcy, Jerzęcy (o wosku i miodzie) 'biały,
jasny, świeży, albus, candidus, recens, novus (di
citur de cera, de m e lle f: Cerum yarzączy... topycz XV med. Zab 516; *Yorzaczy wosk cera
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virginea 1460 Rost nr 3453; Yarzaczy wosk cera
virginea ca 1465 ib. nr 4241; Mel ierzaczy 1478
ib. nr 1955; Herbam ossed et mel, quod dicitur
yarzączy XV p. post. R LIII 64; Yarzaczy woscz
cera regine ca 1500 Rost nr 5419.
Jarzęga bot. 'marchew (dzika), Daucus Carota L. sihestris*: Yarzoga baucia agrestis 1472
Rost nr 924.
Jarzmo, Jerzmo, Jirzmo f o r m y : n. sg. jarzmo
ca 1500 Erz 23; jerzmo (ca 1250) M PH II 471,
Rozm 323; jirzmo ca 1500 R XLVII 354 \ ~ g . sg.
jarzm a B Z Num 19, 2 ; ~ ac. sg. jarzmo FI
i Pul 2, 3, B Z Deut 28, 48. Judith 5, 24, Rozm
323; jerzmo XV med. GIWroc 111 r; ^ /. sg.
(w) jarzmie B Z Deut 2 1 ,3 ; ~ n. pi. jarzma 1427
ArchTerCrac CXCVI 24, 12; ~ g. pi. jarzm
Rozm 382; ^ i. pl. jarzmy 1427 ArchTerCrac
CXCVI 24, 12; jerzmy 1448 AG Z XIV 258. 259.
Z n a c z e n ia : 1. ‘jarzmo, drewniana uprząż na
bydło, iugum : Gerzmo est ąuoddam instrumentum, in quo duo boves simul iuncti trahendo
aratrum seu plaustrum incedunt (ca 1250) M PH
II 471; Cum duobus equis, quatuor bobus,
XXIII mensuris aw ene... et duobus gugis al.
garzm i... C um ... duobus gugis, garzma, vno
aratro 1427 ArchTerCrac CXCVI 24, 12; Cum
sexaginta quatuor bobus, decem aratris et decem styky et cum iugis al. s yerzmy 1448 AG Z
XIV 258, sim. ib. 259; Przikasz synom israelskim, acz prziwyodo przed czo krow o..., na
nyeze to nye bilobi nyzadnye pokalanye any noszila yarzma (nec portaverit iugum) BZ Num
19, 2; W[y]eszmye iakm czo s stada, ktorasz to
iest nye czognola w yarzmye (quae non traxit
iugum) B Z Deut 21, 3; Yarzmo jugum ca 1500
Erz 23; Gyrzmo iugum ca 1500 R XLVII 354;
^ przenośnie 'niewola, ciężar, servitutis iugum :
Roztarguymy gich przecowi y srzuczimy s nas
iarzmo gich (proiciamus a nobis iugum ipsorum)
FI 2, 3, sim. Pul; Bodzesz slvzicz nyeprziyaczelovi swemv... y wlozi zelaszne yarzmo na twe
gardło (ponęt iugum ferreum super cervicem
tuam) B Z Deut 28, 48; Bog gich poddaw, podda
ge tobye y bodocz poddany pod iarzmo moci
twey (subiugati erunt sub iugo potentiae tuae)
B Z Judith 5, 24; ^ Tollite iugum, gerzmo, meum
super vos (M at 11, 29) XV med. GIWroc 11 l r ;
Vezmyczye yarzmo moye na vasz (Mat 11, 29)
Rozm 323; Yerzmo moye yesth lekkye (iugum
enim meum suave est M at 11, 30) ib.
2. jarzmo wołów 'para wołów, par boum :
Drugy rzeki: Kupylczyem pyącz yarzm volow
(iuga boum emi quinque Luc 14, 19), ydą ych
kuszycz Rozm 382.
Jarzny (o polu) 'przeznaczony pod wiosenny
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zasiew zboża, sationi vernae destinatus (dicitur
de a g ro f: Iaco P otrasz... ne dal Gyvanovy
teyg roleig... any yeg Givan yszitka mai, yarzney, ygorzney 1411 HubeZb 57.
Jarzyna, Jerzyna fo r m y : n. sg. jarzyna ca
1455 JA XIV 493, 1471 M PKJ V 94, 1481
M M A e XVI nr 1417, ca 1500 Erz 23; — g. sg.
jarzyny 1394 StPPP VIII nr 5577, 1400 Piek
VI 33, 1409 KsMaz I nr 1330, etc.; jerzyny
1436 ZapWarsz nr 481; ^ ac. sg. jarzynę 1425
BiblWarsz 1861 III 30, 1446 AG Z XIV 208,
1458 AG Z XI 437; jerzynę 1401 Piek VI 42;
^ i. sg. jarzyną Sul 61, Dział 62, 1477 Trześn 98;
jerzyną 1470 AG Z XV 101; ^ /. sg. (w) jerzynie 1426 KsMaz II nr 2481; ^ n. pl. jarzyny
OrtCel 9, 1465 M M Ae XVI nr 602, XV e*.
Zab 526.
Z n a c z e n ia : 1. 'zboże jare, siane na wiosnę,
frumentum aesti\um : D om inicus... citauit Nicolaum ... pro uno boue et XX capeciis yarzini
1394 StPPP VIII nr 5577; Iaco Potrek ne po
brał na Boguchniney czansczi szita, ozimini ani
iarzini 1400 Piek VI 33; Domini decreuerunt
deponere annonas vlg. yerzino Iohani Lodzski
1401 ib. 42; Iacom ya wiszola v Oszepa pancz
cop zitha, oszimini i garzini 1409 KsM az I
nr 1330; Cum frumento totali yemali sed solum
cum medietate yarzini 1422 ArchCastrCrac
I 518; Super hestiyalia al. na yarzyną 1425
BiblWarsz 1861 III 30; Eze Micolag gimyal
v Iacuba w gerzine szosti snopp bracz 1426
KsMaz II nr 2481; Jacom ya nye pobrał Ja
nowi yerzini s polya siło 1436 ZapWarsz nr 481;
Et quintum aceruum yernalium al. jarzini, in
quo sexaginta capecie al. copy continebantur
tritici, ordei et avene 1448 StPPP II nr 3339;
Za kopą yarzyny alybo ozymyny (item pro
copa aestivalium vel hiemalium, Dział 41: za
kopą yarą y ozymyą) skazalyszmy geną cziwirtnyą Sul 50; Yarzyna annona ca 1455 JA XIV
493; Duos dies, unum ad annonas al. osziminą
et alium ad blada al. iarziną cum hominibus
ire debebit 1458 AGZ XI 437; Nye mosze od
pana gydz, alysz myasto syebie tako bogatego
posadzy, rolyą osyawszy oszymyną y yarzyną
(aut agris suis... conseminatis hiemalibus et
aestivalibus, Sul 61: alybo role swoge... poszane oszymyną y yarzyną ostawy) Dział 62;
Item similiter estivalibus frumentis al. yarzini
in toto messis et ad colligendum dispositis primo
dominos vicarios avisent ad decimandum 1465
M M A e XVI nr 602; Quia ipse ivit in tempore
nocturno in ipsius bona et cremavit sibi alodium
cum vernalibus al. z yerzyną 1470 AGZ XV 101;
Cum semine yemis et estatis al. ozymyną y ya-
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rzyną 1477 Trześn 98; Dum annona al. ozy- | ! 2. bot.'Ficaria ranunculoides M oencK : Yaszker celidonia 1478 Rost nr 2145.
myna antę s. Iacobi et bladum al. iarzyna antę
s. Bartholomei festa de dictis agris congrega- ; , 3. (o maści końskiej) 'żółtawy, fłavus5 (?):
buntur 1481 M M A e XVI nr 1417; Comparauit
Walach *schrakathy gyaszkyer, mały 1471
eadem bona circa dominum Vyschnyowsky et 5 GorsJaz 271.
Jaskini cf. Jaskinia
hoc cum frugetibus omnibus per medium tam
Jaskinia, Jaskini fo r m y : n. sg. jaskinia ca 1455
annonis quam verenis al. ozymyna y yarzina
JA XIV 488—9, 1466 R XXII 15, etc.; jaskini
1483 StPPP IX nr 933; Yąrzyną bladum ca 1500
B Z Gen 23, 17; ~ g. sg. jaskini Rozm 82. 138.
Erz 23; ^ 'zboże jare, frumentum aestimm
czy też ' wiosna, ver*: Iurko illud, quid seminavit 10 699; jaskiniej B Z I Reg 22, 1. I Par 11, 15;
^ d. sg. jaskini Rozm 82. 85; ^ ac. sg. jaski
super yemam et werrem, al. na zima et na yanią BZ Gen 23,9; ~ i. sg. jaskinią B Z Gen 23, 11.
rzyna, beniwole mettere potest at reducere, quo
20; ~ l, sg. (w) jaskini FI i Puł 9, 30, B Z Gen
sibi placuerit 1446 AG Z XIV 208.
19, 30. 23, 19. 49, 29. 50, 13. Ex 33, 22; ~ g. pl.
2. 'kasza (głównie ze zbóż jarych), pulmentum
(inprimis de frumentis aestivalibus co n fectu m f: 15 jaskiń XV p. pr. R XVI 334; ^ ac. pl. jaskinie
B Z Nah 2, 12; ~ i. pl. jaskiniami 1460 PF
Pulmentaria, id est legumina vlg. yarzyny OrtV 38; ^ /. pl. (w) jaskiniach FI 16, 13, XV med.
Cel 9; Yarzina pulmentum (coxit pulmentum
R XXIII 280, B Z III Reg 18, 4.
et saturatus est Is 44, 16) 1471 M PKJ V 94;
Z n a c z e n ie : 'wydrążenie w ziemi lub skale,
Pulmentaria vlg. yarzyny XV ex. Zab 526.
Jarzynny (o polu) 'przeznaczony pod wiosenny 20 jam a, grota, antrum, spelunca, fo r amen, fovea :
Godzy we scriczy iaco lew w iazkini swoiey (in
zasiew zboża, sationi \ernae destinatus (dicitur
spelunca sua) FI 9, 30, sim. Puł; *Wsoli so me
de a g ro f: Jarzinne polye 1421 ArchCastrCrac
iaco lew gotowi ku lupowi a iaco szczeno *lwowo
I 122.
(Jasełka) Jasłka czy Jasłki pl. tantum 'żłóbek,
przebiwai0cze w iazkinach (in abditis, Pul: we
praesaepe5 ( wyłącznie o żłóbku betlejemskim, non 25 szkriczu) FI 16, 13; Yaskyn latebras XV p. pr.
R XVI 334; Yaskynyach anfractibus XV med.
dicitur nisi de praesaepe Jesu): Nalezly g y ...
R XXIII 280; L o th ... przebiwai gest na górze...,
u iaslkah położonego Kśw cr 34, sim. ib. 30;
bo syo bal przebiwacz w Segor, ale ostał gest
Thysz gy w gyaslkach pokładała Naw 29—30;
Porodzyla syna... y poloszyla go v yaslkach
w yaskyny (in spelunca) B Z Gen 19, 30; Oro(reclinavit eum in praesaepio Luc 2, 7) EwZam 30 duyczye za myo przed E phronem ..., acz my da
292; Isze staynyą czyasna była, dzyeczyą ws
yaskynyo (ut det mihi speluncam) ib. 23, 9;
yaslky poloszyla De nativ w. 34; Thedy pastyDawam czy pole y s *to yaskynyo (agrum trado
tibi et speluncam )..., abi pogrzebl swego mar
rzovye byegly,... dzyeczyąthko w *yaslkal wydzyely ib. w. 75; Szedschy do Betleem, naytwego ib. 23, 11; Y vczwyrdzy to pole...,
dzyeczye dzyeczyątko... v yaslkach położone 35 w gemze to bila yaskyny dwogista (erat spe
(positum in praesaepio Luc 2, 12) Rozm 68.
lunca duplex), ... tak pole yako *yaskynye
Jasień cf. Jesion
(quam spelunca)... A tako Abraham pogrzebl
Jasiotr cf. Jesiotr
zono swo Saro w yaskyny dwoytey (in spe
lunca agri duplici)... Y poczwyrdzily to pole
Jaskier 1. bot. ‘jaskier, Ranunculus flam muła L . et omnes sp. yirosae aąuaticae : Yasker 40 y s *to yaskynyo (confirmatus est ager et antrum)
Abramowy synowye Eth ib. 23, 17—20; Pogrzeapium emoroidarum 1419 Rost nr 5271; Jasker
biczye myo s mymy otczy w yaskyny ssowytey
apium emoroidarum, apium raninum, flam(in spelunca duplici) ib. 49, 29, sim. ib. 50, 13;
mula, piperella 1437 ib. nr 2447; Jasker flaA gdi poydzye sława ma, postawyo czyo
mula, piperella, apium aquaticum, apium emo
roidarum ib. nr 2613; Yasker piperella, flamula 45 w yaskyny skały (in foramine petrae) B Z Ex
33, 22; D au id ... ucyekl do geney iaskynyey
ib. nr 2739; Yaskyer flanula 1460 ib. nr 3539;
gymyenyem Adollam (in speluncam Odollam)
Yasker flamula 1464 ib. nr 4812, sim. ca 1465
B Z I Reg 22, 1; Tedi on wszow ssto prorokow
ib. nr 4342, 1478 ib. nr 2267, ca 1500 ib. nr 2051.
y schował gych po pyocydzesyot w iaskinyach
5449; Yaszkyer iarus ca 1465 ib. nr 3930; Yasker
flamula maior 1472 ib. nr 447; Yaszkyer famula 50 (in speluncis) B Z III Reg 18, 4; Y sgechaly... ku
skale, w nyeysze bil Dauid, do iaskinyey (ad spe
1475 ib. nr 3073, sim. ib. nr 3180, XV p. post.
luncam) Odollam BZ I Par 11,15; Lew... napelR LIII 66; Yaszkyer *flamla 1478 Rost nr 2163;
nyl korziscy iaskinye swe (speluncas suas) BZ
Yaszkier 1484 ib. nr 6082; Yaszkyer flammula
Nah 2, 12; Yaskynya ca 1455 JA XIV 488—9;
1493 ib. nr 10920, sim. ca 1500 ib. nr 7132; !
55
Yaskynamy y skalamy antris et tracconibus
Yasker visquilianus ca 1500 Erz 23.
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1460 P F V 38; Yaskynya cavus 1466 R XXII 15;
Yaszkynya antrum (Gen 23, 20) 1471 M PKJ
V 10; Poth thym yyrzchem yest lanczka, a tha
woda gydze przesz nya, a they wodze yasszkynya
pod zyemya DILB III 354; Yaskynya spelunca
XV p. post. Kałużn 273; Yaskynye cavernarum
XV p. post. R XXV 177; Yaszkynyey v *skala
foramen petre XV ex. M PKJ II 326; Yąskynya
specus ca 1500 Erz 23; Czczyenye o tem, kyedy
szą przyschły do yaskyny (ad speluncam), a smokovye na nye szye są vyrvaly... A yako są schJy
po drodze, przyschły kv yedney yaskyny (ad
cavernam) yyelmy czyemney a gląbokey. lako
tamo vyrzvczyly szyą na nye smokoyye s oney
yaskyny (de spelunca) sylne, okropne Rozm 82,
sim. ib. 85. 138; Dzyeszyątego dnya yynyda
lyydzye z *yazkym (de cavernis) Rozm 479;
Svyaty P y o tr... yyelykym zamątem y takyesz
strachem byezal do iedney yaskyny Rozm 699.
(Jaskólica) Jastkólica bot. 'jaskółcze ziele,
Chelidonium maius L ! : Yastkolycza celidonia
1472 Rost nr 604. ^ Cf. Jaskóliczy.
Jaskóliczy, Jastkóliczy "jaskółczy, od jaskółki
pochodzący, qui hirundinis est, hirundininus5:
Gnoy iastkolyci goroci gemy w oczy ypadnye
(ex nido hirundinum ... calida stercora inciderent super oculos eius) BZ Tob 2, 11. ^ Można
też odczytać gnój jastkolicy "jaskółki5. ~ Cf.
Ziele.
Jaskółczy cf. Ziele
(Jaskółczyn) Jastkółczyn 'należący do jaskółki,
ad hirundinem pertinens : Yako dzeczy^ę)
*yastkolczyno (sicut pullus hirundinis Is 38, 14,
Pul: pysklyę yastkolczyno), tako bodo wolacz,
myslycz bodo yako golobycza FI Ez 6.
Jaskółka, Jastkółka, Jastkułka 1. zool. 'ja
skółka, Hirundo spż: Jastkułka hirundo 1437
Rost nr 2641; Yastkolka hirundo 1472 ib.
nr 1317; Yaskolka hyrundo ca 1500 Erz 23;
Yaskolką irundo, pascitur yolando ib.
2. bot. 'jaskółcze ziele, Chelidonium maius L Ż :
Yastkolka celidonia 1472 Rost nr 603.
Jaskra zool. 'chrząszcz majowy, Melo lontha
vulgaris F abrż: Yąskrą poples ca 1500 Erz 23.
Jaskrzawy (o oku) 'z bielmem na rogówce,
glaucomate obrutus (de o c u lo f: Oculos gilvos
yaszkrzawe XV ex. R XXV 148. ^ Czy nie błąd
zamiast jaskrawy?
Jaskrzek bot. 'jaskier, Batrachium aąuatile
Wimmż: Yaskrzek botrakia 1472 Rost nr 1679.
^ Czy nie błąd zamiast jaskrek ?
Jasika cf. Jasełka
Jasłki cf. Jasełka
Jasły, Jesły czy Jaśli, Jeśli pl. tantum 'żłób
na paszę dla bydła, praesaepe*: Ten tho kroi
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neba y szeme..., tenczi szo gest on dzysza
yczynil tako nisky y tako skromny, ysczy szo
gest on b il... f gaslach *przepusczycz *poloszyl
Gn 3r; Maria gest bila suego sinka porodila
y gescy gy ona f gasły na trocho szana bila polosila Gn 4r, sim. ib. 5v. 175v. 176v; Dzeczothko
leszocz f gaslach gestcy ono bilo przeth svo
milo mathko płakało Gn 4v; Nadzecze f gaslach
leszocz *dzeczothko (infantem ... positum in
praesaepio Luc 2, 12) Gn 176v; Leszo w yasloch
przed osiem i wol<em> XIV ex. Pocz 232; Quem
mater involuit in pannis et posuit in presepio
(Luc 2, 7) gęsiach XV med. GIWroc 110v;
Isti reges fuerunt pagani, quos Christus dignatus est ad suum presepe, yaszlam, vocare XV
med. SK J V 266; Reclinat eum in presepio
(Luc 2, 7), v yaszlach XV ex. M PKJ II 324;
Ponens eum in presepio, jaszle, non habens
virgo M aria cussinum ponere suo filio sub
caput ib.; Nye będze pycze (leg. pice "paszy5)
w yaszlyech (non erit armentum in praesaepibus Hab 3, 17) Pul Hab 29; Naydzyeczye dzyeczyathko... poloszone w yaszlyach (in praesae
pio Luc 2, 12) EwZam 292; Pastyrze... nalyeszly... dzyeczyanthko poloszone w gyaszlach
(infantem positum in praesaepio Luc 2, 16) ib.
293; Iozeph yyodacz sve *dobycząta y yczynyl
ym yasly (praesaepium construxit) Rozm 63;
M arya... vzyawschy rąbek z glovy y obvynąla
ye, y położyła v yasly (reclinavit eum in praesae
pio Luc 2, 7) Rozm 64, sim. ib. 65; Pastyrze...,
przyschedszy do Bethleem, vzrzely... dzyeczyątko... położone w yasly (in praesaepio
Luc 2, 16) Rozm 69; Lycemyernyky, vselky
z vasz v sobotą aza odvyąza volu svego albo
osia od yasly (solvit bovem suum aut asinum
a praesaepio Luc 13, 15)? Rozm 376.
Z jasna 'wyraźnie, dowodnie, jasno, manifeste5:
Z yasna manifeste XV in. R XXIV 61; Primum
est pudicitia sromyeslywoscz corporis, quam
superbi omnino owscheky non habent, yako
tho sza na nych s yasna vkaszvye XV p. post.
PF I 202.
Jasno, Jaśnie fo r m y : comparat. jaśniej 1471
M PKJ V 67, Rozm 766.
Z n a c z e n ia : 1. 'jasno, błyszcząco, nitide,
candide5: Ista Stella suam claritatem habuit et
non a sole et nocte, et die multum lucide, yasno,
fulgebat XV med. SK J V 267; Cziscze, yaschnye
super limpidissimam (sanguis enim eius in
medio eius est, super limpidissimam petram effudit illum, non effudit illum super terram
Ezech 24, 7) 1471 M P K J \ 105; — Yaschnyey
nitidius (favus enim distillans labia meretricis
et nitidius oleo guttur eius Prov 5, 3, war.
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lub.: *jaslnye a. iasnyeyse nitidum) 1471 M PKJ
V 67.
2. *jasno, wyraźnie, os/ro, clare : A yusz szyo
bilye oczy Israhelowy powlekle przewyelkoo
staroszczyo y nye mogl yazno patrzycz (cla
re videre non poterat) BZ Gen 48, 10; Począł
vydzyecz a vzrok yemv wroczon, yze yasno
yydzyan (pro yydzyal) wschytky rzeczy (ut clare
yideret omnia Marc 8, 25) Rozm 362.
3. 'zrozumiale, jasno, piane, clare, dilucide5:
Yasnye evidenter 1437 U7.s7 nr 228 s. 86;
Iaszne intelligibiliter 1461—7 Serm 99 v; Svyathy Maczyey podobnyey chczyal polozycz Ieremyascha, nyzly Zacharyascha... tez przeto, yze
vypravnyey y yasznyey slovem y yczynkyem
vypyszvye mąką Iesucrista Rozm 166.
Jasność f o r m y : n. sg. jasność 1444 7? XXIII
302, B Z I Mach 2, 12, 1461—7 Serm 103v.
124v, M W 65 b, ca 1500 Erz 24; ^ ac. sg.
jasność B Z Tob 3, 22, M W 65a; ^ i. sg.
jasnością Naw 114.
Z n a c z e n ia : 1. 'światło, blask, lumen, splen
dor : Yibrante lumine slnącza szą jasnosczy
XV ex. M PKJ II 312; Yąsznoscz splendor ca
1500 Erz 24; ^ przenośnie: Iasznoscz illuminacio 1461—7 Serm 124v; Szloncze wypuscza
na nasz promyenye, szercza nasze pobudzawa,
byszmy przyyaly yąsznoscz y szluszbą boszka
M W 65a; O stworziczielu szlonycza..., który
iesz yąsznoscz koszdego człowieka! M W 65b.
2. 'pogoda, caelum serenum : Yasnoscz serenitas 1444 R XXIII 302; Po burzi iasnoscz
czinysz (post tempestatem tranąuillum facis)
B Z Tob 3, 22.
3. 'dokładność, doskonałość, natura perfecta :
Jasznoscz ysnanya splendor cognicionis 1461—7
Serm 103 v.
4. 'czystość, niewinność, castitass: Kthora
czysthota mego zyyotha, kthora yasznosczya
mey dusche moglabych przyancz twa nyebyeszka karmya? Naw 114.
5. 'świetność, wspaniałość, splendor, claritas*:
A swyocz nasza a okrasa nasza, a iasnoscz
nasza opuscyala gest (sancta nostra et pulchritudo nostra, et claritas nostra desolata est)
B Z I M ach 2, 12; Nummus splendorem dat
yestibus exteriorem, *zawnatrzna yąsznoscz XV
p. post. PF III 289.
Jasny fo r m y : n. sg. m. jasny 1471 M PKJ
V 8, ca 1500 Erz 24; neutr. jasne ca 1500
SprTN W V 14; ~ g. sg. f . jasnej XV med.
M PK J V 428; neutr. jasna cf. Z jasna; jasnego
XV med. R XXV 152, BZ Judith 8, 7; — d. s g . f
jasnej ca 1500 SprT N W V 9; ~ ac. sg. m.
jasny 1471 M PKJ V 42; jasnego B Z Tob 5, 5;
Słownik staropolski DI
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neutr. jasne XV ex. Kałużn 290, ca 1500 Spr
T N W V 15; — v. s g .f. jasna ca 1500 SprTN W
V 11; ~ i. sg. m. jasnem Rozm 61; f . jasną
Sul 42; neutr. jasnym 1424 Msza III s. 60,
sim. IV. V. X; jasnem XV p. post. Msza VIII
s. 60; ^ /. sg. neutr. (w) jasnem XV med.
SK J V 261, 1461—7 Serm 444 r; — n. pl. m.
jasne 1471 M PKJ V 77, ca 1500 R XLVII 373;
^ ac. pl. m. jasne M W 82b, ca 1500 SprTN W
V 18; neutr. jasne XV p. post. PF III 291,
ca 1500 SlOcc XII 161; ^ i. pl. f. jasnymi
1466 R XXII 27.
Comparat. n. sg. neutr. jaśniejsze MPKJ
V 67, XV p. post. PF III 287; ^ g. sg. neutr.
jaśnieszego 1436 R XXIII 276; ^ v. sg. f.
jaśniejsza ca 1500 PamLit XXVIII 306; jaśniesza
ca 1500 SprTN W V 10.
Superlat. n. sg. m. najaśniejszy XV med. SK J
V 261; ^ g. sg. m. najaśniejszego 1489 Czrs
s. LXXXVII, 1498 MacPraw VI 272; — i. sg. m.
najaśniejszym Sul 3; ^ v. pl. m. najaśniejszy
M W 55b.
Z n a c ze n ia : 1. 'lśniący, błyszczący, lśniąco
biały, splendidus, candidus, lucidus’ : Yasznyeszego *powyetza lucidioris aeris 1436 R XXIII
276; Yaszną siwyathlosczą nam swyadomo gest
(clara luce nobis constat) Sul 42; Venit ad me
Gabriel facie rutilans oblycza yasznego XV med.
R XXV 152; Wydzely (sc. anioła) w yasnem
odzenyy veste candida XV med. SK J V 261;
Hec nitet iliustris, gl. iassnymy egregiis, violis
1466 R XXII 27; Iasznim splendido 1461—7
Serm 345 v; Jasznim a byalim splendenti candido ib.; M ądrzy... chovaly thv zyvoth szwoy
czaszno, alycz gych zyrcza (leg. sirca) nath
sloncze *yaszno, gydv w nyebyeszkye radosczy
De morte w. 430; Gyaschny iliustris (Gen
12, 6) 1471 M PKJ W 8; *Gyasznye limpide (nec
siderum limpidae flammae illuminare poterant
illam noctem horrendam Sap 17, 5) ib. 77;
*Jaslnye a. iasnyeyse nitidum (favus enim
distillans labia meretricis et nitidius oleo guttur eius Prov 5, 3) M PKJ V 67; lako szlonycze
yaszne promyenye wypuszcza, thak Anna
sz<w)yatha szwyathloszcz wyelyka na szwyath
wypusczyla M W 82b; Gracior, yasznyeysze,
est solito post maxima nubila phebus XV p. post.
PF III 287; Locio post mensam tibi confert
mvnera bina: palmas mundificat et lumina
limpida, oczy ostre, yaszne, reddit ib. 291;
Yąszny splendidus ca 1500 Erz 24; Panno
łaskawa, <gwiaz>do nad sloncze yasnyeysza
ca 1500 PamLit XXVIII 306; Angelus... portaverat ei palmam viridem, cuius folia ita fuerunt
lucida,*yasznye, sicut aurum ca 1500 7?XLVII
16
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373; V Kaiphasa oczi twe yasne zawiązały
ca 1500 SIO cc XII 161; B alaam ... o they
pannye prorokował, yaszney gwyasdzye yą
przyrównał ca 1500 SprTN W V 9; Kwythnącza panno Maria, yasznyesza nysly lylya,
yczyeszy nasz wszysthky szmathne ib. 10;
Yaszna gwyasdo, nasz oszwyeczy ib. 11; Jaszne
czyalo, jako szluncze, wstało s grobu wyelmy mocnye ib. 14; Jaszne Cristovo oblycze
wyączey nysz szluncze szwyeczącze ib.; ^ jasny
dzień 'pełny dzień, dies, lux : Tanta fuit hec
claritas, ac si dies clarissima esset yakoby byl
dzen nayasznyeyschy XV med. SK J V 261;
W gyaschny dzień clara luce (quem diligentius
intuens clara luce III Reg 3, 21) 1471 M PKJ V 42.
2. fpiękny, spłendidus, elegans, pulcher : Thob y as... nalyazl mlodzencza iasnego (iuvenem
splendidum) B Z Tob 5, 5; A bila vyelmy iasnego
wezrzenya (erat... eleganti aspectu) BZ Judith
8, 7.
3. *pogodny, nie zachmurzony gniewem, nie
chęcią, łagodny, łaskawy, serenus, hiłarus, ra/Myloscziwym y tesz lubeszliwym, yassnym
{Msza VIII: lubyeznem, yasznem, VI: lubyeslyvim) obliczym weszrzecz raczy (propitio ac
sereno vultu respicere digneris) 1424 Msza
III s. 60, sim. IV. V. X; Yasney wolyey nye ymyal
czyrzpyecz moczennyczstwo prze bog (hilarem
yoluntatem non habuit patiendi martyrium pro
deo) XV med. M PKJ V 428; Raczy na mnye
wezrzecz okyem m y lo sz y e rn y m .y z b y c h mogl
twoye yaszne oblycze oglądacz XV ex. Kałużn
290; Patrz na Cristowo oblycze, weszrzy na
oblycze yaszne, na oblycze wyelmy sziothkye
ca 1500 SprT N W V 15.
4. rdoskonały, sprawny, clarus, manifestus*:
In preclara cognicione w iasnem vsnanv
1461—7 Serm 444 r; Jesu, kthory szwyath
oszwyeczasz a yaszne rosvmy dawasz, raczy
my dacz roszvm dobry ca 1500 SprTN W 18.
5. rgłośny, czysty, clarus?: M arya... przede
wschytkymy yasnem glossem rzekła: Zyvye bog
oycz<o)v naschych..., yzem mąza nye poznała
Rozm 61.
6. 'dostojny, sławny, serenus, illustrissimus :
Myedzy nayaszneyszym ksandzem (inter serenissimum principem, Dział 3: oswyeczonym ksyądzem), panem Kaszymyrem polskym ... a mye
dzy ksąndzem Bodzanthą... w[y]ąnthpyenye...
bilo szą... poryszylo Sul 3; O manzowie naiassnyeyszi w rodzayu a nadoskonalsi w cznotach!
M W 55 b; Od nayaznyeyszego kzyadza Kunratha 1489 Czrs LXXXVII; Statuta noue
naiasnieisego xiązączia Conhrada (serenissimi
ducis Conradi) 1498 MacPraw VI 272.

Cf. Niedziela
Jaspis 'rodzaj półszlachetnego kamienia, lapis
ąuidam pretiosus5: Iaspisz iaspis 1472 Rost
nr 1857.
Jastkólica cf. Jaskólica
Jastkóliczy cf. Jaskóliczy
Jastkółczyn c f Jaskółczyn
Jastkółka c f Jaskółka
Jastkułka cf. Jaskółka
Jastrząb, Jestrząb fo r m y : n. sg. jastrząb
1472 Rost nr 1325, ca 1500 Erz 24; ~ g. sg.
jastrzęb(i)a 1404 HubeZb 118, [1413 KsMaz I
nr 1980; ^ ac. sg. jastrząb 1401 KsMaz I nr 93,
1427 ZapWarsz nr 223, 1435 ZapWarsz nr 506,
1441 StPPP II nr 2956. 2974; — g. pl. jastrzę
b c ó w 1402 HubeZb 103, 1406 HubeZb 84;
jestrzęb(i)ow 1471 ZapWarsz nr 3041.
Z n a c z e n ie : 'accipiter : Iacom so ia ne
szacladal s Potrkem o trzi copi ani o yastrzob
1401 KsMaz I nr 93; Sczepan ne wycradl
Lenarthowich yastrambow z[e] yego łasza 1402
HubeZb 103; S Pawiowa domu y z ego sszowana
{'schowania") ne wcradzono kona Jaśkowy any
iastrzeba 1404 ib. 118; Stanisław Staszkowy
yastrzambow yego ne skradł, ale czso ye wszanl,
to wszanl iako w yego, yaco w swem lesze 1406
ib. 84; Ondrzey łanowa yasstrzoba ne ucrathl
1413 KsMaz I nr 1980; Jako mne yinouath Sta
nisław dwadzescye groszy za yastrab albo dobri
crogulecz 1427 ZapWarsz nr 223; O który jasztrzamb Pauel na mya zalowal, tegom ya ne
szebral w gego dzedzyne szamowtor 1435 Zap
Warsz nr 506; Recepit falconem jastram p...
ita bonum sicut XL marcas 1441 StPPP II nr
2956; Pro yastramp in valore XL marcarum ib.
nr 2974; Jakom y a ... nye wzalem trzech gestrzabow sze gnyaszda w leszye gych thako do
brych jako kooppa 1471 ZapWarsz nr 3041;
Yastrzob accipiter 1472 Rost nr 1325; Yastrzab
accipiter ca 1500 Erz 24; Pipiunculus, id est
accipiter yastrzab ib.
Jastrzębię 'pisklę jastrzębia, młody jastrząb,
accipitris pullus': Yastrzabyątom XV p. pr.
R XVI 347; Obstant illi sta wyły szyą yastrzabyata ib.
Jasza, Jesze 'jakiś okrzyk, rzekomo imię
bożka, exclamatio ąuaedam {an demonis no
m e n ? f: Prohibeatis plausus et cantilenas, in
ąuibus invocantur nomina ydolorum : lado, yleli,
yassa, tya XV in. Stat 50; Conyeniunt vetule et
mulieres, et puelle non ad templum, non orare,
sed ad coreas, non nominare deum, sed dyabolum, sc. *ysaya, lado, ylely, ya, y a ... T ales...
transient cum yassa, lado ad eternam dampnacionem 1423 R XXIV 327; Idola Polonorum
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fuerunt ista: a lado, a gyessze XV med. PF
V 59; Et sic Poloni, adhuc circa Penthecostes
a lado, gardzyna, yesse colentes ydola in eorum
kalenda et, proch dolor, istis ydolis exhibetur
maior honor tunc temporis a malis Christianis, 5
quam deo ca 1450 PF IV 572.
Jaszcz cf. Jażdż
(Jaszczerzyca) Jeszczerzyca, Wieszczerzyca
‘jaszczurka, Lacerta agilis L ! : De reptilibus:
yesczerzycza lacerta ca 1455 JA XIV 490; 10
Gyesczierziczie (war. lub.: vesczerzycze) vipere
(occidet eum lingua viperae Job 20, 16) 1471
M PKJ V 61.
Jaszczerzyczy 'pochodzący od jaszczerzycy,
czyli jaszczurki, jaszczurczy, lacertae (gen
15
Rodzayy yaszczerzyczy (progenies viperarum
M at 3, 7), chtho ykasze vam yczyecz od przy
szłego gnyew ? EwZam 298.
Jaszczowy 'jaszczurowy (o gatunku szorstko
wyprawionej skóry), asper (de pellis confectae 20
a sp erita tef: Res conscripte... in ąuodam cella rio ...: item pellis yaszczowa 1495 RocznKrak XVI 64.
Jaszczór cf. Jaszczur
Jaszczórka cf. Jaszczurka
25
(Jaszczur) Jaszczór zool. 'jaszczurka, Lacerta
agilis L / : Yasczoroyy cameleonti 1436 R XXIII
277; Iasczor lacertus 1472 Rost nr 554.
(Jaszczurka) Jaszczórka, Jeszczórka zool.
1. 'jaszczurka,. Lacerta agilis L J : Gesczorka 30
viperula XV med. R XXIII 280; Iasczorka
lacertus 1472 Rost nr 555.
2.
jaszczórka wodna 'traszka wodna, Triton
cristatus Laur/ : Iasczorka vodna stellio aquaticus 1472 Rost nr 557.
35
Jaśli c f Jasły
Jaśnie cf. Jasno
Jaśnieć 'błyszczeć, lśnić, świecić, lucere, fulgere, splendere5: Yasznyeye choruscat XV ex.
M P H IV 664. — Cf. Objaśnić, Objaśniać, 40
Wyjaśniać, Objaśniewać.
Jata I. 'szałas, szopa, buda, też kram kupiecki,
stragan, tugurium, casa, taberna: Vsque ad
yathy (1379) M M A e VIII 75; Piscatores in
silua attinencias oportunas vlg. nasseky et jaty 45
debent facere et excidere 1400 StPPP II nr 588;
Y ata tugurium 1437 Wisi nr 228 s. 89; Sro
motną yata ptasnyczą vile tugurium XV p. pr.
R XVI 347; Yatha tugurium ca 1455 JA XIV
495; Dedit XX grossos et data est sibi jatta 50
1477 Liblur nr 7708; Yatha tugurium XV p. post.
PF V 29; Tugurium yatha albo bvda, strzechą
ca 1500 Er z 24; Yatha tugurium ca 1500
R XLVII 354; Kom natha vel yatha casa ib.
356; Gdysz yest było blysko svyątego dnya 55
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zydovskyego, które zvano scenophegya, yakoby
rzeki: gody namyothow, bo tedy Zydovye sczynyyschy namyothy y yathy y czynyly gody,
yako v nasz w Szyyątky Rozm 430.
2. jata bobrowa 'powinność ludności wieśnia
czej stróżowania przy żeremiach bobrowych,
officium custodiendi loca, ąuibus castores nutriebantur, cmetonibus impositum : Contulimus
omnimodam libertatem ..., yidelicet a na<r)zaz,
a povoz..., a custodia falconis, a capete annone,
a curru feni, a iata bobroya, a zam ros... sint
liberi et exempti 1268 KodWP I 382.
Jateczny 'dotyczący kramu, ad tabernam pertinens, tabernariuś*: Elizabeth... Sbigneum...
pro LXIIII-or marcis debiti vlg. dicti jateczny et
cramny sui de iuramento liberum dimisit et
absoluit 1398 StPPP VIII nr 7401.
Jatka 'budka kupiecka, kram, stragan, mercatoris vel fabri taberna1: Addimus et asscribimus aduocacie eedem omnes cameras al.
yathky pannorum (1375) M M Ae X 283; Iaco
Micolagew czescz yposiwal paną Nakelszkego
o yatka y wsidko sposze (pro wsitko sbosze)
1403 Piek VI 121; Tha yatka moszna w Poszn an u ... yest taco dobra, ya<ko> oszmdzefn]szand grzywen grosewich 1421 Przyb 15; Dam us... omnia insuper maccella carnificum omnesque et singulas bancas al. iathki sutorum,
sartorum, textorum, fabrorum, lanificum, seratorum, pannicidarum ac omnium et singulorum, quibuscumque nominibus appellentur, artificum et mechanicorum in ipsa civitate 1431
AG Z VIII 92; Eodem iudicio N iclos... stetit
tercium iudicium super maccelum al. jathka
sutorum Georgii sutoris 1446 Przem II nr 83;
Excipiendo eciam ... thuguria al. yathky cum
omni proventu et sepo al. sz loyem XV med.
LubPodk 124; Jathka tugurium XV med.
PF V 28; Jathky macc<e>lla 1466 R XXII 7;
Venit ad eius apothecam al. iatkam 1473 AcRect I nr 290; Yathką carnificium ca 1500
Erz 24; Yathką laniena ib.
Jatwieżanin 'służący królewski z plemienia
Jadżwingów czy może potomek tego plemienia,
mieszkający we wsi o nazwie Jatwięgi, Jatwież itp.,
regis famulus natione Jatvingus aut cuius maiores
Jatvingorum de gente fuerunt, ruris, ąuod Jat
więgi, Jatwież, sim. \ocatur, incola’ : Domine
iudex, ego [...] antę Pascha sicut iathwyez<anin>
hoc paratus sum docere Pyeczoni..., quia est
iathwyeszanyn e t... paratus sum docere super
eum [...], sicud pertinet na yathwyezanyn<a>
1450 AG Z XIV 297.
Jatwieżyn 'służący królewski z plemienia Ja
dżwingów czy może potomek tego plemienia,
16*
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mieszkający we wsi o nazwie Jatwięgi, Jatwież itp., regis famulus natione Jatvingus aut
cuius maiores Jatvingorum de gente fuerunt,
rwra, quod Jatwięgi, Jatwież, 57‘ra. yocatur, incola : Syemyon de Dublowlani actori, qui se
gerit hominem regalem al. iathwyeszinem de
Slunka 1444
XIV 133.
Jaw czy Jawa 'rzeczywistość, nie senne widze
nie, vigilantia, conscientia : na jawie
vvc
śnie, cum conscientia : Kai 0 sse teze, izem sse
dopusczil sedm smertnich grzechów... y we
sne, y na iawe
2.
Jawa c/. Jaw
Jawić się c/. Izjawić, Objawić, Przejawić,
Wjawić się, Wyjawić, Wzjawić, Zajawić
się, Zjawić, Objawiać, Wyjawiać, Wzjawiać,
Zjawiać
Jawień cf. Jawny
Jawni c/. Jawny
Jawnie 1. ' otwarcie, rac skrycie, wobec świad
ków, publicznie, pałam, manifeste, publice,
aperte : Bog nasz iawne przydze (deus mani
feste veniet) FI 49, 3, s/m. Pul; Szpowyadam
szya..., yakomkoly szgrzeszyl... yawnye, thagyemnye Spcw 6; Kaszdi gego przyrodzoni...
yczinycz ma yawnye naamyey yaną w rok
swyadeczstwo (publice faciat ad minus semel
in anno protestationem) Sw/ 36; K toricole...
myod zaplaczylbi panu swem u,... tegdi... ma
yiwyescz i yawnye ykazacz (debet educere et
pałam demonstrare) dwoye pczoli dobrze godzancze *SW 96; Yawnye pandens XV med.
PF IV 760; Snamyenicze, yawnye patenter
XV mcJ. 7? XXIV 359; Yedno ysz naam
yawnye pokazano, ysz sze then bil vkazal nisi hoc quod aperte monstratur, quod ille apparebat in carne XV med. SK J V 253; Nye
bodzesz *nyenyavidzecz brata twego w szerczy
twem, ale *iawney karzi gy (sed publice argue
eum) B Z Lev 19, 17; Napiszes na kamyenyy
wszitka słowa tego to prawa yawnye y *swyetley
(scribes super lapides omnia verba legis huius
piane et lucide) B Z Deut 27, 8; Zaprzisyogl
syo przecyw gemy Sellum... y zabyl gy iawnye
(percussitque eum pałam) B Z IV Reg 15, 10;
Spalyl ge iawnye przed Ierusalem (combussit
ea foris Jerusalem) ib. 23, 4; A nauczony wolały
iawnye wszemv lyvdu (Levitae denuntiabant in
publico omnibus) BZ II Esdr 9, 54; Pothym
yawnye (OrtBrRp 53, 2: yąwno) rzecznyk przyszedw na drodze, rzeki yawnye: Przyszyasznyczy nyeszprawnye yczynyly Ort Mac 65; Wyelmy
yawne (in oculis tuis II Reg 12, 11) 1471 M PKJ
V 39; Yawnye foris (sapientia foris praedicat,
in plateis dat vocem suam Prov 1, 20) ib. 67;

Gyawnye szmylnącz provocantis inverecunde
(war. lub.\ yawne *smylnyocz, Ezech 16, 30)
ib. 104; Yąwnye explicite ca 1500 Erz 24; Yąwnye patenter ib.; [...] baby yavnye povyedacz rzekacz (exeuntes obstetrices pałam nuntiabant) Rozm 65; Kristus po svem posczenyy
y kvszenyv yavnye kazał (dominum post
ieiunium aperte praedicasse) Rozm 205; *Tayemnnye kazał aze do oycza (pro yącza) syyątego
Yana, a potem yavnye (publice) kazał ib.;
Povydz nam yavnye (dic nobis pałam Jo 10, 24),
yes-ly ty Cristus Rozm 428; Iesus potem schedl
... kv szvyątemv dnyv nye yavnye, alye yakoby
potayemnye (non manifeste, sed quasi in occulto
Jo 7, 10) Rozm 431; Nykt o nym nye smyal
movycz yavnye (nemo tamen pałam loquebatur
Jo 7, 13) Rozm 432, sim. ib. 468; Iesus rzeki
ym yavnye (dixit eis manifeste Jo 11, 14), yze
Łazarz vmarl Rozm 435, sim. ib. 549; Iesus
nye chczyal myedzy Zydy yavnye <iść> (non
in pałam ambulabat apud Judaeos Jo 11, 54)
Rozm 441; Ova yvz yavnye movy (ecce pałam
loquitur Jo 7, 26) Rozm 457, sim. ib. 574. 679;
O tern, yako myły Iesus... poyyedzyal o svey
mącze yavnye przed apostolmy Rozm 518;
Dal to yemv znamyą kynyenym glovą, nye
movą, Symon Pyotr, a potem y slovem rzeki
yavnye (et dixit ei Jo 13, 24) Rozm 551; Bo
ym yvz yavnye przepovyedal o svey smyerczy
Rozm 583; Kristus yavnye ych grzechy vypoyyedal Rozm 656; lam yavnye movyl szvyąthu
(ego pałam locutus sum mundo Jo 18, 20),
czusch kyedy vyelye luda slyschalo Rozm 678;
Navczalesz pravdzyve navky yavnye, a ffalschyve potayemnye ib.; Yavnye movyl Rozm
679; Cristus myeny szye yavnye movycz svyatu,
czvsch przed yyelym lyvda ib.; Yavnye movyl
nye przeto, yschby yavnye nye rozvmyano, alye
yze ych yyelye slyschalo ib.; Cristus kazał
yavnye na yavnym myesczy Rozm 680; By nye
byl zakona przestąpcza, nye pomagałby tem
ludzyem, yenze nalyezyon yavnye v grzesze
Rozm 714; Myśmy slyszely, yze rzeki yavnye
przed svem lyydem (coram omnibus publice
dixisse) Rozm 716, sim. ib. 719; ludasch...
czo yczynyl potayemnye, to iuze yavnye chcze
ykazacz Rozm 761; K yedy... Iesus tako yavnye
vkazovan Żydom, było yakoby trzeczey godzyny
Rozm 840.
2. rurzędowo, zgodnie z prawem, publice, legitim e\ Chczemy, a b i... rok poszwanya przes
yywolanye yawnye byl wszyawyon (Dział 28:
ab y ... dano yawny rok) pozywayą<c> (terminum
citationis edictum publice proponatur citando)
Sul 38.
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Jawniegrzesznik 'poborca podatków i ceł, uwa
żany przez Żydów za szczególnie złego człowieka,
zdzierca, publicanus, vectigalium exactor, qui
a Judaeis imprimis improbus habebatur : Badzye<cie>ly mylovacz thy, którzy vass *mylvye,
którą odpłatą bądzyeczye myecz? Wschako to
yavnyegrzesnyczy czynyą (nonne et publicani
hoc faciunt M at 5, 46)! Rozm 271.
Jawnik 'poborca podatków i ceł, uważany przez
Żydów za szczególnie złego człowieka, zdzierca,
publicanus, rectigalium exactor, qui a Judaeis
imprimis improbus habebatur’ : Yawnikow publicanorum (ecce vir nomine Zachaeus et hic
princeps erat publicanorum Luc 19, 2) 1471
M PKJ V 124.
Jawno 1. 'otwarcie, nie skrycie, wo&ec świad
ków, publicznie, pałam, manifest e, in publico :
Venit hora cum iam non in prouerbiis loąuar
vobis, sed pałam, iaw no,... anunciabo vobis
(Jo 16, 25) XV in. R XXIV 73; Ecce nunc pałam,
gawno, loąueris (Jo 16, 29) ib.; Iawno pałam
1444 P i7 IV 590; Pyotr zalowal przecziwko
łanow y..., ysze w rzeczi... nyerownye skazanye
przecziwko gemv yawno vidal (iniąuam sententiam contra ipsum promulgavit) Sul 40;
*Obyszszrzano ma bycz, aby sządza myal przes
slvzebnyka yawno... kazacz volacz (quod iudex
debebit per ministerialem publice... facere
proclamari) Sul 78; Czedl w nych iawno na
vlyci (legit in eo aperte in platea)... przed
moszmy y zonamy, y modrimy BZ Neh 8, 3;
Iawno marna gest vczinyona twa nadzeia
(manifeste vana facta est spes tua) B Z Tob
2, 22; Yawno przed przyszasznyky tako wyszlowyono OrtBr VI 366; Pothem yąwno (OrtMac 65: yawnye) rzecznyk... rzeki: Przysząsznyczy nyesprawnye wczynyly OrtBrRp 53, 2;
Przysądzyl o dzedzyna albo o gynsze rzeczy
przed sąd yawno przywiedzony nyesprawiedlywie Dział 2; Gdyby... myesczanyn szemyanynow y... poszyczyl kromya zapyssv, na ktorem
to yawno stałby dług (in qua constaret de debito), tedy myesczanyn swiathky ma dokonacz
swego dlugv na zemyanynye ib. 21, sim. Sul 33;
łan zaprzal rzeczy zlodzeystwa rzekącz: Ya
swoy myod yawno (Sul 34: yako slvzalo) do
swego domv przynyosl (proprium suum mel,
ut decuit, ad propriam domum se deportasse)
Dział 22; Vstawiamy, abi nye mogli (sc. kmie
cie) wyączey smyecz zbyeszecz... gedno geden
abo d w a... Gedno w tych schtvkach kmyecze
yawno wszytczy mogą zbieszecz,... gdy pan
kmyeczowy szoną... pokala yawno ib. 34;
Yawno coram (I Reg prol.) 1471 M PKJ V 35;
Grzeschą yusz ludze barzo, przetho ye karze
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bog yawno XV ex. MacDod 140; Yako to
yavno posvyadschaya kxyągy (sicut est aperte
protestatus liber) svyątego Yana evangelysty
Rozm 172; Rzeki yavno lyvdv: Krotky czasz
bądą s vamy Rozm 509; Gdy szye tako yyeczerza skonąla, myły Iesus począł yavno movycz
Rozm 519; Przeto apostolow nye dbały, yze ym
nye tako yayno kazały, yako ym Kristus
yawnye ych grzechy vypovyedal Rozm 656;
^ Pakli bodzesz nasz chczecz ogloszycz, a to
to rzecz na yafwno yinyescz (sermonem istum
proferre in medium), czisczi bodzem o d ...
przysyogy B Z Jos 2, 20.
2. 'urzędowo, zgodnie z prawem, publice, legitime : Kthory wyelkyerz od radzyecz... gesth
posthawon y yawno uchwalon OrtMac 35, sim.
OrtBr Rp 34, 3.
Jawnogrzesznik 'poborca podatków i ceł, uwa
żany przez Żydów za szczególnie złego człowieka,
zdzierca, publicanus, yectigałium exactor, qui
a Judaeis imprimis improbus habebatur : Przy
schły tesch k nyemv publycanoyye, to yest
yavnogrzeschnyczy (yenerunt autem et publi
cani Luc 3, 12), aby szye krzczyly Rozm 178.
Jawny, Jawni, Jewny f o r m y : n. sg. m.
jawny XV in. JA XXVII 267, 1444 AKPr II
s. XIV, 1444 R XXIII 308, etc.; f . jawna XV
in. JA XXVII 267, 1426 Msza IV s. 314, sim.
V, B Z Ex 20, 26, 1484 Reg 712, etc.; neutr.
jawno Gn gl. 169a, ca 1428 PF I 492, Sul 3,
B Z I Reg 26, 21. II Par 9, 2, OrtKał 177, Ort
Mac 28, Dział 24. 62, Rozm 368. 679; jewno XV
p. post. PF III 290; jawne 1424 Msza III s. 52,
1475 R XXV 127, Rozm 210; jawnie 1456
M sza VI s. 260, sim. VIII; ^ g. sg. f . jawnej
Sul 17, Dział 61, 1484 Reg 709; ^ d. sg. m.
jawnemu OrtMac 56; ^ ac. sg. m. jawny
Dział 28; / . jawną FI i Pul 89, 14. Ez 22,
Sul 31, Rozm 544; neutr. jawno FI 97, 3.
Hab 3, XV med. SK J I 105; jawne Pul 91, Z;
jawnie Rozm 184; ^ i. sg. m. jawnym Rozm
449; jawniem OrtMac 59; / . jaw ną XV med.
R XXII 238; neutr. jawnym OrtBrRp 48, 4,
OrtMac 59, 1466 AG Z XV 43; ~ /. sg. f.
(na) jawnej Sul 52. 79; jawniej Sul 31; neutr.
jawnem OrtBrRp 48, 4; jawnym OrtMac 59. 144,
Rozm 680; ^ n. pl. m. jawni EwZam 298,
Rozm 384. 454; jawny Sul 58, Rozm 239;
/ . jawny B Z Tob 5, 8; neutr. jawna Sul 58;
jawny 1470 ZapWarsz nr 3007; ^ g. pl. m.
jawnych Spow 5, ca 1420 R XXIV 81, Rozm
294. 317. 405; / . jawnyk Sul 60; ~ d. pl. m. ja 
wnym OrtBrRp 48,3; ^ ac. pl. f . jawny FI 15,
11; jawne 1484 Reg 723, Pul 15, 11; ~ i. pl. m.
jawnymi ca 1428 PF I 493; jawnemi Rozm 294.
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Z n a c z e n ia : 1. 'nie skrywany, nie tajny, w/doczny, oczywisty, wiadomy, znany, qui pałam
f i t , manifestus,
obscurus,
: Bawni
(jpro iawni) ies mi vczinil (P«/: iawnesz my
yczynyl) drogi sziwota (notas mihi fecisti vias
vitae) i 7/ 15, 11; Prawieżo twoio tako iawno
vczin (dexteram tuam sic notam fac) i 7/ 89, 14,
s/ra. P ul; Yawno (Pw/: iawne) vczinil iest gospodzin zbawene swoye (notum fecit dominus
salutare suum) w obesrzenu poganow FI 97, 3;
Oczecz synom yawno wczyny prawdo two
io (pater filiis notam faciet veritatem tuam
Is 38, 19) FI Ez 22, sim. Pul; Wesrzod lat
yawno vczynysz (in medio annorum notum
facies Hab 3, 2, Pul: zyawysz) FI Hab 3; Davam szyą vynyen... ze wszythkych grzechów
m ogych... yawnych, thayemnych Spow 5;
Pomni, pane, sług sluszebnicz tesz tw ych...,
ychszye *tabe wara sznamenitha albo *pasznana
yest {Msza IV. V: y tesch yawna) y yawne
{Msza VI. V III: yawnye) naboszenstwo (ąuorum
tibi fides cognita est et nota devotio) 1424
Msza III s. 52; Yawna innotescat ca 1428
PF I 490; Iawni prziclad eyidens exemplum
1444 R XXIII 308; Ktorykole dzewcze...
gwalth vczyny osszylstwem obneczczącz,...
a snamyona osylstwa na nyey yawna bądą
wydzana (signa oppressionis in ea apparuerint
m anifesta),... na naszey lascze... ten tho osylnyk ma bycz Sul 58; Myedzy gymaczmy...
a przyaczelmy yąthego nygena prze gego yącze
ma szą wstrysznącz myrzączka any nyeprzyaszny tagemnych abo yawnyk dla tego mayą
smyecz ryszycz (nec propter captivitatem eius
per amicos debet aliąua indignatio vel inimicitia occulta vel manifesta suboriri, Dział 61:
nye m ayą... nyeprzyiasny tagemney abo yawney ykazowacz) Sul 60; Pakli taky gwałt yawni
bi nye bil (si autem ipsa yiolentia manifesta
non fuerit),... obvynyoni... swoyąn nyewynnosc
y z praw em ... oczisczy, samotrzecz przisyangayąncz Sul 109; Czy, gisch luczkych zaluyą,
yczyescheni bądą gich *polebschenym nyecakym albo pomstą yawną XV med. R XXII
238; Tegodla yawno (i-c. czynię, ideo notum
vobis facio I Cor 12, 3) XV med. SK J I 105;
Nye wstopysz po wschodzech ku ołtarzu memu,
abi nye bila yawna skaradoszcz twa (ne reveletur turpitudo tua) B Z Ex 20, 26; Wiloszil
Salomon gey to wszitko, czso pitala, a nyczso
bilo, bi gemu nye bilo iawno (nec ąuidąuam
fuit, quod non perspicuum ei fecerit) B Z II
Par 9, 2; Ti wszitky seyeszki so my iawni,
bom gymy czosto chodził B Z Tob 5, 8; Gdy
kthory maz poymye zoną, czo sz nyą pyrwey

przebywał, nyszly ya poyal, a tho by było
yawno, y myelyby szobą {leg. z sobą) dzyeczy..
mogaly gych dzyeczy wszyacz gymyenye? OrtMac 28, sim. OrtKał 177; G dy... raycze dałyby
wyna komu, yszby byl krzywoprzyszyaszcza
yawny, czo yesth za prawo? Ort Mac 39, sim.
OrtBrRp 36, 2; Za ra n ą ..., którą nye gest na
myesczyu yawnym, tho yest na oblyczu...
XXX szelągów czyrpyaczemu maya dacz OrtMac 144; Aczby yvsz takym lvdzem klątym
rozgrzeszenya nye chczano dacz, a to tako,
yszby to bilo yawno, gdyby prosyly rozgrzesze
nya Dział 24; Przez wosznego lystem pozewnym dano yawny rok (terminum citationis edictum publicum proponatur citando, Sul 38: rok
poszwanya przes yywolanye yawnye byl wszyawyon) ib. 28; Gdy p a n ... gwałt czynyl w dzedzynye, ... gdyby to było yawno (postąuam de
hoc constabit, Sul 61: yako o them yawno
bądze), tedy... wszystka wiesz... mogą wstacz
ib. 62; Anym mowyl gemv... scharadnych szlow,
kthore wschithky yawni sza thym dobrym ludząm 1470 ZapWarsz nr 3007; Yawnego evidentem (evidentem imaginem regis... fecerunt
Sap 14, 17) 1471 M P K J Y 77; Jawne doszwathczenye gest argumentum evidens est 1475 R
XXV 127; Braczya... mayą myeczi odzyenye...
nyedrogye, yyąwschy nyzby... kthorenw odzye
nye drossche nosziczy... dla sluschney y yawney
przyczyny (ob causam legitimam et apertam)
byłoby... dozvolono 1484 Reg 709; Przez wszy
tek rok kolzdy pyątek mayą posczyczi..., nyzlyby nyekogo nyemocz yawna albo nyektora
słuszna przyczyna... vymovyla (nisi forte infirmitatis... causa legitima excusentur) ib. 712;
Mynystroyye... jawne vyny y nyedostathki
braczszkye y syostrzynzkye przestąpy (manifestas fratrum et sororum culpas) mayą navyedzaczoyy... poyyedaczy ib. 723; Stharostha...
ma przidacz woźnego... skodi kv opithanyu,
iesli yesth yawna sława około vczinkv thego złe
go (si culpatus vel culpati laborant publica in
famia de accusato et patrato scelere) 1498 MacPraw VI 272; Jeslibi... yawny złodziei (publicus
et notarius fur aut latro)... bil poym an...,
a stharostha... wipysczilbi g o ..., thedi... thakowi stharostha ma zaplaczicz ib. 21A; Regulus... desideravit a domino Iesu Christo, ut
yirtus diuina annotescat vlg. yawna by była
XV p. post. R XXV 174; Svyąthy Y a n ... nye
zaprzal, yze ya nye yestem Cristus, ktoresz
yawnye o nym mnymanye myano (quod opinio
publica habebat) Rozm 184; To yest pyrwsche
yavne czvdo na zyavyenye slavy yego (hoc fuit
primum publice et ad publicandum factum)
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Rozm 210; Który czyny pravdą, ydzye kv
svyatlv, aby yego yczynky były yavny (ut manifestentur opera eius Jo 3, 21) Rozm 239; Tako
nyeyyasta, która yest była grzesnycza yavna
v myesczye (quae erat in ciyitate peccatrix 5
Luc 7, 3 7 ),... począla lzamy yego (sc. Jezusa)
svyate nogy vmyvacz Rozm 319; Iesus...
rzeki: ... Nye czynczye domy oycza mego domy
kupyeczskyego. A thu szye yavnym mynyl sy
nem bożym Rozm 449; Iesus... chczącz y (sc. Ju 10
dasza) od yego złego vmysla odewzacz, przyvodzącz na yegoss yawną zgloba slovy dobrovolnymy Rozm 544; Czokolyye by ten czloyyek
przeczyv bogv albo przeczyv lyvdu zaczynyl,
słucha yego nye ryszacz, gdyż yego yavna 15
prawda nye pomayyayą Rozm 584; Cristus rzeki
sva navką yavną a nye potayemną, alye pravdzyyą Rozm 678; Czo movyl myły Cristus [movyl], nyeczo było yavno, ... a nyeczo było
tayemno Rozm 679; Cristus kazał yavnye na 20
yavnym myesczy, ... czvsch v synagodze, v kosczyelye Rozm 680; Vtore gy pomayyamy, yze sob o th y ... nye d b a ..., aby to pravda była, to
yest yavna, yze v sobothą vzdravya yschytky nyemoczy Rozm 806; ^ jawny uczynek, jawne lice 25
'oczywisty dowód winy, przedmiot służący jako
dowód w procesie, facinus manifestum, culpae
testimonium manifestum, res quae in iuris actione documento e s f : Lycze uel yawny *wczynyk
manifestum factum XV in. JA XXVII 267; M a 30
nifestum factum dicitur liczę vel yawny uczinek
1444 AKPr II s. XIV; Ministerialis cucurit post
faciem publicam al. za yavnym lyczyem 1466
AG Z XV 43; ^ ja w n y m uczynić / udowodnić,
manifestum demonstrare3: G d i... przes wy ni 35
czandzany[m] yawną wczynyą szwą nyevinnoscz
(sine culpa impignorati patefecerint suam innocentiam, Dział 19: paknyali dokonayą swey
nyewynnosczy),... sąndza... w yną... wyadomye przepascz yma Suł 31; ~ Yawno gest 4 0
patet Gn gl. 169a; Yawno bocz innotescat
ca 1428 PF I 492; W systkym... chczem bycz
yawno (yolumus fore notum) Suł 3; Iawno gest
(apparet), yszem nyemodrze czinyl B Z I Reg
26, 21; Clericus... debet se alienare ab omnibus 45
rebus secularibus, ut patuit superius yako yusze
yewno było XV p . post. PETII 290; By vydzyano
y yawno było (ut videretur et pateretur) Rozm
368; ^ Innotescant maya bycz yawnye vel by
50
były yawnye XV p. post. R XLVII 351.
2.
'mający urzędowy charakter, publiczny,
publicus, legitimus’ i Yawna zastawa publica
fiscata XV in. JA XXVII 267; Yawnymy listy
publicis instrumentis ca 1428 PF I 493; Yawney
llegitime ib. 494; Dwa thowarzysza albo zaky 55
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vczona... zawyazaly szye... y pothwerdzyly tho
zawyazanye y darowanye myedzy szoba yawnyem pyszarzem (OrtBrRp 48,3: yawnym pyszarzom) y yego yawnym pyszmem y szwyathky Ort Mac 59; Yako szobye zapyszaly thym
przerzeczonym yawnym pyszmem OrtMac 59,
sim. OrtBrRp 48, 4; Yako sthogy pyszano
w thym tho yawnym (OrtBrRp 48, 4: yawnem)
pyszanyy OrtMac 59; Cristus non repellebat
a se pecatores et publicanos, qui dicebantur
publicani, quia publica, jawne, lucra, zysky, seculi huius querebant XV p. post. R XXV 180;
^ jawny grzesznik, grzeszny 'poborca podatków
i ceł, uważany przez Żydów za szczególnie złego
człowieka, zdzierca, publicanus, rectigalium exactor, qui a Judaeis imprimis improbus habebatuF:
Ecce vir nomine Zacheus et hic erat princeps
publicanorum yawnich grzesznich (Luc 19, 2)
ca 1420 R XXIV 81; I przyszły thesz yawny
grzesznyczy, czelnykovye (venerunt autem et
publicani Luc 3, 12), yszeby były okrczeny
EwZam 298; Vyelye yawnych grzeschnykow
y ynych grzeschnych lyvdzy przyschło (multi
publicani et peccatores venientes M at 9, 10)
Rozm 294; Czemv z yawnemy grzeszny my vasch
mystrz vzywa (quare cum publicanis et peccatoribus manducat magister vester Mat 9, 11)? ib.;
Maczyey iavny grzesznyk (publicanum) Rozm
308; Ova ten yest pyenycza vyna a żarłok, yavnych grzeschnykow przyaczyel (publicanorum
et peccatorum amicus M at 11, 19) Rozm 317;
Czczyenye, yako yavny grzeschnyczy y yny
grzesny słuchały slova mylego Iesusza Rozm
384; Vtenczasz przyblyzaly szye k nyemv
yavny grzeschnyczy (erant autem appropinquantes ei publicani Luc 15, 1) ib.; Iesus stąpyl do
domv Zacharyaschovego, który yest był xyaza
yavnych grzeschnykow Rozm 405, sim. ib.;
Yavny grzesnyczy y grzesne zony przeydą vasz
(publicani et meretrices praecedent vos M at
21, 31) v krolewstvye nyebyeskym Rozm 454,
sim. ib.; ~ Yawny sąnd judicium conscriptum
(ut faciant in eis iudicium conscriptum Psal
149, 9) 1471 M PKJ V 66; ^ jawny sąd 'sąd
prawidłowo otwarty według prawa niemieckiego
w Polsce, iudicium bannitum, i. e. rite institutum
(dicitur de iudiciis iure Teutonico in Polonia certis ąuibusdam terminis exercendisf: Badzyely
komv wyna dana <ku> yawnemy szadu (Ort
BrRp 46, 4: ku gaynemy sąndv), oczkolwyek on
thamo wyszna, tho nye może poydz zaszyą
wszpak OrtMac 56.
3.
'wszystkim dostępny, dla wszystkich otwarty,
publicus, qui omnibus (omnium usui) p a t e f : Yawnego patulam ca 1428 PF I 489; Then przesecz-
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czywy ostań na wyeky any gemv yawny mayą
bycz porti których czczy (nec eidem portaę pateant dignitatum) Sul 58; Othworzone a yawne
patentes (quia solummodo ibi magnificus est
dominus noster, locus fluviorum rivi latissimi
et patentes Is 33, 21) 1471 M PKJ V 93; Gewni
bycz (war. h al.: yawnye bycz) patere (nos quoque patere morsibus plurimorum, qui stimulante
invidia, quod consequi non valent, despiciunt
Is prol. 14) M PK J V 87; Otworzoną, yawną
patet (os nostrum patet ad vos, o Corinthii
II Cor 6,11) ib. 128; Certe hoc non facit medicur
iste, cuius ianua tam diuitibus quam pauperibus patet, iawna gesth XV p. post. R XXV
183; ^ Gwalthownyk yawney droghi (violator
stratae publicae), tho yest komv dadzą wyną,
ysz gwalthem byerze na wolney drodze, dwyemanaczcze swyathky szą ma wywyescz Sul 17;
Gwalth alybo lypyenye na y<a>wnyey drodze (de
yiolentia sive spoiło 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 forensi in via publica),
sz thoboly wsząl mv oszmy skoth gwalthem
Sul 52; Vstawyamy, aby starosthy... ginszich
rzeczy mymo czlonky niszey popyszane... sądzycz nye myely: gw alth..., sbyanye na gosczinczv albo na yawney drodze (pro depraedatione
stratae publicae) Sul 79.
Jawor f o r m y : n. sg: jawor ca 1270 KsHenr 7r,
XV p. pr. R XVI 340, XV med. GIWroc 105v,
1460 A G Z VIII 137, 1472 Rost nr 1138, DILB
III 356, ca 1500 Erz 24; ^ ac. sg. jawor DILB
III 355; — n. p l jaworowie 1471 M PKJ V 106.
Z n a c z e n ie : bot. faw or, Acer Pseudoplatanus L. (w niektórych cytatach zapewne też inne
gatunki p la ta n u f: In diebus autem antiquis
stabat in villa Ianusow quedam arbor, magna
platanus, que arbor in Polonico yocatur jawor
ca 1270 KsHenr 7r; Yavor platanus XV p. pr.
R XVI 340; Quasi oliva speciosa, drzewo na
dobne, in campis et quasi platanus, yawor,
exaltata sum iuxta aquas in plateis (Ecclus
24, 19) XV med. GIWroc 105v; Sipaverunt
scopulum, in quo stat arbor vlg. dicta iawor
1460 AG Z VIII 137; Yaworowye płatani (abietes non adaequaverunt summitatem eius et pła
tani non fuerunt aequae frondibus illius Ezech
31, 8) 1471 M PKJ V 106; Yawor platanus 1472
Rost nr 1138; Tunc inyenies schachtam, per
quam pothok vadit et ibi inyenies arborem al.
iawor DILB III 355; Ex opposito illius stipitis
stant duae arbores, yidelicet iawor et buk ib.
356; Javor platanus ca 1500 Erz 24.
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Jaworowy 'z jaworu, e płatano decerptus, des e c t u s Gyaworowe ex platanis (tollens ergo
Jacob virgas populeas yirides et amygdalinas
et ex platanis, ex parte decorticavit eas Gen
30, 37) 1471 M PKJ V 12.
Jaworzyna fawory w lesie, las jaworowy, pła
tani sihis immixtae, platanorum s ilm : Silvam
ipsius sterilem al. ... nyerodny de generibus
grabyna, ossina, lipina, brzeszyna, yaworzyna
1446 AGZ XIII 197.
1.
Jaz f o r m y : n. sg. jaz 1237 KodWP I 175,
1289 KodMazL 30, (1317) M M Ae IX s. XLIX,
1320 CodSil XVIII 161, etc.; ~ g. sg. jazu 1398
AKPr VIII a 79, 1402 ArchTerCrac III 466, 6,
1418 Czrs 200, 1441 ZapWarsz nr 551, etc.;
~ d. sg. jazowi 1423 AKPr V IIIa 163; ~ ac. sg.
jaz 1393 Leksz I nr 1490, 1407 Czrs 8, etc.; ~
l. sg. (w) jazu 1498 MacPraw VI 274; ^ n. pl.
jazy (1364) 1436 KodWP III 240, (1367) 1501
M M Ae XVI nr 1981, etc.; ^ g. pl. jazów 1478
AG Z XVIII 216; — ac. pl. jazy 1418 Czrs 200,
1498 MacPraw VI 274; ^ i. pl. jazy 1493 Matr
II nr 195; jazmi 1466 AG Z XII 307.
Z n a c z e n ie : 'płot w poprzek rzeki lub stawu
służący do zatrzymywania i łowienia ryb, tama,
grobla, agger vel saepes flumini obiecta aąuae
continendae piscandiąue causa’ : Extiterit in castaturam yidelicet yasz in flumine Vyszla 1289
KodMazL 30; Excepta clausura super Dunaiecz
et Beli, quod jas nuncupatur (1317) M M A e IX
s. XLIX, sim. 1320 CodSil XVIII 161; Concedimus eciam dieto scolteto duo obstacula, que
vlg. iazy dicuntur (1364) 1436 KodWP III 240,
sim. (1367) 1501 M M A e XVI nr 1981; Volum us..., ut episcopus... decimum piscem ... de
obstaculo jasz dieto vlg. in fluvio nostro Nemen
sito, tollat et recipiat (1387) XVp. pr. KodWil 1 8,
sim. 1403 KodWP V 32; C um ... aquiset earum
decursibus, obstaculis jazi dictis vlg. (1387) XV
p. pr. KodWil I 8; Jako Potrek trzimal ten yasz
ne proszbo, ale gest gego ocziszna 1393 Leksz
I nr 1490; Non habet facere aggerem seu detinere aquam ad rippam ... vlg. od yaszw, que
ducit ad molendinum in fluuio Dwnayecz 1398
AKPr VIII a 79; Item habebunt pratum situatum
penes lacum ... et in eodem lacu piscaturam
cum minoribus retibus et clausuram, que yas
vlg. dicitur 1368 KodWP III 320; Scarbco idem
molendinum pro se in fluuio Raba habet fa
cere... et habet sepire jass ad ripam O landi...
Si molendinum dicti O landi... modernum aliqualiter defecerit, tunc dictus Scarbco eundem
Olandum similiter in sua ripa sepire jass et mo
lendinum facere debet admittere 1400 StPPP II
nr 557; Pro sustentaculo, quod dicitur jasz 1401
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AcCas 574; Andreas vias per agros et intersticia
vlg. jazy ad rippam dicti Thom assii... imperpetuum non debet nec habebit facere 1401
StPPP II nr 794; Intersditium vlg. jasv 1402
ArchTerCrac III 466, 6; O ktori jasz szalował
na mo Vith, ten ja biyo daley trzech lath 1407
Czrs 8; Domina Grottowa citaverat... Albertu m ..., quia fecit sepesper aąuam hoc est gaszy
usque ad ipsius ripam ... sex pali depositi sunt
de eodem sepe, hoc est jassu 1418 ib. 200; Albertus percussit palos quatuor vlg. jaszy per
meum lacum ib.; Pro obstagio siue jasz 1418
KodMazL 165; Insuper sex obstacula vlg. jazy
in flumine Świder 1422 ib. 167, sim. 1427 AG Z
IX 42; Yze Pansky rambyl chrosth ku yazowy
y ku grobly, gdze sprawne mai podług swych
lysthow ku ribemu lowyskv czso potrzeba 1423
AKPr V IIIa 163; Obstaculum dictum iasz 1428
Monlur V 92, sim. 1443 KodWil I 201; Causa
fit de obstaculis al. gyazy... antę piscinam 1436
AGZ XII 6, sim. 1436 KodWil I 164, 1466 AG Z
XIX 509, 1474 AGZ XII 356; Jacom ya nye
wzyal Micolayowy wyrschey s gego yazu sylą
1441 ZapWarsz nr 551; H abebit... in fluvio...
duas structuras, que iaszy vlg. nuncupantur
1448 M M A e XIII nr 352; Heredes habuerunt
liberas piscaturas al. yazy 1453 Monlur II 165;
Scultetus... vel sui successores possunt in fluvio
dieto Przaszna vlg. yasi facere 1454 ZarŚl XIV
1, 50; Yakom ya thako dzelyl, hesh sza Pawiovi
*them yas dosthal, ho kthori sszą hobichodza
w prawye 1461 ZapWarsz nr 1097; Kmethones
in superioribus locis al. na wyrchowyskach ob
staculis al. jaszmy debent prandere pisces 1466
AG Z XII 307, sim. 1467 AG Z XV 67, 1474
AG Z XVIII 79; Repulerunt homines laboratores de obstagio vlg. z yazv piscine super
fluvio Vischnya 1469 A G Z XIX 19; Pro violenti concusione obstaculi al. o sthluczenye iazv
1470 TymSąd 85; Stanislaus obstaculum al.
yazv inferius aggeris al. ponysch grobley stabilire non debebit 1474 A G Z XV 171; Subundastis... duo obstacula piscinaria al. dwa yazy
ribna 1476 AG Z XVIII 124; Obstaculum seu
aggerem al. yasz albo groblą dicti m olendini...
reformare tenebuntur ib. 136; Quam subdiluviationem dictorum obstaculorum al. khtoresz zathopyenye rzeczonych iazow ipse Nicolaus ministeriali in tempore et hora obduxit
1478 ib. 216; Obstaculum al. iasz 1479 AG Z
XVII 185, sim. 1481 A G Z XIX 298, 1487 AG Z
XVI 208; Navigio et obstaculo al. yaszy in
fluvio Visla (1487) XVI in. Matr III nr 221;
Gulgustrum al. yasz in dicta piscina... edificabunt 1489 AcLeop II nr 2113; C um ... obstacu

lis al. sz yaszy 1493 Matr II nr 195; Wisłą,
Bugiem y Narwią kazdenw mayą bicz dobro
wolne plinączenw kromia żadnego czla przes
wsisthki yazy (per omnia obstacula)... Po
3 Swiąthkach wsem plinączem thes w kazdem
yazv (in omnibus obstantibus)... ma bicz wy
dana dziora, kądibi plinącz mogli, od khtorei
dziedzicz onego yazv nye ma wiączei bracz od
plinączego, iedno poi grziwni grosi 1498 Mac10 Praw VI 274; Gdibi ktho jas zbył (de concusso
obstaculo). Jeslibi ktho plinącz s traffthą... jaz
(obstaculum) gwalthem wylom yl..., thakow i...
ma zaplaczicz... piączdziesiąth ib.; Yaz obsta
culum ca 1500 Erz 24; ^ w żartobliwym prze15
kładzie wiersza: Qui per versum yaz inveni in
eo versum iocundum yyrsza okuna XV med.
Zab 517; ^ może nomen proprium: Kamoni
iaz 1237 KodWP I 175.
2. Jaz cf. Ja
20
Jazda 1. fpodróż, iter*: W tey zasthawe, czso
od Pyotrascha mam, gego p<r)zedanym y gaszdami, czsom o tho strauil, geszm skodzey (pro
skodzen) tako vele, iako dwe grziwne 1418
TPaw VII nr 600.
25
2.
'wyprawa (wojenna), przemarsz, militum
ad bellum proficiscentium iter : Vogenne yaszdy
sz nyevmyerney slachthy abo nyerząthney wyączey wlosthne zemye nyszly opcze obykly szą
sz drapyesthw a... pvsthe czynycz (guerrarum
30
strepitus ex inordinata militia plus proprias terras quam alienas consueverunt ex rapina indebite desertare) Sul 71.
Jazie zool. 1. 'jaź, Idus jeses Bo nap ż : Pro
albis piscibus... sicut sterlezcze, iazicze 1389
35
M M A e XV 101; Yazicz cinedia 1472 Rost
nr 1417; Yasicz turonilla ib. nr 1838; ^ jako
znak herbowy: Ccziborius... per suos confratres... de suo cleynodyo et proclamacione, quorum signum media tinca al. yazicz... approbauit
40
1402 A K Ii III 126.
2. *jesiotr, Acipenser sturio L ! : Yeszyothr vel
yazycz ezox ca 1500 Erz 24.
Jazowy 'służący do budowy jazu, aggeri conjiciendo aptus*: Pro excisione lignorum al. ya45
zove koli 1424 Czrs 301.
Jaźwica cf. Jaźwiec
Jaźwiec, Jeźwiec zool. ' borsuk, Meles taxus
Pall. (też mieszane z różnymi innymi zwierzę
tami)*: Yeszuecz orgio 1472 Rost nr 1116;
50
Yaszvyecz taxo 1475 ib. nr 2989; ^ Muribus
aut grillis, yaszweczom, si sit cavus, yama,
ynicus illis, mors leuiter struitur, si cavus obstruitur 1466 R XXII 20; Yazwecz cocodrillo
XV p. post. PF IV 755; Leporem crimacium
55
yaswyecz XV p. post. Zab 515; Caballus
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yąszvyecz vel schkąpą vel step ca 1500 Erz 24;
Yaszvyecz cornipes ib. ; ^ dubium: Volpes...
d u x it... arusninum, gl. illud animal yazwicza
(leg. jaźwca), sordes uitantem XV med. R XXIII
280; mniej prawdopodobna lekcja jaźwica.
Jaźwina cf. Jeźwina
Jaż cf. Aż(e)
Jażdż, Jaszcz zool. 'ryba jazgarz, Acerina
cernua L 3 : Yeszyothr, yascz ca 1455 JA XIV
490; Yaszdze cinedia 1472 Rost nr 1418; Yazdz
cinedia ib. nr 1419; Pisces valent nominate
gezdzycovye, jasdze XV ex. R LIII 61; Yasdz
cironilla ca 1500 Erz 24; Yasdz fferosus ib.
(Jażdżyk) Jeżdżyk zool. 'ryba jazgarz, Acerina
cernua L 3 : Pisces valent nominate gezdzycovye,
jasdze XV p. post. R LIII 61.
Jąć (się) f o r m y : a. z zaimkiem zwrotnym się:
praes. ind. 1. sg. imę De morte w. 168; 2. sg.
imiesz BZ Deut 21, 11; 3. sg. imię B Z Gen 29, 11,
OrtBrRp 93, 1. 2, Ort Mac 127. 128, Rozm 372;
2. pl. jemiecie 1472 AG Z XII 404; 3. pl. imą
XV med. R XXV 156; — inf. jąć 1444 AGZ
XIV 125; ^ praet. 3. sg. m. jął 1408 Czrs 15,
1411 KsMaz I nr 1596, 1421 ArchCastrCrac I
916, 1446 AG Z XI 289, 1446 ZapWarsz nr
792, 1449 AG Z XI 344, B Z Gen 21, 8, II Par
34, 3; /. jęła 1433 AG Z XI 78. 79; 3. pl. m.
jęli B Z Judith 6, 16, 1456 AG Z XIV 479; ~
phjperf 3. sg. m. byli jęli Rozm 85; ^ condit.
3. sg. m. jąłby OrtRp 112; ^ part. praet. act.
jąwszy 1453 RocznHist II 75.
b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 3. sg.
imię Sul 111, B Z Gen 29, 30, Dział 61, De morte
w. 455, 1471 M PKJ V 45, Rozm 102. 126. 129.
136; 1. pl. imiemy Rozm 509; 2. pl. imiecie
Rozm 616. 658; 3. pl. imą Rozm 144. 219. 251;
^ imper. 2. sg. im Park 403, 1471 M PKJ V 55,
XV p. post. R XXV 265; 3. sg. im XV med.
S K J V 272; 2. pl. imcie Pul 70, 12, Rozm
514. 648; — inf. jąć 1406 Piek VI 295, 1417
M M A e XVI nr 80, Sul 4. 89, XV med. SKJ
V 272, etc.; ~ praet. 1. sg. m. jąłem 1500 AGZ
XVI 305; -m jął 1421 ZapWarsz nr 8, 1480
WolffOsadn 393, 1482 ZapWarsz nr 1596;
2. sg. m. jął jeś FI i Pul 67, 19; jąłeś 1421 Arch
CastrCrac I 579, 1448 StPPP II nr 3333, 1481
A G Z XVIII 228, 1485 A G Z XIX 306, 1500
A G Z XVI 305; 3. sg. m. jął 1387 Leksz I nr 257,
1399 StPPP VIII nr 9217, 1402 SK J III 194,
1408 Piek VI 369, etc. etc.; f . jęła 1401 Piek
VI 67, 1408 Piek VI 364, B Z Gen 21, 16, XV
ex. JA XV 538, Rozm 19. 291; neutr. jęło ca 1428
PF I 481, Rozm 73. 497; 1. pl. m. -smy jęli
ca 1420 R XXIV 84, EwZam 306; 2. pl. m. ję
liście ca 1428 PF I 493, Rozm 649; -ście jęli

Rozm 770; 3. pl. m. jęli są ca 1420 R XXIV 84;
są jęli FI i Pul 105, 44, ca 1420 R XXIV 84,
Pul 16, 11; jęli XV in. R XXIV 73, 1420 TPaw
VII nr 1495, Aleksy w. 29, B Z II Par 29, 27,
etc.; neutr. jęły Rozm 123; —' pląperf 3. sg. m.
był jął Rozm 114; jest był jął Gn 178b ; jest jął
był Gn 180a; 3. pl. m. są byli jęli Gn 172b; ^
condit. 3. sg. m. jąłby XV p. pr. Msza IX s. 259;
-by jął XV med. SK J I 67; 7. pl. m. -bychmy jęli
Rozm 509. 770; -byśmy jęli Rozm 508; 2. pl. m.
byście jęli Rozm 656; 3. pl. m. -by jęli BZ
I Reg 19, 20, OrtKał 292, Ort Mac 44, Rozm
458; ^ condit. praet. 3. pl. m. jęliby byli Rozm
649; ^ part. praet. act. jąw ca 1420 R XXIV 82,
1423 TPaw VII nr 3236, 1428 ZapWarsz nr 2800;
jąwszy 1477 AG Z XVII 140, 1497 ZapWarsz
nr 1798, XV p. post. R XXV 179, Rozm 361;
^ part. praet. pass. n. sg. m. jęt OrtBrRp 100, 3,
Ort Mac 137; jęty XV med. SK J V 280, Ort Br
VI 390, Ort Mac 138, Dział 61, ca 1500 Erz 25;
/ . jęta 1461—7 Serm 99 v; g. sg. m. jętego
Spow 1—4. 6, 1429 M PKJ II 309, Sul 60, XV
med. R XXII 240, Dział 6 1 ;/. jętej B Z Ex 12, 29;
ac. sg. m. jętego Sul 60. 89, XV med. GIWroc 83r,
BZ I Par 5, 6, 1475 StPPP XI 262; neutr. jęte
XV med. GIWroc 36r; voc. sg. m. jęty Rozm
682; n. pl. m. jęci 1438 AG Z XII 34, Sul 109,
BZ IV Reg 17, 28. II Par 6, 37, OrtRp 71;
jęte B Z I Mach 2, 9; g. pl. m. jętych Naw 57;
d. pl. m. jętym Sul 36, BZ Tob 1, 3, EwZam 307;
jętem Rozm 251; ac. pl. m. jęte B Z II Par 6, 36,
XV
R XXV 243; / . jęte XV e*. R XIX 73;
/. pl. m. (o) jętych Ort Mac 84; ^ in f pass.
sg. m. być jęt Sul 4, Rozm 624; jęt być 1446
R XXII 20, Rozm 589; ^ praes. pass. 3. sg. m.
jęt jest ca 1420 R XXV 229; jest jęt B Z Gen
14, 14, Rozm 165; / . jest jęta B Z Deut 21, 13;
neutr. jęto jest BZ Jer 13, 17; 3. pl. m. są jęci
OrtMac 84, Rozm 655; ^ part. praes. pass. pl. m.
sąc jęci B Z Judith 7, 16; ~ fu t. pass. 3. sg. m.
jęt będzie Sul 60; ^ fut. pass. z partykułą ać
dla wyrażenia trybu rozkazującego: 3. sg. m. ać
będzie jęt B Z Judith 9, 13 '—'praet. pass. 3. sg. m.
był jęt B Z Judith 10, 17, Rozm 706; 3. du. f .
jęcie były B Z I Reg 30, 5; 3. pl. m. byli jęci
Rozm 635; ^ condit. pass. 3. sg. m. -by jęt Ort
Mac 44, Dział 61; byłby jęt Dział 30; -by był
jęt Dział 61.
Z n a c z e n ia : 1. 'wziąć, chwycić, trzymać (za
sadniczo rękoma), capere, apprehendere, tenere,
occupare3: Yow gy, moczil yesz gy tenens suffocabat eum (Mat 18, 28) ca 1420 R XXIV 82;
Yolyscze mancipastis ca 1428 PF I 493; <Gyensze> przethim niszly czyrpy<al> ialby <chlyeb
w szwyathe y thesz) *wyelibne <rącze swoy)
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(accepit panem in sanctas ac yenerabiles manus
suas) XV p. pr. Msza IX s. 259; Ipse apprehensum, getego, sanavit et dimisit (Luc 14, 4) XV
med. GIWroc 83 r; Gym id est tene Park 403;
Gym za krzele apprehende brancam eius (Tob
6, 4) 1471 M PKJ V 55; Quem (sc. diabolum)
ipsa {sc. Margareta) apprehendens, yąwszy, sub
se in terram deiecit XV p. post. R XXV 179;
Myły Iesus, yawschy y za rąka (apprehensa
manu caeci Marc 8, 23), y vyodl y z vlycze
Rozm 361; Bo by były k nyemv tako przystąpyly, nye yąlyby go były rąkamy kv vbyczyv,
ale serczem ossyągly kv vyecznemv odzyerzenyy
Rozm 649; ^ jąć się czegoś fchwycić, czepić
się czegoś, apprehendere’ : Gyma scha podolka
apprehendent fimbriam (Zach 8, 23) XV med.
R XXV 156; ^ przenośnie o deszczu: Gymye
occupat (iunge currum tuum et descende, ne
occupet te pluvia III Reg 18, 44) 1471 M PKJ
V 45; ^ Nyeprzyaczyelye moy duszę moyę są
ogardnęly, tuk swoy są yęly (adipem suum concluserunt, FI: so sgromadzili) Pul 16, 11.
2. 'wziąć w pęta, więzy, areszt, pojmać w nie
wolę., capere, comprehendere, detinere ( in custodia), \ i n c i r e Wlost ymouil Swenthoslauem
rok, an gi na tem rocze janl 1387 Leksz I nr 257,
sim. 1399 StPPP VIII nr 9217; Czandz {leg.
ksiądz) opatii *io Staszka... y wszol na nem
trzy grzywny 1398 Leksz II nr 2181; Svotego
Barthlomega *szo ony były goły Gn 172b;
Gdiszcy gest gy (sc. św. Jana) byl f Rzyme ten
tho czeszarsz... gol Gn 178b; Ten tho czeszarsz... gestcy gy on gol byl Gn 180a; Iol ies
ioczstwo (cepisti captiyitatem), wzol ies dari na
ludzoch FI 67, 19, sim. Pul; Y dal ye w myloserdza przed oblyczym wszech, gysz so ye yoly
(qui ceperant eos) FI 105, 44, sim. Pul; Any
s gego domu jala, any łaszka yonla, any tego
yszitka ma 1401 Piek VI 67; K m ecz... gwałt
uczinil... y na tem gwalcze na dzedzine pana
Paschcowe Sczepan yanl gy 1402 SK J III 194;
Poranił yego lud, a na pravo se yocz ne dal
1406 Piek VI 295; Albertus *jan mego czloweka y wodl gy do domu 1409 TPaw IV nr 1742;
lako Iaranth ne kasal zabicz Pessika... ani sio
wolo yancz 1417 M M A e XVI nr 80; Gdi są
modlił w ogrodzę..., stradzon, yanth i wydań
iest ludu zydowskemu ca 1420 R XXV 229;
Detinuisti ylg. yalless 1421 ArchCastrCrac I 579;
Stanisław... vywabił Ja n a ... s domu brata
yego y yal gy na drodze gwałtem 1421 BiblWarsz 1857 II 802; Jacom ya Czadra nye gol
na drodze 1421 ZapWarsz nr 8; Yaw gi w szwem
gayu, choualem gi iako yanczcza 1423 TPaw
VII nr 3236; Jacom ya, gow slodzeya, nye wzol

na nem dwdzesty groszi za wipusczenye 1428
ZapWarsz nr 2800; Yakos th<o> byl Warsch
posual Abrama o odby<cie> yancza na gualce
yanthego 1429 M PKJ II 309; Łączko, Kosth,
falsarii peccuniarum ... iam detenti al. yanczi
1438 AG Z XII 34, sim. OrtRp 71; Armaąue
cum teneam plura, capi, yąth bycz, neąueam
1466 R XXII 20; Quia tu me detinuisti al.
gyąles 1448 StPPP II nr 3333; Gen nye bandzeli bycz mocz yfaczon albo yanth (qui si comprehendi non poterit), thedi przebiwacze tego
myascza przysząngą, iako wynowaczcza yąncz
nye mogli (quod malefactorem deprehendere non
potuerunt) Sul 4, sim. Dział 4; G di... starschi...
thego tho gwaltownyka nyeyako gonyancz
moglibi yancz (si... possent mancipare), tegdi
tako yantego (taliter mancipatum) ku wzyanczyu w nyem pomstha xanzączyu postawicz gy
bandąn vinny Sul 89; Pakli taczi by yąnczi yednego pana bilibi, tegdi ten tho pan wschitkąn
kopąn w sfoy skarb podzywygnye i vesmye
Sul 109; Gdi starostha gymye kogo (dum capitaneus... incolam ... detinuerit), gymyenye yego
ma dacz na rankoyemstwo Sul 111; Ascendens
in altum captivam gete duxit captiyitatem getswo
(Eph 4, 8) XV med. GIWroc 36r; Aby mnye yąl
yt me comprehenderet (II Cor 11, 32) XV med.
SK J I 67; Jakom ya nye odbył Janovy wyno
waczcza, ktorego w prawye yąl 1455 TymSąd
162; Gdisz ysliszal Abram, ysze gest Loth yot
(captum yidelicet Lot) B Z Gen 14, 14; Slozocz
rvcho, w nyemze iest yota (in qua capta est),...
bodze plakacz otcza y maczerze swey B Z Deut
21, 13; Y posiał Saul kati, abi gy ioly (ut raperent David) B Z I Reg 19, 20; Dwye szenye
Dauidowy iocye y poioti bili (duae uxores David captivae ductae fuerant) ib. 30, 5; Tedi prziszedw geden s tich kapłanów, gysz były iocy
wyedzeny (qui captiyi ducti fuerant)..., y bidlyl
w Betel BZ IV Reg 17, 28; Y iol gy (vinxitque
eum) farao Nechao w Rebla ib. 23, 33; *Ieera,
sin gego, gegosz iotego (quem captivum) wyodl
Teglathfalazar B Z I Par 5, 6; Gestlybi zgrzeszil
przecyw tobye..., podalbi ge nyeprzyiacyelyom,
iszebi ge wyedly iote (et captiyos duxerint eos)
do zemye dalekey albo blyskey, a obrocylybi
syo swim syercem w zemy, do nyey bi iocy wye
dzeny biły (ad quam captiyi ducti fuerant), czinyly pokaianye B Z II Par 6, 36—7; Czsokoly
myecz mogl, na kaszdi dzen społu iotim bracy
(concaptivis fratribus)... wspomagał B Z Tob
1, 3; Bo lepyey gest, abichom żywy socz iocy,
chwalyly boga (ut captiyi benedicamus dominum
viventes), nyszly zmarszi B Z Judith 7, 16: Ioto
gest stado bosze (captus est grex domini) BZ
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Jer 13, 17; Gdyby yath przyszyasznyk... Gdyby I
raycze yąly przyszyasznyka Ort Mac 44, sim.
OrtKał 292; O yaczczoch o szmyerthne rany
yathych za goracza... Przywyedzyeny sza trze
przed gayny szad, czo szą yaczy w goraczych 5
rzeczach OrtMac 84; Mozely ktho przesz poszła
gyacz (OrtBrRp 81,3: vlapycz) szwego dlusznyka
ib. 110; A gdysz ten goscz z nyzadna rzeczą nye
yath any w czym uchwaczon..., tedy on yest
blysszy szwa szyą {leg. szyją) y gymyenym bro- 10
nycz ib. 137, sim. OrtBrRp 100, 3; Then yąthy
czlowyek odpowyedzyal OrtMac 138, sim. OrtBr VI 390; Paklyby nye myal czym placzycz
a byłby yath (Sul 41: wfaczon bąndącz), tedy
głowa za głową (captus poena capitali puniatur) 15
Dział 30; A tesz aczby yąth, nygedney smyerczy za to nye ma czyrpiecz, ale yąty ma bycz
n a m ... postawion (ipsum captum ... nobis...
dare tenebuntur, Sul 60: yąthego m ayą... nam
dacz) ib. 61; A gdyby byl yąt (si... captus fuerit, 20
Sul 60: gdy... yąth bąndze)... a nam wydań,
tedy ten ma bycz na naszey lascze, telko przyaczele tako yatego temv, czso gymye a nam vyda,
nygedney lsczywosczy nye mayą czynycz (inter
capientes eum et amicos capti nulla propter 25
eius captivitatem debet suboriri indignatio, Sul
60: myedzy gymaczmy gego a przyaczelmy yą
thego nygena przez gego yącze ma szą wstrysznącz myrzączka) ib.; lata v nevolia captiua
1461—7 Serm 99 v; Jakom ia Mykolaya, slugy 30
jego, na *drodzye nye yal anym go do domu
swego gwalthem samoosm vyothl 1480 WolffOsadn 393, sim. 1482 ZapWarsz nr 1596; Post
hoc accepisset eum yiolenter al. yąlesz 1481
AG Z XVIII 228, sim. 1485 AG Z XIX 306; 35
(M i)k o lay ... wyazal czloyyeka..., yawszy hy
w patho[sz] 1497 ZapWarsz nr 1798; Przeszlyaduycze y gymcze gy (comprehendite eum,
FI: polapcze gi) Pul 70, 12; S meky cyeszkey
dusze yathe tysz mocznye wybayyla XV ex. R 40
XIX 73; Jesusza mylosnyego gdy Zydowye
gyely, baranka *nyewinnyeko rwały y thargaly
XV ex. SK J I 144; Tu captiyasti al. yąlesch
familiarem Albertum meum et illum accipiendo
dirimisti 1500 AG Z XVI 305; Ego istum homi- 45
nem detinui al. iąlem ib.; Tenuit hominem al.
iyal sine omni iure 1500 AGZ XIX 470; Yąthy
detentus ca 1500 Erz 25; Tedy yąl ye oczyecz
w przekoyy (pater coniecit eos in yincula)
Rozm 104; Judas, Ezechyyego syn..., yegosch 50
byl Herod nyegdy yąl (filius Ezechiae... ab Hero d e ... cap ti)Rozm 114; Przeschytroscz dyabla
nynye yest yąt rodzay chloyyeczy (fraudes per
diaboli nunc est captivatum humanum genus)
Rozm 165; Lycemyernyczy... posiały sve slugy, 55
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aby y yąly (ut apprehenderent eum Jo 7, 32)
Rozm 458; Vczynyly rąda, kakobysmy yąly mylego Iesucrista (ut Jesum dolo tenerent M at 26, 4)
y vbyly Rozm 508; A przeto nysly szye rozydzyem ..., abychmy y yąly Rozm 509, sim. ib.
770; Nyektorzy myedzy ynemy rzekły, yze
kyedy y ymyemy, przydzye kv svyątv Rozm 509;
Na kogocz pyrvey rąką podnyossą, vyecz y nathychmyast ymczye a yyązczye Rozm 514, sim.
ib. 648; O tern, yako dzyeyyczy... poyyedzyano,
yze myan yeth bycz yey szyn myły Rozm 589;
Dobrze baczycz maczye, kyedy y ymyeczye,
aby vam nye yczyekl Rozm 616, sim. ib. 658;
A v thym szye vkazvye mocz yego, przez którą,
by byl chczyal, mógłby byl od nych bycz nye
yeth Rozm 624; Nye było z ymyslu thych sług,
alye yyączey z moczy Iesucristovey, yze zvolyenyczy od nych nye były yączy Rozm 635;
Yam na każdy dzyen v vass v kosczyele szyedzyal navczayącz, a nye yąlysczye myą (et non
me tenuistis M at 26, 55) Rozm 649; Ale czemv
ssą apostolovye nye yączy? Rozm 655; Baczyczye, bysczye ynego pravego nye yąly Rozm 656;
Ty spro<ś>ny czlovyecze, zvyazany a yąthy
o tako yyelyky grzech, tako szmyesch movycz?
Rozm 682; Iesus byl yąth v ogrodzye Rozm 706;
Povyedzczye m y ..., czemusczye y yąly? Rozm
770; ^ jąć się kogoś: Si inyenerit suum debitorem, fiiium prefatum Nyevyer, debet ipsum
tenere al. mą sya go yacz 1444 AG Z XIV 125;
O zboyczach, którzy szye były yąly Iozepha
y z Marya. y z dzyeczyączyem Rozm 85; ^ Vczin
panye, abi picha gego wlostnim myeczem gego...
bila scyota, acz bodze iot sydlem swich oczv
(capiatur laąueo oculorum suorum), na myo
wzglyodnow, a yderzisz gy lasko warg mich
BZ Judith 9, 13; A gdisz weszła przed oblycze
gego, natichmyast bil iot od swu oczu (statim
captus est in suis oculis) Olofernes ib. 10, 17;
Ssodi sławi gego iote odwyeszoni so (vasa gloriae eius captiva abducta sunt) BZ I Mach 2, 9;
^ jęty fwięzień, jeniec, captus, captims, trunco
inclusus : Szpowadami szo..., yszeszmi... yothego sz yoczszthwa ne wiq<upili> Spow 1—4.6,
sim. XV med. R XXII 240; Alye yąnthym przes
Thatari (captivis per Tartaros) y dlya gych
nyyaney chczemi byezzecz dawnoscz<i> Sul 36;
Omnes graciam accepimus, captivus, yąthy, redempcionem, tristis consolacionem XV med.
SK J V 280; O polnoczy zabyl pan wszitko pyrworodzone..., od pyrworodzonego *ffaronowa...
asz do pirworodzonego gego yotey (usąue ad
primogenitum captiyae), ktorasz szedzala
w czyemnyczy B Z Ex 12, 29; M artinus... postulayit... fideiussores ad conspiciendum illum
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inclusum in truncum al. gyathego 1475 StPPP
XI 262; Gospodze moya, czyebye proscha,
yzesz nalyezyenye zagynaczych, odkupyenye
yanthych Naw 57; Posiał myą vsdravyacz skru
szone szyerczem, kazacz gyathym (Rozm 251: 5
yątem) odpusczenye (praedicare captivis remissionem Luc 4, 19) EwZam 307; Chwała czya
do pyekla sthapyyączego, yathe wybawyayaczego XV e*. R XXV 243.
3. jąć się kogoś, czegoś (w terminologii praw 10
nej): a. 'chwycić jako swoją własność, zgłosić
pretensje jako do swojej własności, suum ab aliquo reposcere, aut per iudices vindicare’ : Yaco
tego wolu Barthlomey so yol 1411 KsMaz I
nr 1596; Mulier de dicta pecunia se intromisit 15
vlg. yala się 1433 AG Z XI 78; Mulier pro eadem
pecunia se inmediate impedivit vlg. yala szie
ib. 79; Quasquidem cazulas Io st... arrestavit
al. ial sze gych, dicens...: Iste due cazule sunt
mee et sunt michi recepte spoliative 1446 ib. 289; 20
Ktorego sza (leg. się) crogulcza Stanisław yal
v Tomka, tego mu on wroczil 1446 ZapWarsz
nr 792; W yłam ... exlideiussit illum hom inem ...,
qui se intromisit al. yal se de bobus, quod de
bet super ipsum attemptare al. konacz 1449 25
AGZ XI 344; Ipse currit post recencia vestigia
suum hominem insequendo et repperit eum in
Słotowo... et affectavit retinendo ipsum tamquam hominem suum al. yąwszy sza go 1453
RocznHist II 75; Gdy myescyanyn albo goscz 30
gymye szye u drugego gosczya... konya albo
gyne rzeczy, a rzekłby, ysz mu ten kony ukradzyon OrtMac 127, sim. OrtBrRp 93, 1; Gymyely szye kto konya, myenyacz, aby ukradzyon abo roszbyt, daley odpowyadacz ma 35
y podz sz nym do zachoycze OrtMac 128, sim.
OrtBrRp 93, 2; ^ b. 'posłużyć się kim ś, czymś
jako środkiem prawnym, aliąuo teste uti : Posuit
ministerialem al. yal ssyo 1421 ArchCastrCrac
I 916; Yalby sye alloqueretur OrtRp 112; 40
^ Tandem domini eis terminum statuerunt
infra octo septimanis pro omnibus terminis et
ille advocatus *concensit terminis eisdem gy<ą>l
szy<ę> thego wszego 1408 Czrs 15; ^ dubium:
A ndreas... coram iudicio reclamavit se a d ... 45
iudicem et subiudicem, et domini camerarii ei
dare noluerunt, sed ei respondere fecerunt. Et
post hoc dixit exaudiendo querelam [...]: Yemyecza szya pokłony. Et domini camerarii reclinacionem ei dare noluerunt 1472 AG Z X II404. 50
4. (o rybach) 'złowić, capere, piscan : Kthorzi szo byli sz nim na lowe ryb, yesz szo yoly
ceperant (in captura piscium, quam ceperant
Luc 5, 9) ca 1420 R XXIV 84; Przes yszystka j
nocz robyacz, nyczesmy nye yaly (nihil cepimus j 55
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Luc 5, 5), alye w slovye thvoym rosyyna szyecz.
A gdysz tho ydzyalaly, yaly (R XXIV 84: yoly
szo) ryb yyelkoszcz obfytha (concluserunt pis
cium multitudinem copiosam Luc 5, 6) EwZam
306, sim. ca 1420 R XXIV 84; Yaico ye (sc. ryby)
chczemy yącz (quomodo possemus ipsos comprehendere), kyedy ny mamy any szyeczy, any
yedzyce? Rozm 130; Ydzy do morzą, yrzuczysch
yądzyczą v vodą, a napyryą rybą, którą szye
ymyą (eum piscem, qui primus ascenderit Mat
17, 26), vezmy Rozm 372.
5. 'wziąć, przyjąć, accipere’ : Przyssedw on,
gen yol geden fvnt (qui unum talentum acceperat
M at 25, 24) XV med. R XXXIII 122; — 'przy
jąć, uznać w jakim ś charakterze, suscipere, admittere5: Kmethones ipsum Georgium susceperunt al. iali ssye et iam ... est in tenuta 1456
A G Z XIV 479.
6. 'ująć, zamknąć brzegami, claudere, aggere
saepire5: Petrus easdem (sc. piscinas) suis hominibus perfodere et stabilire al. zastavicz y yącz
p o st... exepiscacionem... sub predicto vadio
tenebitur 1469 AG Z XV 99; Quam medietatem
dietę piscine Stanislaus suis propriis peccuniis
stabilire debet et restaurando al. yawschy y zastawywszy 1477 AG Z XVII 140.
7. 'pojąć, zrozumieć, comprehendere, intelligere*: Qui potest capere, yąncz, capiat, gym
(M at 19, 12) XV med. SK J V 272, sim. XV
p. post. R XXV 265.
8. z inf. 'zacząć (świadomie) jakąś czynność,
coepisse, incipere’ : Iaco geg Virzchoslawa ianla
erziwdo czinicz 1408 Piek VI 364; Wando ribi
łow ili... taco długo, asz im ianl bronicz ib. 369;
Gąli są (Rozm 382: szye... yely) vymavac ceperunt.. simul excusare (Luc 14, 18) XV in. R
XXIV 73; Kedi gest Micolay poczanl zaymacz
bidlo w gumnye, ted i... yanli mu bidlo odbyacz
gwałtem 1420 TPaw VII nr 1495; Sercze me
yąnlo barzo plakacz ca 1428 PF I 481; Potem
wiwyedzon przed sodzo, gensze yol gy namalwacz Błaż 321; Sląkl sza, yąl drzecz contremuit
XV med. R XXIV 361; Wyąnczczi yąly bogą
proschicz, aby gye thim darował Aleksy w. 29;
Tedi pacholik odchowan bil a *yol szyo roszcz
(crevit igitur puer et ablactatus est) B Z Gen 21,8;
Syedzoczy yola wyelykym glossem plakacz (levavit vocem suam et flevit) ib. 21, 16; Tedi Isaak
*lyoknye syo a gymye syo wyelmy dzywowacz
(expavit Isaac... e t... admirans ait) ib. 27, 33;
Napogywszy dobitek y gymye syo gey czalowacz (osculatus est eam) ib. 29, 11; A tak gymye
zodacz swaczbi (potitus optatis nuptiis) ib. 29, 30;
Vsrzysz... zono krasno, gimyesz syo gey milowacz (adamaveris eam) B Z Deut 21, 11; Po-
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cz0ly ... spyewacz... y rozlyczne g 0dzbi... i0ly
g0 scz (coeperunt... canere... atąue in diversis
organis... concrepare) B Z II Par 29, 27; Ósmego
lyata swego krolewstwa, socz gescze pacholykem, iol syo szvkacz (coepit ąuaerere) boga
oczcza gego Dauida ib. 34, 3; Dokonawszi pła
czu ... ioly syo cyeszicz (consolati sunt) Achiora
B Z Judith 6, 16, sim. ib. 6, 10; Gdy szya
gyma s kosza plaszacz, chcza gych thyszacz pokaszacz De mor te w. 168; Sly m nych... gdy
pyechothy gymye byegacz, mvsza mv naprzoth
zabyegacz ib. w. 455; M athka... yala rzewno
plakacz XV ex. JA XV 538; Vyelmy naboznye
y yyelmy gorącze yąla szyą bogv modlycz
Rozm 19; Yedno szye yrodzylo... y yąlo przezpyecznye o narodzenyy movycz Iesvcristusovem
Rozm 73; V ktorem lyeczye byl myły Iesus,
kyedy yąl movycz (cum loqui coepit) Rozm 99,
sim. ib. 432; Iesus nathychmyast przynyeszye
a postavy chleb na stolye, ymye noszycz yne
chleby craszne (plurimos panes afferebat) Rozm
102, sim. ib. 126. 136; Yne dzyeczy rozbyly
svoye dzbany y yaly czyrpacz vodą podolky
(et sinus suos aqua repleverunt) Rozm 123;
M ystrz... gymye myslycz, kako yemv myal odpoyyedzyecz (quid respondere puero posset, cogitaret) Rozm 129; A yako przez czaly dzyen
sly, ymą szykacz dzyeyycza (pro dzyeczącza),
a nykako nye mogą nalyescz (quaerentes puerum nusquam invenissent) Rozm 144, sim. ib.
219; Aza to nye yest syn Iozephow a M arye?...
A syostry yego sza v nass thuta tako, yze szye
ymą pogarschacz v nym (scandalizabantur in
eo M at 13, 57) Rozm 251; Ona szyła złych du
chów yąla yolacz kv Iesucristvszovy (ad ipsum
exclamavit) Rozm 291; Ve środą, yedno yalo
szyytacz, yako dzyeyycza blogoslavyona po
siała k nyemv svyąta Marya Magdalena Rozm
497.
Cf. Dojąć, Nająć, Objąć, Odjąć, Podjąć, Pojąć,
Przejąć, Przenająć, Przyjąć, Rozjąć, Ująć,
Wyjąć, Wziąć, Wzjąć, Zająć, Zdjąć, Imać
Jądro f o r m y : n. sg. jądro 1419 Rost nr 5245,
1471 M PKJ V 26, XV p. post. PF V 10, ca 1500
Erz 24; — ac. sg. jądro 1466 R XXII 24, 1471
M P K J V 14; ^ i. sg. jądrem 1471 M PKJ
V 31;
l Sg. (w) jądrze 1481 PF IV 747;
^ n. pl. jądra 1419 Rost nr 5123.
Z n a c z e n i a : 1. fnasiono, ziarno, pestka
w owocu lub sama je j zawartość, semen, nucleus* :
*Przozkynove iadra (leg. jądra) mandula amara,
nucleus persici 1419 Rost nr 5123; Wynne
yodro semen prassularis ib. nr 5245; Kostka
porodzyla yądro testa parit nucleum 1466 R
XXII 24; Nauci strzen w yadrze 1481 PFYV 747;

Yadro arillus XV p. post. PF W 10; Yadro nu
cleus ca 1500 Erz 24.
2. 'najlepsza część produktów rolnych, sam
miąższ, fructuum pars optima, fructuum caro ':
Yandro medullam (ego dabo vobis omnia bona
Aegypti, ut comedatis medullam terrae Gen 45,
18) 1471 M P K j y 14; Yąndro medula (omnem
medullam olei et vini ac frumenti, quidquid
offerunt primitiarum domino, tibi dedi Num
18, 12) ib. 26; Z gyandrem cum medulla (constituit eum super excelsam terram, ut comederet fructus agrorum ..., butyrum de armento
et lac de oyibus..., et hircos cum medulla
tritici Deut 32, 14) ib. 31.
Jąkać 'wydawać niewyraźne dźwięki, mru
czeć, bełkotać, balbutire : Yonka yncat ca 1428
PF I 496; Yookaa Park 414; Yaka buccat
ca 1500 Erz 24. ^ Cf. Zająkać.
Jątrew, Jątry fo r m y : n. sg. jątry ca 1428
PF I 496, 1437 Wisi nr 228 s. 87, ca 1455 JA
XIV 490, XV p. post. PF W 13; jątrew 1394
Leksz I nr 1926, 1395 Łeb M at 77, 1396 Leksz II
nr 1857, 1404 AKPr X 143, 1404 ArchTeuton
I 252, 119, 1427 Monlur III 1, etc.; ~ g. sg.
jątrwie 1395 Leksz II nr 410, 1499 AG Z XVIII
410, XV
ErzGlos 181, 1500 AG Z XVIII
415; ^ d. sg. jątrwi 1394 Leksz I nr 1857,
1399 Leksz II nr 2313, 1469 AG Z XVI 70;
^ ac. sg. jętry 1423 TPaw VII nr 3261; jątrwię
1395 Leksz II nr 1751, 1446 A G Z XIII 189,
1486 StPPP IX nr 952; ^ i. sg. jątrwią 1408
HubeZb 122, 1452 A G Z XI 382, 1482 ZapRpZakr 10, 134, 1499 A G Z XVI 288; — /. sg.
(po) jątrwi 1469 ZapWarsz nr 1109.
Z n a c ze n ia : 1. 'bratowa, żona brata (może
też siostra żony lub męża), uxor fratris, fortasse
etiam soror uxoris vel viri : Item Vincencius...
resignavit et dedit coram judicio regali omnia
debita sui fratris Sandziwogii pie memorie,
iantrwy sue, domine Hańcze, sibi penitus
nichil reseryando 1394 Leksz I nr 1857; Gnew om ir... astitit suo termino prout B eta...,
ipsius iotref vlg. ib. nr 1926; M athias... querulavit ex parte yanthrwe sue super Johannem ...
pro viro suo 1395 Leksz II nr 410; Johannes...
astitit term inum ... super glotem suam vlg.
iantrwo, Hankam ib. nr 1751; Jantrew glos
1395 ŁebMat 77; Samek nec non uxor sua
et eciam iotrew sua miserunt ministerialem ad
Jacusi[o]um 1396 Leksz II nr 1857; Quando
Laurencius... dederit ducentas marcas domine
Hańcze..., sue jandrwy vlg. 1399 ib. nr 2313;
Stanislaus cum Johanne... iure obtinuerunt
et acquisiverunt laneum agri in P aulo... et in
sua glota vlg. jotrew 1404 AKPr X 143; Glos

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

JĄTREW

vlg. jotrew 1404 ArchTeuton I 252, 119; Kędy j
Marek smowyczo (pro sinowycz0) s g 0trw 0 za
Yakusza dawał 1408 HubeZb 122; Obsylal
szwoya yantri 1423 TPaw VII nr 3261; Mathias... cum sua vlg. j 0trew 1427 Monlur III 1; 5
Yątri glos 1437 Wisi nr 228 s. 87; Que centum
marce spectant super Johannem post fratrem
ipsius Andream et post Offkam, glotam al.
yantrwyem Johannis 1446 AG Z XIII 189;
Sederunt super h o c... concordantes... Pakos- 10
sium ... cum generosa Elisabet, gloti sua al.
iatrwya 1452 AG Z XI 382; Dzevyerz, yątry,
yatrzy ca 1455 JA XIV 490; Nicolaus ... nobili
Barbarę, relicte olim fratris sui germani al.
gyatrwy, tenetur debitorie debiti... triginta 15
marcas 1469 AG Z XVI 70; Paweł myal tho
widacz Marczinowi s Czachowycz po yathrfhi
szwey 1469 ZapWarsz nr 1109; Iohannes...
obligaverat se causam tenere et lo ąu i... pro
Chanvrzina, sua jantrew 1470 Trzesn 87; 20
łączk o ... recognovit, quia inscripsit ad a c ta ...
et adm isit... A nnam ..., glotem suam al. yatrew,
villam Borschowicze totam 1471 AG Z XVIII
29; Iuntrewf glos..., teutonice brudir weip 1475
Wisi nr 301; Cum uxore fratris sui al. z yathr- 25
wa 1482 ZapRpZakr 10, 134; Concordiam fecerunt et disposuerunt inter nobiles... Petrum et
Albertum fratres germanos ex vna parte, et
nobilem dominam Hedwigim al. jatrwyą ipsorum ab altera parte 1486 StPPP IX nr 952; 30
Nos, Stanislaus..., una cum fratre... recognoscimus, quia cum yatrwa n o stra... Barbara,
relicta olim ... P etri..., talem fecimus collocucionem 1492 AG Z XVI 242; Amicabilem composicionem fecit cum glote sua al. iathrvya 35
1499 ib. 288; Yątri glos XV p. post. PF W 13;
Sue glotis al. yątryye XV ex. ErzGlos 181;
Ipse... expulit glotham al. yąthrew, uxorem
domini Bolyanowsky 1500 A G Z XVII 389;
Glos, eyn bruderweyp, vel est flos, vel vetus 40
lignum splendens de nocte, yathrew albo
prochno ca 1500 Erz 24.
2. 'żona syna, synowa, uxor filii, nurus':
Yantry nurus ca 1428 PF I 496; Yatrew nurus
1437 Wisi nr 228 s. 88; Stephanus... recogno- 45
vit, quia sortem suam, quam habet obligatam
a norę sua al. jath rw y e..., obligat 1499 AG Z
XVIII 410; Stephanus... recognovit, quia to
tam partem suam... a norę sua al. od yąthrwye
ipsius d o tem ... in centum marcis invadiat 50
1500 ib. 415; Yathrew nurus ca 1500 Erz 24.
Jątrznica 1. 'kiszka nadziewana krwią i tłu
szczem, farcimen e sanguine confectum, apexabo' :
Yathrznyczą farcimen ca 1500 Erz 24; Yathrz55
nycze farcimina ib.
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2. 'potrawa z flaków , pulpamentum e pecoris
intestinis confectum : Flaky *varzona y ssyekane, yantrznyce, tripe XV p. post. PF V 10.
3. 'tłuszcz, adeps’ : Sumen venit a sus, yatrznycza, vel venit a sumo smyotana XV med.
R XXIII 269.
Jątrzyć się 'ropieć, jadzie się, obierać, in pus
verti, pus movere : Sicut enim cum cicatfix
in abductis, gl. circumadiacentibus, invalescat
yulneribus blyszna myedzy ynszymy ranamy
yątrzy szą 1466 R XXII 10.
Jebać cf. Wyjebać
Jebłecznik cf. Jabłecznik
Jebłko cf. Jabłko
Jebłoń cf. Jabłoń
Jechać, Jachać f o r m y : praes. ind. I. sg.
jadę 1408 Piek VI 368; jedę 1389 Leksz I
nr 542; 3. sg. jedzie 1427—32 RocznHist XV
221, Sul 63, B Z Gen 32, 6, Dział 37, Rozm
753; 3. pl. jadą Dział 19; ^ imper. 2. sg. jedź
B Z Gen 33, 14. I Reg 30, 8; 2. pl. jedźcie B Z II
Par 24, 5; ^ part. praes. act. adv. jadąc Dział 65,
1472 ZapWarsz nr 3079, 1480 ib. nr 1525;
adi. ac. sg. m. jadącego 1498 MacPraw VI
273; ~ inf. jechać 1386 HubeZb 60, 1409
JP XXXVII 164, Blaż 319, B Z I Reg 30, 8.
III Reg 22, 15, Dział 10. 17; jachać 1390
Leksz II nr 1005, 1395 Leksz I nr 1963, ca 1428
PF I 480, OrtMac 74, 1498 MacPraw VI 273;
r*' praet. 1. sg. m. -śm jechał 1400 SK J III
190; -m jechał 1410 KsMaz I nr 1453, 1487
ZapWarsz nr 1583; -m jachał 1410 Piek VI
401, 1426 ZapWarsz nr 170, 1492 ib. nr 1727;
/ . ja jała 1427 ZapWarsz nr 240; 3. sg. m. jachał
jest B Z Gen 24, 10; jest jechał 1441 StPPP II
nr 2973; jechał 1395 PKKr 241, 1402 Piek VI 88,
1446 ZapWarsz nr 788, B Z Gen 31, 21, etc.;
jachał 1389 Leksz I nr 517, 1401 HubeZb 48,
1406 Piek VI 305, 1426 ZapWarsz nr 170, 1489
ib. nr 1698; jał 1391 Leksz I nr 1044, 1393
ib. nr 1556, 1396 ib. nr 2189, 1397 ib. nr 2560,
1400 HubeZb 99, 1407 Piek VI 339, 1410
HubeZb 53, 1415 JP XXXVII 168, 1416 ib.
170, 1442 StPPP II nr 3082, BZ I Reg 30, 9.
III Reg 21, 16. IV Reg 14,11. II Par 22, 5, 1467
ZapWarsz nr 1269, XV e*. M PKJ II 319;
/ . jechała OrtKał 209; jachała OrtMac 143;
jała 1427 ZapWarsz nr 240; neutr. jało 1393
Leksz I nr 1366; 1. pl. m. -smy jechali 1425
AKPr V IIIa 164; 3. pl. m. są jechali Aleksy
w. 138; są jachali 1427 BiblWarsz 1861 III 40;
jechali 1426 AKPr VIIIa 166, BZ Gen 50, 7.
I Reg 29, 11; jachali 1406 Piek VI 307; jęli
Blaż 319, B Z I Reg 30, 2; ^ pląperf. 3. sg. m.
był jał BZ Gen 50, 7; ^ condit. 3. sg. m. -by
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jechał B Z III Reg 22, 20; -by jachał 1479 ZapWarsz nr 1218; -by jał 1391 Leksz I nr 988;
3. du. m. -by jała 1399 Leksz I nr 3102; 3. p i m.
-by jęli 1391 Leksz I nr 988; ^ part. praet.
act. jechaw 1398 StPPP VIII nr 7381, 1400
SKJ III 190, 1410 KsMaz I nr 1454; jechawszy
Dział 14, Rozm 803; jawszy BZ IV Reg 18, 17;
^ part. praet. pass. n. sg. neutr. jechano 1402
JA VI 204, 1423 TPaw VII nr 3294.
Z n a c z e n ia : 1. rporuszać się konno a. na
wozie, jechać, ec/uo vel rehiculo portari, iter
facere, vehi, proficiscij też w znaczeniu czasowni
ków przedrostkowych i dokonanych: edojeżdżać,
wjeżdżać, odjeżdżać, dojechać, wjechać:, odje
chać etc., accedere, ingredi, inferri, revehi, similia : Jacom swemv sinowy ne kazał jechacz
ani s mim wedzenim ne brano Wancowich
kmeczi 1386 HubeZb 60; Candicoli jedo, todi
jedo po prawdze: Janewe na prawe vel na lewe
a mogę, ibicimąue fuerit 1389 Leksz I nr 542;
Jako Marcuss obeczal Micolaieui iachacz s nim
1390 Leksz II nr 1005; lako Jan ne ypominal
mi so swego praua, kedi *wtoro do podsothka
ial 1391 Leksz I nr 1044; Isz Swanthoslaf jal
do Czepankowa 1397 ib. nr 2560; Kdzebi yala
szwimi conmi y przislgia (pro przisogla?), tu
mata metzo 1399 ib. nr 3102; Yako prawye
kandism yechal, poty yest me y mych namasthcow było 1400 SK J III 190; Iaco Potrasz ne
iachal do Lenartowa domu 1401 HubeZb 48;
Jako s Lawobrawa domu wiyawszi rosbito moy
dom, wczinono mi za poczdzeszant grziwen
skodi... y zaszo do nego w dom yechano 1402
JA VI 204; Iaco Derszek yechal gino drogo
szamooszm 1402 Piek VI 88, sim. 1472 ZapWarsz nr 3056; Iaco prawo graniczo iado,
na prawey graniczi prziszangayo 1408 Piek VI
368; Jaco Bogusława Sczitniczska ne wranczila Mykolaya do Lenewey, yszbi mała yechacz
do Pysdr[i], do sanda 1409 JP XXXVII 164;
lako todim iachal a *woyszny za mno znamonal,
todim iachal po prawey prawdze 1410 Piek
VI 401; Gdy Micolay s Posznana yal, tako
przede m pną *rzek, ysz mą Woczech ne ranił
1416 JP XXXVII 170, sim. 1467 ZapWarsz
nr 1269; Thandi, kandiszmi gechali, tandi gest
veczna dzedzina Czarnkowskego 1425 AKPr
VIII a 164; Kandy gechaly s panem Nemerza,
tandy graniczę mayo bycz sypani 1426 ib. 166;
Po ta znamyona, yądim ya yachal, tandy moy
namyastek dzirszal daley trzech lath. Jaco ya
tho wem, po tha znamyona, yadi Jan yachal,
tandy yego namyastek dzirszal daley trzech
lath 1426 ZapWarsz nr 170; Kandy ya yala,
tandy so moy oczecz rosdzelil... s Sasynem na
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wyeky. Jako ya przy them bil, kandi Katherzina yala 1427 ib. nr 240; On gyedze po mey
łącze za ploty 1427—32 RocznHist XV 221;
Ot tich kony, na ktorich gest jechał s Opatowcza, zaplatąsmy yczynili 1441 StPPP II
nr 2973; O którą łąka Daczbog na mya zalowal,
przesz tą on szan (pro szam) yechal 1446 Zap
Warsz nr 788; Aby kędy kroi w kthorą zyemyą
polską yedze, sąndza gey... sądzicz k nyemv
na dvor przyechal Sul 63; Teda yzrzewszy to
cy yscy łowcy, gely od nych Blaż 319; <G>otowcyesm s wamy gechacz, gdzekoly chcecye
ib.; Tv szą gyechali od nyego Aleksy w. 138;
Y *gydzy nabraw sbosza s sobo y yachal
gest (et abiit ex omnibus bonis eius portans
secum) B Z Gen 24, 10; Gechal (pergeret)
ku górze Galaad ib. 31, 21; Gedz, panye
moy, naprzód (praecedat), a yacz poydo...
za tobo ib. 33, 14; Gensze, gdisz bil yal (quo
ascendente), gechali (ierunt) s nym wszistczy
starszy faraonowy ib. 50, 7; Tedi wstaw w noci
Dauid a moszowye gego, abi ge[d]ly (ut proficiscerentur) rano, a wrocyly syo do zemye
fylystinskey BZ 1 Reg 29, 11; Fyiystinowye
gechaly (ascenderunt) do Gezrachel ib.; Any
genego nye zabyly, ale s sobo poiowszi y gely
(et pergebant) drogo swo ib. 30, 2; Y radził
syo Dauid boga rzekocz: Gechaczly (persequar) po tich lotroch, czily nyczs, a zgymamly
ge? Tedi pan rzecze k nyemu: Gedz (persequere) za nym y... Y ial (abiit ergo) Dauid za
nymy ib. 30, 8—9; A gdisz osyodlaly, wsyadl
y gechal (abiit) za moszem boszim B Z III
Reg 13, 14; Wstał y ial (descendebat) do vynnyce Nabotowi ib. 21, 16; Kto oklama
A chaba..., abi gechal (ut ascendat) ib. 22, 20;
Tedi Ioas, kroi israhelski, ial (ascendit) B Z IV
Reg 14, 11; Tedi posiał kroi asyrski T artan a...
z wyelyko sylo lyvda do Ierusalema. A gdiszsta
iawszi (qui cum ascendissent) y prziszla do
Ierusalema ib. 18, 17; Za gego dny wigechal
fa rao ... przecyw krolyy asyrskemy ku rzece
Eyfraten, y gechal (abiit) Iozias... na przecywo
gemv ib. 23, 29; Gedzcye (egredimini) do myast
Iudowich! BZ II Par 24, 5; Moya czeladz
yachala (OrtKał 209: yechala) s pola <do>
domu sz plugem y sz konymy Ort Mac 143;
Gdy ktorego zemyanyna ma pozywacz, tedi
do gego wsy yechawszy (ad villam accedere
debet, Sul 26: do wszi sstąmpycz ym a)..., swą
laską ma yderzycz w wierzege Dział 14; Tedy
ma kaszdego pozwacz osobno, do wroth gego
gechawszy a lyaską yderzywszy, przyczina ma
powiedzecz ib.; Sluszebnyk se dwiema *pocholkoma sadzey ma gechacz do wsy (ad yillam
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accedens) tego zemyanyna ib. 17; Slvschno...
zakazacz, aby gyadącz z woyny do domow
swych (transeuntes... ad dom os)... sobye nye
mayą nyczs gwałtem bracz ib. 65; Jakom ya
Ondrzegewi, gdysch gechal sz myastha, nye
zasthąpyl *dobrowolnye drogi 1469 ZapWarsz
nr 2977; Iaco ya nye szbyl Vyączslawa.
gdy ge[s]chal s Warky 1471 AKPr V IIIa 56;
Jakom ya drogy dobrowolney nye zasthapyl
Stanyszlawowy..., gdi jechał oth *szdzacza
szwego 1472 ZapWarsz nr 3062, sim. 1488 ib.
nr 1623, 1496 ib. nr 1769; Jakom ya s thobą
jadącz do Lythphwy... nye ykradlem kabathą
1472 ib. nr 3079; Yakom ya thobye nye wszyala
gszla, yadancz sz thoba na woszye 1480 ib.
nr 1525; Jakom ya Mikolaya sbyl za yego poczanthkyem, gdym gyechal przesh yego gymyenye 1487 ib. nr 1583; Jakom ya Yana Oskoly
kmyeczya Broshkowskyego nye gymal..., gdy sz
lysthem do sandzyego Boguslava jachal podia
poszw (leg. pozwu) 1489 ib. nr 1698; Jako on
mnye zyachal schylą na drodze dobrovolney,
gdym yachal sz Warschevy do Rvscza 1492
ib. nr 1727; Ma dacz zbroyą schowacz... y nie
ma yey na sią bracz, alis gdi do domv yachacz
bądzie myal (donec domum vellet redire) 1498
MacPraw VI 273; Jeslizebi ktho drygiego na
roki albo chocz thes z rokoff iadączego (ex
term inis... redeuntem)... zabił, thedi thakowi
ma zaplaczicz xiązączyv wini kop piąthnasczye
ib.; Mówi thv ewangelya, ysz ten krolyk szedł
do Ihusa, nye yal, alye szedł pyechotą XV ex.
M PKJ II 319; Ten iedzye, który ma lud zydovsky... vykvpycz z nyevolstva Rozm 753;
Tho zyyedzącz Pylath yechawschy y pozegl
ye Rozm 803; ^
z inf.: Mamly gechacz (ire
debemus) do Ramot Galaat boiowacz? B Z III
Reg 22, 15; ^ jechać, jachać ku boju, na wojnę,
na służbę itp.: Isesm posłem bil ot Pyotra do
Jacusza a do Thomi, isby geli do Kosczana na
fsdane 1391 Leksz I nr 988; Jaco Piotrek sial
do Thomi a do Jacusa, isby gal na fsdane do
Kosczana ib.; Kegdi yal Micolay po wszdawni
list do starossti, thegdi mai pisacz na ten list
wsdawni... Yska 1410 HubeZb 53; Jakom posziczil panu Crusswiczskemu szesczi grziwen
tedi, kedi gechano n a ... woyno 1423 TPaw
VII nr 3294; Chczalem na szluszbą ot czebę
yachacz precz ca 1428 PF I 480; Otocz gedze
(properat) w podkanye tobye se cztyrmyssty
moszow B Z Gen 32, 6; lal (perrexit) z Ioram em ... ku boiv przecyw Azahelowy B Z II
Par 22, 5; Powynyen... na woyną yachacz
Ort Mac 74; Szoltys ma na woyną gechacz
Dział 10, sim. ib.; Kv dzeczskowanyy yako na

woyną yadą (quod catervatim et in tu rb is...
impignoratores accedentes),... *drapystwo czynyącz ib. 19; Kto gedze na woyną (Sul 46: o gydączych na woyną), nye czyny szkody ib. 37;
Gyadacz na woyną ymyerny pokarm ma bracz
konyem ib. 65.
2. rnapadać, najeżdżać, invehi, invadere, impetum facere, aggredi, appetere : Czo ranyl
Jacusz Martinum, to yczynil, ysz yachal na
gego dobro y brał moczo gego bidlo 1389
Leksz I nr 517; Jaco Borzislauouim poslanim
yalo wa (pro na) myo dwadzeszcze *cloviekof
1393 ib. nr 1366; Jakom ne kasal mym *ludzey
iachacz na Steppanowo dzedzino czinicz gwałt
1395 ib. nr 1963; Barttossz, yechaw we dwudzyestu na Marcisszowa dzedzina, dobywał
iego domu 1398 StPPP VIII nr 7381; Yacom
ya ne zabrał, yechaw na pole, Staskowa bydła
1410 KsMaz I nr 1454; Jaco tho swatczo, isze
Pyotr Vrbanowsky ne yal na Grodno 1415
JP XXXVII 168, sim. ib.; We cztyrzista chło
pów ... wyyali z umislem y są yachali ną dzedziną 1427 BiblWarsz 1861 III 40; Busscowsky
jal se trzeymi pom oczniky... w dom pana
N icolaya... i wsząl cztirze konye 1442 StPPP
II nr 3082; Jakom ya nye przyyachal do dom v...
Y ana... y nye prosylem go, aby yachal na
gymyenye Golaschewo 1479 ZapWarsz nr 1218;
^ jechać, jachać, jać siłą, mocą, gwałtem:
Jako Passzek gyal na mo dzedzino szamoczwart
gwałtem 1393 Leksz I nr 1556; Mathia yechal
gwałtem moczan super domum Jasconis 1395
PKKr 241; Dobeslaf ne yal *gwaltim na Stokowo
dzedzina..., ale yal potlug praua wolu zastauacz 1396 Leksz I nr 2189; Jan za noczno
rzeczo ne yal na Thomislaowo wesz sylo moczo
1400 HubeZb 99; Jako prawye Yakusz..., yechaw
samotrzecz na pana Paschowo dzedzino gwał
tem, yol czlowyeka 1400 SK J III 190; Isz Franczek yachal se cztirmi tako dobrimi yaco sam ...
na Miczcowo dzedzino gwałtem 1406 Piek VI
305; Iaco ... dzeszancz kmeczi s Szidowczino
rad o ... iachali na Iadamowo dzedzino gwałtem
moczo y wszoli mu kmecza ib. 307; Iaco
Iandrzich yal gvaltem w Friczowo trzimanye
1407 ib. 339; Yacom ya ne yechal na Staskow
dom sylo samosothm 1410 KsMaz I nr 1453.
Cf. Dojechać, Nadjechać, Najechać, Objechać,
Odjechać, Pojechać, Przejechać, Przyjechać,
Rozjechać, Ujechać, Wjechać, Wyjechać,
Wzjechać, Zajechać, Zjechać
Jedbawny cf. Jedwabny
Jeden, Jaden f o r m y : n. sg. m. jeden Gn 11 a.
182b. 183b, FI i Pul 81,7. 83,10. 105,12,
ca 1420 R XXIV 82, etc. e tc.;f. jedna Gn 183a,
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FI i Pul 33, 20, Sul 107, Błaż 320, etc.; jena
Sul 56. 72, B Z Jud 9, 53. R uth 1, 4. 17. III Reg
22, 5; jana Sul 23; neutr. jedno FI i Pul
Ath 6, Aleksy w. 11, Dział 63, M W 109a, Rozm
156. 202. 221. 224, etc.; jeno Sul 56, XV med.
R XXII 239. 246, B Z Jud 21, 3; jano Sul 12;
jedne Rozm 221; ^ g. sg. m. jednego Gn 3b,
FI i Pul 13, 2. 52, 4, ca 1428 P F I 480, etc. etc.;
jenego 1426 AKPr V IIIa 48, 1427 R T H VI
26, Sul 58. 63, B Z Lev 27, 6. Num 3, 22. Ruth
l, 1. III Reg 16, 9, 1458 ZapWarsz nr 1079,
1470 ib. nr 1337, 1471 TymSąd 15, M PKJ
V 108, 1474 Zab 540, 1477 KochOdcz 135,
janego Sul 63; jedniego 1424 Przyb 18; / . je
dnej 1398 Pozn nr 363, FI i Pul 26, 7, 1408
MiesHer XIV 114, 1431 ZapM az 2, etc.; jenej
S u l3. 44, 1452 ZapWarsz nr 952, B Z I Reg 22, 1,
1464 AKPr V IIIa 54, 1474 ZapWarsz nr 1429,
1489 Czrs s. L, 1497 ZapWarsz nr 1781; janej
Sul 14; jeniej 1437 ZapWarsz nr 493, 1480
ib. nr 1535; janiej 1480 ZapWarsz nr 1483;
jedne 1415 A K H III 254, 1419 JP XXXVII
173; neutr. jednego Gn 181 a. 183 a, 1434 R T H
VI 27, B Z Gen 11, 24, Rozm 73. 247; jenego
1408 Czrs 338, 1419 TPaw VII nr 800, 1430
MiesHer XIV 118, 1462 TymProc 205; ~
d. sg. m. jednemu Sul 108, B Z Gen 10, 25,
OrtKał 197, OrtMac 32. 38, Dział 18, 1498
MacPraw VI 275, XV
SlArch I 169, Rozm
91, etc.; jenemu Sul 38. 78, XV med. R XXII
240, B Z I Reg 30, 9; /. jednej OrtKał 308,
OrtMac 65. 114, Rozm 82. 85; jedne Gn 4a;
neutr. jednemu Rozm 83. 220. 386; ^ ac. sg. m.
jeden 1393 Leksz I nr 1509, Gn 180b. 182a,
1419 JP XXXVII 173, ca 1420 R XXIV 81,
etc. etc.; jaden 1390 Leksz II nr 65; jednego
Gn 181 a, FI i Pul Ath 3, Wierzę 8, Dek I 1—4.
8, etc.; jenego 1387 HubeZb 2, Dek I 5,
Sul 69, B Z Ex 22, 1. I Par 16, 41; jennego
Rozm 616; f . jednę Gn 5a. 171 b. ap. 2a, 1425
Przyb 19, Sul 111, etc.; jenę Sul 50. 51, XV
med. R XXII 239, B Z Ex 22, 1. Jud 21, 21.
I Reg 14, 40, 1458 ZapWarsz nr 1084, M W gl.
65, 1495 ZapWarsz nr 1687; janę Sul 13;
janię 1479 ZapWarsz nr 1497; neutr. jedno
Gn 173b. ap. 3a, Sul 95, B Z Gen 1, 9, etc.;
jeno B Z I Reg 16, 20. 19, 13. III Reg 15,
10. IV Reg 14, 23. II Par 22, 2; jano Sul 22;
~ v. sg. f . jena ca 1500 R XIX 67; ^ i. sg.
m. jednym 1391 Leksz I nr 1021, Dział
63, 1471 M PKJ V 46; jenym 1444 PF VIII
18, Sul 56. 59, B Z Tob 9, 4. Judith 4, 10;
janym Sul 30; jednem Rozm 196. 306. 622;
/ . jedną B Z Deut 28, 7, Ort Br VI 356, Dział 10.
45, etc.; jeną B Z Neh 4, 17; neutr. jednym

B Z l Reg 20, 3, Dział 63, 1471 M PKJ V 73,
Rozm 232; jenym Sul 56; janym Sul 36; jednem
Rozm 226; ^ /. sg. m. (o) jednym OrtMac 102,
Rozm 73; jednem Gn 171 b, Sul 8, XV med.
M PKJ V 431, B Z Ex 12, 46, OrtMac 129,
Dział 56. 59, Rozm 80. 707; jenem Sul 42,
B Z I Par 23, 11, 1460 JA XVI 605, 1472 Zap
Warsz nr 3087; janem Sul 24; / . (w) jednej
1405 Piek VI 277, 1444 R XXIII 309, Sul 102,
OrtMac 38, Dział 45; jenej 1413 KsMaz I
nr 1951, Sul 53. 56, BZ I Par 23, 11, De morte
w. 284, 1473 Czrs s. LXXXV; janej Sul 12;
jedniej BZ Jos 3, 13; neutr. (w) jednym Aleksy
w. 132, OrtMac 98, Pul 108, 12, Rozm 164.
165; jednem FI 108, 12, BZ Gen 2, 24. 5,
28, Rozm 273; jenem B Z II Par 36, 11, 1472
ZapWarsz nr 3079; janem Sul 72; ^ n. pl. m.
jedni ca 1425 EwKReg 42, OrtMac 115, Rozm
60. 84; jeni XV med. R XXII 234. 235; jedny
1493 PF IV 664; / . jedne BZ Ex 10, 24; — g.
pl. m. jednych 1470 StPPP IX nr 808. 819;
/ . jenych 1452 Czrs s. LXXXIII; ^ ac. pl. jedny
1427 BiblWarsz 1861 III 40, De morte w. 240;
/ . jedny Rozm 43. 205; neutr. jedny OrtBrRp
45, 3—4, OrtMac 54; ^ i. pl. jenymi B Z III
Reg 22, 13; ~ l. pl. f . (w) jednych Aleksy w. 9,
1455 AG Z XIV 439, Rozm 702.
Z n a c z e n ia : I. lic z e b n ik : 1. 'jeden, jedyny,
unus, unicus5: Iaco P o tr... yenego kmecza pusczil przecz 1387 HubeZb 2; Term inum ... eis
dederamus pro tribus ąuercetis graniczne et
gaden o copecz 1390 Leksz II nr 65; Jacub
Jacuboui zapłacił... yeden werdunk 1393 Leksz I
nr 1509; Vkaszugocz nam gedno drogo, gosz
mamy do krolefstwa nebeskego przicz Gn 171 b;
Velyke by tho miloserdze... bilo, isze gdisbicz
nasz Xpc miły ktoremv clouekovy... poslalcyby
mu on na pomocz gednego angola svotego
Gn 181 a; Prossza thesz wasz o yedna Sdrova
M aria Gn ap. 2a; Spyeyeczye pyancz paczyerzy ... y yedno Kredo Gn ap. 3 a; Iedney prosił
iesm od gospodna (unam petii a domino), tey
bodo dobiwacz FI 26, 1, sim. Pul; Lepszi iest
dzen ieden (dies una) w trzemech twogich nad
tysoczy FI 83, 10, sim. Pul; V pokoleny gednem
(Pul: yednym, in generatione una) zagładzono
bodz ymo yego FI 108, 12; Bychom gednego
bo g a... czczyly (ut unum deum ... yeneremur)
FI Ath 3, sim. Pul, M W 8b, Dek I I . 2. 8. II 3.
VII 4. 5; Wyerso w boga *otza... a y w Gesu
Crista zsyna yego gednego (credo... in Jesum
Christum filium eius unicum, Wierzę 1. 3—7. 9.
12. 17. 18: yedinego, 10. 11. 14: gedzinego)
Wierzę 8; Werzi w boga yednego (Dek I 5:
genego) Dek I 3. 4. III 26. VI; Micolay nye dal
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Ianoui iedne rany 1415 A K H III 254; Sym on...
ne placyl troyga potwarnego y genego chamszebnego 1419 TPaw YII nr 800; Prziczinicz
k szwemw wszdroszthw lokecz yeden (quis
autem yestrum cogitans potest adicere ad staturam suam cubitum unum Mat 6, 27)? ca 1420
R XXIV 81, sim. XV ex. PamLit XXVIII 307,
Rozm 281; Iaco mne łan wsziszthky liszti mai
wroczicz, a yenegosz mi ne froczil 1426 AKPr
VIII a 48; Theliko do yednego byegu roka tan
tum ad vnius anni decursum ca 1428 PF I 480;
Jakom ya nye ranczyl Jsakowi gyenyey kopy
geno s they szumy, czo w xogach *mya 1437
ZapWarsz nr 493; Esze Kelcz wszanl na Yanye
dwogyą szethin kop za genim zapyschem 1444
PF VIII 18; W yedney gistnosczy moczney in
unitate solida 1444 R XXIII 309; By wyelyoscz
lyvdzi naboznich prze grzech iednego (propter
crimen unius)... sluszbi bozey nye oddalyona
Sul 5; Kaszdi wogewoda w swem wogewodstwye na gednem sandzi m aa doszicz myecz (uno
iudice debet contentari) Sul 8; Popaszanczy
zytho czyge, oth kaszdego clyvsząncza...
yaną czfyrcz pyenądzy zaplaczicz powynny
banczcze (unam ąuartam exsolvere teneantur)
Sul 13; Wstawyami, a b i... woyewoda krakowski
w yanem a sandomirski woyewoda thesz
w yaneem sandzy doszycz ymyely ( Dział 12:
abi kaszdy wogewoda myal swego sądzą..., to
gest cracowsky gednego a sądomyrsky drugego) Sul 24; Kaszdi sz nych thilko yanym woleem bąącz począądzaan {Dział 18: kmyeczowy
po gednemv wolv) Sul 30; Tilko w genem groszy
doszicz mayą myecz za robothą (tantummodo
unico grosso contententur) Sul 42; Za yeną
reną (pro una plaga)... vyną pyanczdzesząth
Sul 51; T en ... rąbyączego... genym konyem
począdzacz może (in uno equo impignorare
poterit) Sul 59; T en... weszmye genego wyeprza (Dział 59: gednego, porcum unum) Sul 69;
Z e ... yedno brzemyąn (unum pondus) travi
yinyosl Sul 95; Ot koszdego palcza w yedney
yynye (in una poena)... ma bicz potąnpyon
Sul 102; Paklibi yedna vyes telko bila (si autem
una villa tantum fuerit)..., tegdi ta tho vyes...
na równe cząnsczy... ma bicz rosdzyelyona
Sul 107; Za koliszdi dzyen po yednemu groschu
(per unum grossum) zaplaczycz bandzye obyyanzan Sul 108; Starostha... iedną kopą
groschow vyni przepadnye (unam sexagenam
grossorum poenae luet) Sul 111; Ktocole ma
pewnye geną cznotą, ten ma wschitky XV
med. R XXII 239; Sgromaczczye sze w odi...
w myasto gedno (in locum unum) B Z Gen
1, 9; Bodzeta dwa w gednem czyele (duo in

carne una) ib. 2, 24; Aczbi kto ukradł owczoo
albo w olu..., pyocz wolow za genego (Kalużn 284: za gyeden) wolu wroczycz ma, a cztyrzy owcze za geno (Kałużn 284: gedna) owczo
(quinque boves pro uno bove restituet et quattuor oves pro una ove) BZ Ex 22, 1; Dwa
podstawky pod edno czkoo (sub una tabula)
podloszona bodoo ib. 36, 24; *Bodzecze offyerowacz... sedm baranow ... a czelcza iednego
s stada (yitulum de armento unum) BZ Lev 23,
18; Od ienego myeszocza (ab uno mense)
asz do pyotego lata za samcza dany bodo
pyocz rvblow ib. 27, 6, sim. ib. Num 3, 22, 1474
Zab 540; Gedno drogo (per unam viam) przydo
przecziw tobye a sedmyo pobyezo przed twim
obliczim BZ Deut 28, 7; Przecz... stało syo
to zle w twem lyvdu, isze dzisz pokolenye geno
seszlo od nas (ut hodie una tribus auferretur
ex nobis)? BZ Jud 21, 3; Zlapaycyesz ge sobye,
kaszdi geno zono (singuli uxores singulas) ib.
21, 21; Yzay poiow ... koszlyo s koz geno
(haedum de capris unum) BZ I Reg 16, 20;
Gednim telko stopyenym (uno tan tu m ...
gradu)... ia ode smyercy rozdzelyonem ib.
20, 3; Lyvd moy a lyvd twoy gena rzecz soo
(unum sunt) BZ III Reg 22, 5; Iaus a Baria
nye myalasta wyele sinow a przetosta w geney
czelyadzi a w genem domv (in una familia
unaque domo) polyczona BZ I Par 23, 11;
Geno lyato (uno anno) krolyowal w Ierusalem
BZ II Par 22, 2; Smyeskamly genim dnyem
wyocey (una die plus), zamocy syo dusza gego
BZ Tob 9, 4; Piszarz nasz byerze od kasdego
szepszelynka geden grossz Ort Br VI 383, sim.
Ort Mac 122; Za gedna wyna pro yna causa
OrtCel 9; Fecisset de una tria dampna al. z gednei giscziny trzi skody 1457 AG Z XI 421;
Pro una re al. o gedna sczana 1458 ib. 432,
sim. XV ex. SlArch I pnl. 20; O yenem y tho
o lychem 1460 JA XVI 605; O wtóre szadne
nyeposluszenstwa yczynycz przykazygem dw
wolv, a na kmyeczy po gednemy Dział 18;
Trze bracza mayącz gednego młynarza (unum
molendinatorem, Sul 40: mayącz geden młyn)
ib. 29; Geden ma bycz powołań o maszoboystwo ib. 30; Za kopą yarą y ozymyą wyznawamy gedną (Sul 50: geną) czwyerthnyą (decernimus unam mensuram) ib. 41; Podkomorze gdy gednego (Sul 63: yenego) dnya (una
die) rozgranyczy dzedzyny..., ma myecz poi
grzywny, ale gdy wiączey dny nyszli geden,
tedy trzy grzywny ma myecz ib. 48; Gdyby
w gednem swiathky vpadl (si in inius testis
testimonio defecerit, Sul 58: acz w genego
swyathky swyadeczsthwye nye dostathczy), tym

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

17*

140

JEDEN

czczy nye straczy ib. 56; Yakom ya nye sbil
M ikolaya... gwałtem anym gemv czthyrzech
ran, gedney krwavey a trzyech synych, zadał
1466 ZapWarsz nr 1186, sim. 1470 ib. nr 2986;
Jako ya nye zayal... dw konyv... anym zabyl
konya genego gwalthem 1470 ib. nr 1337;
<Koń> w rony..., noga ma gedna myscha zadnya 1471 GórsJaz 271; Po gyednem singulos
(decem principes cum eo, singulos de singulis
tribubus Jos 22, 14) 1471 M PKJ V 32; Pod
gyednym pyenyądzem vno statere (modius similae uno statere erit IV Reg 7, 1) ib. 46;
Gyednym okyem in uno oculoriim (yulnerasti
cor meum in uno oculorum tuorum Cant 4, 9)
ib. 73; Iaryczowsky in dicta piscina non plus
piscari debebit tantum cum una nassa al.
z edną drgubyczą 1474 AGZ XV 171; Jako y a ...
nye zasthapilem drogi dobrovolnyey Thomkovy... anym gemv zadał *thrzach ran synych
a yanyey krwavey 1480 ZapWarsz nr 1483;
Jako ya nye szbyl km eczą... anym mw zadał
trzech ren, dw othworzonw a yenyey szyney
ib. nr 1535; Łąki, kądi bi mog nasiecz siana
dwa wozy po iednemv konyv (ubi essent duo
currus faeni unius equi) 1498 MacPraw VI 275;
Bi gednego nyescząsczye wsschyczkym syą nye
dostało (ne unius infortunium aliis imputetur)
XV p. post R I s. XLVII; Nadzye<j)o szbayyenya naszego yena! ca 1500 R XIX 67;
Tegodla brałem rozmaythych xyąg czvda, spysalem yakole prostem pysanyem v yedny xyągy
(in unum opus) Rozm 43; Pothym yydzyany
trzy sloncza na nyebye a ty szye zeschły v gromądą y yczynylo yedno sloncze Rozm 72;
Tedy byl v yednem roce (unius fuit anni)
Rozm 80; V yednym bostyye (cum una deitate)
z yyecznosczy przebyyamy Rozm 164, sim ib.
165; Kto ma dvye sukny, day yedne ny mayączemv (Luc 3, 11) Rozm 178, sim. ib. 384;
Nyektorzy pyszą yedny xyągy ze cztyrz (unum
ex ąuattuor) Rozm 205; A nyyeden na nyebyossa nye vstąpyl[y], gedno yeden stąpyl
s nyeba syn boży Rozm 238; Tamo nye była
nyyedna yna lodzya, yedno yedna (navicula
alia non erat ibi, nisi una Jo 6, 22) Rozm 352;
Chczeschly, yczynym thv trzy przybytky: tobye
yeden, Moyzeschoyy yeden, a Helyaschoyy
drugy (faciamus hic tria tabernacula: tibi unum,
Moysi unum et Eliae unum M at 17, 4) Rozm
366; Przyydą dny, kyedy bądzyeczye ządacz
yeden dzyen yydzyecz syna czloyyeczego (desideretis videre unum diem filii hominis Luc
17, 22) Rozm 400; Podobnyey yednemy czloyyeku ymrzecz za yschytek lud (unum hominem
mori pro populo Jo 18, 14) Rozm 670; ^ Tedy
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gych mynistrovye... poyynny szą nyemocznego
nayyedzyczi przynamnyey yeden raz (semel in
hebdomada) 1484 Reg 719; ^
Ieden s pro
r o k ó w ) unum ex prophetis XV in. R XXIV
76; Paknąlybi... oddalyly yano bydiyą s przerzeczonych (unum animal de praedictis)...,
maya wroczycz Sul 22; Czssosczye genemu
(Rozm 492: yednemy) ss namnyeyssich yczinili
(ąuamdiu fecistis uni ex his fratribus meis
minimis Mat 25, 40), mnyesczye yczinili XV
med. R XXII 240; Vczynylabi gedno s tego
(unum ex his), gesz to zakonem boszym zabronyono gest B Z Lev 5, 17; Geden z bratow
(unus de fratribus meis) myo prosyl B Z I Reg
20, 29; Gdy bracza abo syostra z bratem oczczyzną badą oddzeleny, a k temv przyzwalą
(pro przyzwolą) abo geden z nych przyzwoli
(si contingerit unum ipsorum ... sententiam reportare, Sul 38: przygodzyli szą genemv s
nych... skazanye sądowe wszącz), tedy drugy
potem nye mosze wzrzyczycz Dział 28; Any
Salom on..., byL kyedy odzyan, yako yedna
lylya s thych (unum ex istis Mat 6, 29) Rozm 281;
^ Byskupoyye... yczynyly rą d a... Tedy yeden
myedzy ynemy (^c. rzekł) Rozm 508; Tedy
yeden stoyącz myedzy ymy (unus autem ex
ipsis Jo 11, 49)... rzeki tako Rozm 588; Vstavyl
cztyrzy a *dvanasczye popow y yednego yyschem
myedzy ymy Rozm 666; ~
Ne iest kto bi
yczinil dobrego, ne iest asz do iednego (non est
usąue ad unum) FI 13, 2, sim. Pul, sim. ib.
52, 4; ^ Gedno czyebye pytamy: kyedysch
Iozeph czyst yest od czyebye, poznay, kto
yest, yen czye zdradzyl Rozm 60; Moya myła
matko, yedno vbacz: vsluchamly czyebye,
tedy thwa duscha mvszylaby ydz do oyczow
v czyemnoscz pyekelna Rozm 525; ^ jedno
*jedna jednostka, jedność, unum aliąuid atque solidurn : Oycze svyąthy, chovay ye..., ktorez my
dal, aby były yedno, yako y my (ut sint unum,
sicut et nos Jo 17, 11) Rozm 577; Proschą...,
aby yschysczy yedno były, yako thy ve mnye
a ya v tobye, yschby y ony v nass yedno były
(ut omnes unum sint, sicut tu, pater, in me
et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint Jo
17, 21) Rozm 578, sim. ib.; ~ jako składnik
liczebnika wieloczłonowego: Swanthomir wroczil... w oszmdzesanth *gziwen przes ged
ney 1398 Pozn nr 363; Svothy Gan gestcy on
bil stho lath pres gednego latha star Gn 181 a;
Ressotarzewsky wydzerzal sto y dwadzesscze
y gedna barczy 1425 Przyb 19; Zyw bil Lamet
we stu a w oszmydzeszot lat w gednem (centum
octoginta duobus annis) B Z Gen 5, 28; Nachor
bil we cztyrdzeszczy leczyech bez gednego (vi-
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ginti novem annis) ib. 11, 24; A wszistek sbor
boyownikow iego... ieden a czterdzesczy tysyoczow a py 0czsed BZ Num 2, 28; Krolyowal
geno a czterdzesszcy lyat (ąuadraginta et uno
anno) BZ III Reg 15, 10, sim. ib. IV Reg 14, 23; 5
We dwudzestu a w genem lyecye bil Sedechias
(yiginti et unius anni erat Sedecias) B Z II Par
36, 11; Mykolay wszyąl mych pyenadzy gedna
y dwadzyesczya grzywyen OrtKał 139; Yakom
ya... kosch cztirdzyeszczy i jenej se szcody 10
zayąl 1474 ZapWarsz nr 1429; Pyączkrocz czterdzyes0thky yen 0 mnyey (quinquies quadragenas
una minus accepi II Cor 11, 24) M W gl. 65;
~ jeden z drugim 'po jednemu wszyscy, singuli,
omnes?\ Vslyschącz ony posly yeden z drugyem 15
precz (audientes autem unus post unum exibant
Jo 8, 9) Rozm 465; ^ jedno po drugim, jeden
po drugim fkolejno, alius post alium, continuus5:
Aze dothychmyast czczyenye... schło porządnye
yedno po drugyem podług tego, yako szye dzyalo 20
Rozm 202; Syyathy Ieronym nalasl... pyecznasczye znamyon pyeczynasczye dnyow przed
sądnym dnyem, alye yedenly po drugym ma
przydz (sed utrum continui futuri sint dies illi)...,
tego nye yymynyl Rozm 478; Byszmy yyedzyely, 25
kako szye yedno po drugyem stało albo yyodlo
Rozm 789, sim. ib. 705.
2.
‘jeden z dwóch lub więcej (najpierw wymie
niony), alter, prior : Ioseph..., gestcy on byl
dwe bapcze yeszual..., choscy gest gedne było 30
tho *ymo Gebal dzano, a drudze Salomee
Gn 4a; V osz... gedno vcho ogonem szaslony,
a drudzecz on ku szemy skloniy Gn 173 b ;
Dwoye drzwyrzi wibili: yedni u vrot, druge
v lasznye 1427 BiblWarsz 1861 III 40; Gdysz 35
myedzy... królem ... s yeney ( Dział 3: gedney),
a myedzy ksąndzem B odzanthą... stroni z drvghey (inter... regem ... ex una et dominum Bodzantam ... parte ex altera) nyekthore *wyąnthpyenye o dzeszanczynach... bilo szą... porv- 4 0
szylo Sul 3: Jakosmy thako zyednaly Stanislava
z Ondrzeyem z yeney strony, a Paszka z Jacub em ... 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 45
tho, ysz byl gyeden do drygyego czyst Aleksy
w. 236; Gymyal gest Heber dwa syni: gednemu
gymyo bilo Phalech (nomen uni Phaleg)... a gego
bratu gymyo bilo Yactan B Z Gen 10, 25; Poiolasta sobye szoni moabycske, s nychsze gena rze 50
czona Orffa, a druga Ruth (una vocabatur
Orpha, altera vero Ruth) B Z Ruth 1 ,4 ; Geno
roko dzalaly, a drugo myecz dzerszely (una '
manu sua faciebat opus et altera tenebat gla- i
dium) B Z Neh 4, 17; Przyszyasznyczy nye- I 55
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szprawnye vczynyly, ysz ony yedney stronye
wyaczey przykładały, nyszly drugyey Ort Mac
65; Jakom ja nye wzal Offcze dw plashczhv:
jenegho brunathnego, a drughego novey barvy
1458 ZapWarsz nr 1079; Iacom ya nye sbyl Mycolaya... anym mu zadał dwu renu synu: geney
na *czelle, a drugey na schygy 1464 AKPr VIII a
54, sim. 1489 Czrs s. L, 1497 ZapWarsz nr 1781;
Yakom j a . .. nye zaganyal... dwv cząsczv nyvy:
jedney syedlysczeney, a drugyey dlugyey 1473
ZapWarsz nr 1360; Jakom ya nye pomloczyl
dwv brogv: yenego pszenycze, a drugyego zytha
1478 ib. nr 1207; Jako ya sza poczathkem
Wlothkowym zadał gyemv dwye renye: yanya
krwawa, a druga szynya 1479 ib. nr 1497; Item
paczyerze: yedny koralowe, a drugye burstynowe 1493 PF IV 664; Jakom ya Dorothyey
nye sbyl... anym yey dw ranu zadał krwaw
{leg. krwawu): yeną w nosz, a druga w glova
1495 ZapWarsz nr 1687; A byl Y ądrzey... yeden
I se dw (unus ex duobus Jo 1, 40), chtorzy szlyszely od Yana EwZam 302; Thu szą dwa kmecze: yednemu Krokar Gusowathy, drugyemu
Lorencz Vylusz XV ex. SlArch I 169; Nyyeden
nye może dwyema panoma sluzycz, bo albo
bądzye yednego nyenazrecz, a drugyego mylovacz, albo yednemv bądzye sluzycz, a drugyego
potąpyacz (aut enim unum odio habebit et alterum diliget, aut unum sustinebit et alterum
contemnet Mat 6, 24) Rozm 280, sim. ib. 391;
Tedy bądzyeta dwa na roly: yednego vezmą,
drugyego ostavyą, dvye ve mlynye myelyącz:
yedna bądzye vs[v]yątha, druga ostavyona
(duo erunt in agro: unus assumetur, et unus
relinquetur, duae molentes in mola: una as
sumetur, et una relinquetur M at 24, 40— 1).
Druga dva bądą na lozv yednem: yednego
vezną, a drugyego ostayyą (erunt duo in lecto
uno: unus assumetur, et alter relinquetur Luc
17, 34) Rozm 485; Bog vkazal yemv z yedney
strony yszytkye grzechy czlovyecze, a z drugyey
strony yyelebną odplathą yego mąky Rozm
605; ^ 'jeden z dwu przeciwległych sobie, alter
(adversus alterum situsy \ Jacosmi graniczily medzy Thomiczami... a capitulą dzedzinami y wszipalismi dwa copcza: ieden s gedne stroni szamicze, a drugy s druge 1419 JP XXXVII 173;
Dwa anyoly..., które postawyl s obu stronu
przykrywadia: 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)
B Z Ex 37, 8; *Odlyoczcye syo wi na geno
strono, a ia s ... Ionato bedo na drugey stro
nye (separamini yos in partem unam, et ego
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cum Jo n ath a... ero in parte altera) B Z I Reg
14,40; Kandibi shetl V rban... hy przisszakl,
thandi na yena strona sluzhewskye. . a na
drugha strona sluzhewyeczskye 1458 ZapWarsz
nr 1084; ~ jed en ... drugi (...trzeci): Helska 5
nye wzola conya gednyego yaco ossmy grzywen,
a drugego yaco cztirzy 1424 Przyb 18; Jakom
ia nye lowil... rib ... jednego dnya sam, a dru
gego dnya samowtor gwałtem 1452 ZapWarsz
nr 965; Chczem, aby sadza geden pewny osobny 10
a wybrany byl w Kracowie a drugy w Sadomyrzv (quod unus in Cracoviensi et alter Sandomiriensi terris iudices nostri habeantur) Dział
11, sim. Sul 24; Przyschło yemv na vmysl on
obyczay zydovsky, yze ym yednego yątego vy- 15
pusczal Vyelyką Nocz (leg. w Wieliką Noc), któ
rego by chczyely, a drugego ymorzyl Rozm 787,
sim. ib. 807; ^ Kthorich klvczow sządza geden,
a drvgy pothsządek, a trzeczy zemsky pyszarzs
(ąuarum unam iudex, aliam subiudex, tertiam 20
vero notarius terrestris) mayą myecz y chowacz
any slvsza genemv przes drvgych (uni sine aliis)
przerzeczony zamek othworzicz Sul 78; Temu,
yegosz nye, do *yenogo roku (ad unum annum )..., do wthorego ro k u ..., do trzeczyego 25
ro k u ... yemu rok przes sandze ma bicz sdan
Sul 85; Philosophowye... poszły do nyego.
Y dal mv geden gymyenye wyelke, a drygi go
yszdrowyl, a trzeczy gemu szina wskrzeszyl XV
30
ex. M PKJ II 317.
3.
(przy przeczeniu) rani jeden, żaden, ne
unus ąuidem, nullus5: Strzesze gospodzin wszech
kości gich, iedna z nich ne bodze starta (unum
ex his non conteretur) FI 33, 20, sim. Pul; Y po
kryła woda zamoczayoczee ye, geden z nych ne 35
został (unus ex eis non remansit) FI 105, 12,
sim. P ul; Mylczal any kyedi go vpom<n>yal
yanim (Dział 25: nygednym) słowem (nec ipsum
unąuam ammonuit unico verbo) Sul 36; Przy
kazały nye *kczycz yednego przez yyelyką po 4 0
trzebą (decreverunt patres... neminem baptizari, nisi sub necessitate) Rozm 191; Nye mozesch yczynycz yednego vlossa byalego albo
czarnego (non potes unum capillum album facere aut nigrum M at 5, 36) Rozm 269; Vam 45
górze..., yze ydrączaczye lyvd *brzemyenny...,
a samy yednem palczem nye dothykaczye czyaskosczy szye (ipsi uno digito vestro non tangitis
sarcinas Luc 11, 46) Rozm 306, sim. ib. 417;
Tedy rzeki yemv Pylat: Nye odpoyyedasch nycz 50
przeczyv them y?... A on yemv nycz nye odpoyyedzyal y na yedno slovo (non respondit ei
ad ullum verbum M at 27, 14) Rozm 772.
II.
z a i m e k : 1. n ie o k r e ś ln y 'pewien, jakiś,
aliąui, ąuidanf: a. jeden nie związane z drugi: 55

JEDEN

B artek... Maczka pozual yednim listem 1391
Leksz I nr 1021; Slycz szo do gednego *domo
pospolnego biły Gn 3b; Poslalcy gest on byl
po gedno krolefno Gn 5 a; V ... Heroda bylczy
gesth geden kapłan Gn 11 a, sim. ib. 182b. 183b;
Ga yam o gednem d[z]arze pouem ..., a thocz
gest swothy kresth Gn 171 b; Kaszalcy gest gy
on na geden oszstrof poslacz byl Gn 180b;
F geden to czasz szocz ony biły swe słudzy...
vsrzely Gn 182a; Gdiszcy gest on byl s puscy
do gednego mastha prysetl byl, tedy vocz f ten
tho czasz gedna dobra szona... gestcy ona była
vmarla Gn 183 a, sim. Błaż 320; Gydechu gedny
z nasich (ąuidam ex nostris Luc 24, 24) cu grobu
ca 1425 EwKReg 42; Słowa matczyna kv dzewyczy pod wyobrazzenym dzywnym o yednem
byzkypye (de ąuodam episcopo) XV med. M PKJ
V 431; Gednego sobothnego dnyą vna sabbatorum (valde manę una sabbatorum yeniunt ad
monumentum Marc 16, 2) XV med. R XXIV
366; Szywoth gyednego szwyathego Aleksy w. 7;
Czthą w yednich kszagach o nym ib. w. 9;
W Rzymye gyedno panyą bilo ib. w. 11, sim.
ib. w. 201; Wyącz tho szwyathe plemyą prziszlo
w gyedna szemya ib. w. 96; Ez szą stało w gyeden czasz, wstał sz obrasza mathky boszey
obrasz ib. w. 107; Tv gy nadgyeli w gyednym
myescze w *Yelidoczny ib. w. 132; Bral szą do
szemye do *gydney, do myasta Szyrey ib. w. 152;
Gdisz bil prziszedl na gedno myeszczcze (ad
ąuemdam locum), chczyal otpoczynocz BZ Gen
28, 11, sim. OrtBr VI 362; Tedi gena nyewyasta
(una mulier) zlomkem szarnowowim z gori rzucy
B Z Jud 9, 53; <W)e dnyoch sodzey genego (in
diebus unius iudicis) B Z Ruth 1, 1; Mycol
wsyowszi geno drewno (tulit... statuam) y poloszila na loszv B Z I Reg 19, 13; Ucyekl do
geney iaskynyey (fugit in speluncam) ib. 22, 1;
Prziszly ku genemu potoku (yenerunt usąue ad
torrentem) ib. 30, 9; Gdisz genego czasu Hela
potpyl sobye (erat autem E la... bibens) BZ III
Reg 16, 9; Przistopyl geden Szyd (accessit ąui
dam Judaeus) przed oczyma wszech B Z I Mach
2, 23; Czlowyek z woythowszkyey wssy z gedna
nyewyasta z Opawy (stali) przed... radą OrtBr
VI 356; Syano wszyatho na yedney lacze,
a (pro o) tho dano wyną jednemu czlowyekowy
y yego parobkowy (OrtBrRp 36, 1: o tho wynowano gednego y gego paropka) Ort Mac 38;
O gyednym czlowyecze ymarlym ib. 102; Zona
yednego dobrego czlowyeka krzczyla dzyeczyą,
szlowye km othrą została yedney dobrey zenye
ib. 114; O yednem człeku, czo szye szam obyeszyl ib. 129; Thedy gy wyodl swanthy Mychal
do pyekla y wskazał yemu yeden plomyen XV
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ex. Zab 536; Thamo była yedna rzeka ognyewą
ib., sim. ca 1500 JA IV 91; A n n a ... yyschedschy
yednego dnya do ogroda (egressa die ąuadam
in hortum )..., yzryala zyola Rozm 4, sim. ib.
40. 48. 82. 101. 122. 123. 125. 130. 135. 136. 138.
161. 642; Tedy v yednym pnyv yrosla latorośl
krasna yednego zyola (crescebat cuiusdam herbae surculus) Rozm 73; A yako są schły po
drodze, przyschły kv yedney yaskyny (yenerunt
ad cavernam) yyelmy czyemney a gląbokey
Rozm 82, sim. ib. 85; Tako przyschły szą kv
yednemy drzew palmovemv (ad palmarum arborem tandem yeniebant) Rozm 83, sim. ib. 220.
386; Tedy szą schły kv yednemy kosczyoly balvanyskyemv (ad ąuoddam idolorum templum)
Rozm 91; Yako yedne kxyaze zydowskye pró
szyło Iesucrista... Kxyazą yedno zydowskye
przyschło kv Iesuszoyy (princeps ąuidam ... ad
Jesum venit) Rozm 221; Gedno zyelye (herbae
ąuaedam) rosło pod tern obrazem Rozm 224;
Kyedy byl na yednem myesczy (in ąuodam loco
Luc 11, 1) modlącz szye Rozm 273; Czloyyek
yeden (homo ąuidam Luc 10, 30) schedl z Yervsalem do Ierycha Rozm 332, sim. ib. 78. 134.
218. 236. 256. 290. 379. 382. 385. 409. 454. 488.
589; Ma (^c. Krystus) yennego yczenyka svego,
barzo yemv podobnego Rozm 616; Yako pysche
svyaty Ieronym v yednych kxyągach Rozm 702;
^ ' ktoś, aliąuis, ąuidam : Prziszedl yesztknenw
yeden (oblatus est ei unus M at 18, 24), yensze
byl winen yemu dzeszocz tyszoczy funtów szlotha
ca 1420 R XXIV 82; Gdyby gednemy vidano
prawo, czo by go nye lubyl any chcze myecz
za prawo OrtKał 197, sim. Ort Mac 32; ^ Na
them drzeyye ma ymrzecz yeden (in eo moreretur ąuidam), o ktoregosz mayą ssmyercz Zydovye sgynącz Rozm 256; Vydzyelysmy yednego
(yidimus ąuemdam Marc 9, 37), a on v ymye
twe zle duchy yypądzal Rozm 371; Yeden myal
drzeuo fygove (arborem fici habebat ąuidam
Luc 13, 6) Rozm 375; Tedy począł yeden zydowsky, który yest byl starschy w synagodze
(respondens autem archisynagogus Luc 13, 14)
Rozm 376, sim. ib. 382. 405; Czczyenye o tern,
yako yeden pytał mylego Iesucrista Rozm 378,
sim. ib. 818.
b. jeden związane z drugi itp.: aa. jeden...
drugi J e n ... inny, alius... alius’ : aaa. wymie
nione wyrazy pełnią tę samą funkcję składniową
( w różnych zdaniach łub równoważnikach): Geny
mówili, eze temu błogo, gen ma dossicz gymyen y a... 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 *virobil 1452

Czrs s. LXXXIII; Kako wyele maya bycz przy-'
szasznykow..., acz gych nye wyączey trzebą kv
wszelkyey rzeczy, czyly gych k gedney wyaczey
trzeba, nyszly ku drugey? OrtKał 308; Gdyby
czlowyek dzyeczy gyedny wyposzaszyl..., a da-ly
thym drugym czo, vmrze, thedy maya pyrvey
tho wszyacz, czo gym dal OrtMac 54, sim. OrtBrRp 45, 3—4; Gdy bądzye czlowyek zathwerdzon w gyednym myesczye, a szbezy do drugyego myastha OrtMac 98, sim. OrtBrRp 73, 1;
Bo czy ludzye, czo przy thym były, yedny
zmarły, a drudzy szywy (OrtBrRp 85, 3: drvdzy
ymarly, a drvdzy żywy) OrtMac 115; Yacz thesz
dzyvy poczynam, gyedhny yyeszam, drugye
sczynam De mor te w. 240; Począly myedzy sobą
rozmayte rzeczy moyycz. Gedny rzekły: svyątoscz, a drudzy pomayyaly yą, yschby złym poszyadanym począla Rozm 60, sim. ib. 84. 199;
Tedym yydzyal szyedzącz Iesusza na oslye,
a dzyeczy zydoyskye siały yemv yedny rozgy,
drudzy odzyenye na drodze Rozm 752; ^ Pusczili ludzy na Yanow dom: gedny na konyech,
druge pyeszczem, druge w lodzyach 1427 BiblWarsz 1861 III 40; Yedno nazyenye padło podlye drogy..., a drugye żarna padły na kamyenye..., drugye padło myedzy czyrnye..., a dru
gye padło na dobrą zyemye (ąuaedam ceciderunt secus viam ..., alia autem ceciderunt in petro sa..., alia autem ceciderunt in spinas..., alia
autem ceciderunt in terram bonam Mat 13, 4—8)
Rozm 335; Przynyeszye ovocz yeden stokrocz
yyączschy, a drugy szyedmdzyeszyąthkrocz,
a drugy trzydzyesczykrocz yyączschy (facit aliud
ąuidem centesimum, aliud autem sexagesimum,
aliud vero trigesimum M at 13, 23) Rozm 338;
A ony ... posly: yeden do wszy, drugy kv roboczye, a drugy (alius in yillam suam, alius
vero ad negotiationem suam, reliąui vero M at
22, 5—6) yavschy... slugy... y pobyły Rozm 412;
—' Vzrzaw Ihus gromadi, any czu k nyemu gidą,
geny prze sdrowye, drudzi prze nauczenye, trzeczi prze milowanye gego..., wlasl na górą XV
med. R XXII 235; ^ bbb. wymienione wyrazy
pełnią różne funkcje wewnątrzzdaniowe (o sto
sunku wzajemności): A ream ... habet emensurare al. wymyerzycz... faciendo aeąualitatem
unus alteri al. równie geden drugiemu 1426
KodMazL 171; Wyąncey kmyeczi z yaney wszy
do drughey (de una villa ad aliam) yinycz nye
mozze, gedno oth dzesząnczy geden Suł 14;
Gest ystawyono, aby nye wączey kmyeczy...
s geney wszy pospoly mogło do drygey wszy
(de una villa... ad aliam yillam) yinycz, nyszly
geden abo dwa Suł 44; Tegodlya, abi yeden
drugego besschodnego czvl zachowacz, vsta-
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wyami (ut autem unus alterum a damnis vigilet
brzemę szwe ponyesse vnusquisque enim onus
observare, statuimus) Sul 99; Geno dobre drusuum portabit (Gal 6, 5) ib. 112; Tv gy nadgye rodzi, yaco y grzech geden w drugy wwodzi
gyeli w gyednym m yescze... Nye sznal go gye
XV med. R XXII 239; Eze we wschem stwoden gyeko drvgy, a on posznal wszythky szwe
rzenyu zawszde geno ss drugyem nye ma sslącze- 5 szlugy Aleksy w. 133; Ieden iako drvgy żaby
nya w gednoscz ib. 246; Zagemnye, geden drublisne swe (occidat unusquisque proximos suos),
gyemv (R XXV 165: yeden yako drugy) ony
ktorzi syo klanali Belfegorovi B Z Num 25, 5,
dary przyrzadzayacz sczedrze a wyeszele (in alsim. ib. Deut 3, 20. Neh 4, 22; W tich dnyoch
terutrum illam administrantes I Pet 4, 10) XV
nye bilo krolya w Israhelu, ale geden iako
med. S K J 1 88, sim. ib. 112; Uczynyi w gromado 10 drugy (unusquisque), czso syo gemu prawego
wydzalo, to czinyl BZ Jud 21, 24; ^ jeden
opoon pyocz, gedno ku drugey (coniunxitque
jako drugiż mąż 'wszyscy razem, unusąuisąue,
cortinas quinque, alteram alteri) BZ Ex 36, 10;
Dwoge wistruganye *bodzye na kaszdich czkach,
omnesąue tamąuam unus, omnes ad unum :
Cziscyeny kaplany y navczeny geden iako drvabi gedna s drugoo szyo spogyla (ut altera alteri
iungeretur) ib. 36, 22; Zalowal geden na dru- 15 giz mosz (purificati enim fuerant sacerdotes et
I Levitae quasi unus) y wszitci socz cziscy ku
gego o dług Ort Kał 314, sim. Ort Mac 138;
Chczącz, aby poddany królestwa naszego... ge
I obyatowanyv baranka wyelykonocznego BZ
den z drvgym poczesnye byl, a geden drvgego
I I Esdr 6, 20.
dd. jeden każdy 'każdy, u n u s ą u is ą u e Nye
nye yraszal (ut subiecti nostri... alterum non
laedant)..., statuta ystawylismy Dział 1, sim. ib. 20 bodo zabyczi otczowye za syni ani synowye za
otcze, ale geden kaszdi (unusquisque) za swoy
8. 36. 37. 58; Gyeden od drugyego, pospolyczie
grzech vmrze B Z Deut 24, 16; Vstauil Emana
mutuo (et si dormierint duo, fovebuntur mutuo
a Iditum y gyne zwolyone, genego kaszdego
Eccles 4, 11) 1471 M PKJ V 71; Gyeden dru(unumquemque) gymyenyem swim ku chwagyemv in alterutrum (deus... det vobis idipsum
sapere in alterutrum secundum Jesum Christum 25 lenyy pana B Z I Par 16, 41.
2. u o g ó ln ia ją c y 'każdy, unusąuisąue5: W y...
Rom 15, 5) ib. 126; Tako thy czthyrzy eleiaco ieden ze ksoszot (unus de principibus) pam enta... zyednaly sszye v yego syyąthym czyednecze FI 81, 7, sim. Pul\ Woszny oth yanego
lye, yze yedno drugyemy svoym przyrodzenym
yyodączego swyathky (de uno producente testes,
nygdy szye nye przeczyyylo (concordabant invicem in sua qualitate) Rozm 156; Kyedykol- 30 Dział 47: od tego, ktori wyedze swiathky) cztirzy skoczcze... począdzacz ma Sul 63; Dzyeyyek ych dzyeszyącz pospoly szyedzyalo, yeden
szyocz lokyet bodzye wsdluszoo czka gedna
*drugymv movycz nye szmyal Rozm 183, sim.
(decem cubitorum erat longitudo tabulae unius)
ib. 539. 548; Nye czyn yednego myasta vyeczschego, nysz drugyego Rozm 247; Szyodmego
BZ Ex 36, 21.
3. 'sam bez udziału innych, sam jeden, solus,
dnya skały szye bądą yedna o drugą... tlu[s]cz 35
(petrae ad invicem collidentur) Rozm 479;
unus tantumi : Ne wiwlekli y Cjej5) z domu
I w yedney koszuli 1405 Piek VI 277; Gydzczye
A gdyż yest myły Iesus vmyl nogy ych,... po
czął ym movycz vkazvyacz, yze to yczynyl na
a offyeruyczye... bogu..., a gedne owcze wasze
a dobidczyotha nechacz ostano (oves tantum
przykład czvsz zayemne pomoczy y zayemnego
40 yestrae et armenta remaneant), a dzeczy wasze
smylovanya yeden nad drugyem Rozm 538.
nyechacz s wamy gydoo B Z Ex 10, 24; Gena
bb. jed en ... jeden 'ten, niektóry... inny,
szmyercz myo s tobo rozdzely (si non sola mors
alius... alius": Zbyeraly soo geden wyoczey,
me et te separaverit) BZ Ruth 1, 17; Szlacha geden mnyey (alius plus, alius minus) BZ Ex
czyczom byerza szypy, tulcze, a ostayyam gye
16, 17.
cc. jeden jako drugi 'każdy, unusąuisąue, sin- 45 w gyeney kosvlcze De morte w. 284; Nye yednem
chlebem zyw czloyyek (non in solo pane vivit
guli, omnis : Thakesz y oczecz moy nebeszky
homo Mat 4, 4), alye wschelykym slovem, które
wczini wam, acz ne othpuszczicze wszelky, yeden
pochodzy z ust bozy<ch> Rozm 196; Przez le
iaco drugy, brathw szwemu (si non remiseritis
karstw a... vzdravyasz nyemocz yednem slounusquisque fratri suo Mat 18, 35) gnew ca 1420
R XXIV 82; Wsząly szą yeden yaco drugy pe- 50 yem (curas aegritudines solis tantum verbis)
Rozm 226; Przez lekarstva y przesz zyelya yednocz (acceperunt singulos denarios Mat 20, 9)
nym slovem a rąky ylozenym yestem vzdrovyon
ib. 83; Yeden yako drugy vnusquisque (convenit
(curatus sum ... per solam impositionem manus
multitudo, et mente confusa est, quoniam audieet cum verbis) Rozm 232, sim. ib.; O tern, yako
bat unusquisque lingua sua illos loquentes Act
2, 6) XV med. SK J I 90; Geden yako drugy 55 Samson yedną czelyysczyą osloyą pobył ty-
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szyącz mązow bronych Rozm 624; ^ jeden
sam: Vkazano gest lyvdu wszego swyata, yszes
ti geden sam dobri (ąuoniam tu solus bonus)
a moczni we wszem krolewstwye BZ Judith 11,6;
Ktho offyaruye bogom prócz gednego pana boga 5
szamego (praeterąuam domino soli Ex 22, 20),
szabyesz gy XV p. post. Kałużn 285.
4.
'ten sam, taki sam, jednakowy, unus atque
idem, idem, similis, communiś*: Ti zaprawdo czlowek iedney misli (homo unanimis, P ul: ty, czlo- 10
wecze, yeden se mno) FI 54, 14; Ale oczczowa
y synowa y dycha swotego gedno gest bostwo
(una est divinitas), równa sława FI Ath 6, sim.
Pul, M W 109a; Jaco iest Wawrzinecz nas brath,
jenego snamena i jenego imena 1408 C zyś 338; 15
sim. 1430 MiesHer XIV 118, 1462 TymProc 205;
Jako Climonth yest nasz brath stryini, naszey
krwe, yedney dzelnicze, *noszego cleynotha y za
wołana 1408 MiesHer XIV 114, sim. 1431
ZapM az 2, 1490 ib. 149; Yacom ya sedzal 20
s Dzirskem w geney isthbe 1413 KsMaz I nr 1951;
Woczech gesth brath mog krewny, genego sczita
1427 R T H VI 26, sim. 1477 KochOdcz 135; Jako
gest Jan brat nasz, naszego sczita y jednego
znamyenya 1434 R T H VI 27; O geden, o thenze 25
ysti yczinek (super uno et eodem facto) gyn a k o ... zkazani bywayą Sul 6; Na ianey dzedzynye bandącz (in eadem hereditate habitans) Sul 12; Yze synowye z oczcy... wymysłem
prawa iana persona sąą rzeczeny (una persona 30
censentur, Dział 10: gedną krwyą są spoyeny
a yakoby geden człowiek myedzi sobą są) Sul 23;
O monecze geney a o them, aby geno prawo we
wszem krolewstwye ymyano Sul 56; Gdi geden
kszącz, geno prawo y gena monetha (Dział 63: 35
<g>dysz geden kroi gest, gedno prawo i gedna
moneta) we wszem krolewstwye ma bycz ymyana
(ex quo unus princeps est omnium, una etiam
moneta in toto regno haberi debet) ib.; W yaneem krolewstwe yano prawo y gena ma bycz 40
monetha Sul 72; Zandayąncz, abi czy tho sandzye w gich yirzekanyu skazawanya ve sprawyedlywosczy bili yednego himnu i sgodny ( u t...
sint unanimes et concordes) Sul 106; Villas...
iacentes in uniformis graniciis vlg. w gednych 45
granyczach... yendiderunt 1455 AG Z XIV 439;
Bil gest lud tedi wszitko gednego yozika (labii
unius) a rzeczy gednostayney B Z Gen 11, 1;
W gednem domu bodze gedzyon (in una domo
comedetur) B Z Ex 12, 46; Gedna myara bila 50
wszech opon (una mensura erat omnium cortinarum) ib. 36, 9; W ody..., któreś s gori przichadzayo, w gednyey globokosci zostano (in
una mole consistent) B Z Jos 3, 13; Wszitci proroci genimy vsti (ore uno) dobre rzeczi krolyowy 55
Słownik staropolski 1U
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prorokuio B Z III Reg 22, 13; Wzwolaly ku
panu bog u ... genim duchem (clamaverunt...
unanimiter) BZ Judith 4, 10; Dzyeczy, czo szą
od gednego oczcza y od gedney m aczerze...,
w[y]eszmą gego cząscz, a dzyeczy, czo nye
s gednego oczcza albo gedney maczerze, gego
czasczy nye w[y]eszma dzalv z onymi dzyeczmy,
czo sz nym od gednego oczcza y od gedney ma
czerze OrtKal 178, sim. Ort Mac 53; Acz dwie
dzedzinye... obapol gedney rzeky posadzą syą
Dział 7; Vstawiamy, aczby kto o zlodzeystwo
abo zboy przed sądem byl namowion, a gdyby
ten, który namowy, y ten namówiony bylibi
w gedney dzedzynye (Sul 53: gęstły s nym w ge
ney wszy) abo pod gedną parrochią (in una
villa aut in parochia una) y mszey slvchaly,
tym obiczagem badze myecz dawnoscz namowyony mymo geden rok ib. 45; Nyszlyby oczecz
s synem abo brath z bratem w gednem ziem
vczynkv byłyby wynnem i ib. 59; Gcdnym pra
wem maya sadzycz we wszystkych zyemyach
krolewskych ib. 63; <G)dysz pod gednym (Sul
56: genym) królem ... geden (Sul 56: thensze)
lud poddany nye ma rozmagitego prawa poszyw acz..., potrzebno..., aby gednym (Sul 56:
genym) y gednakym prawem tako w Krakowye
yako w Polscze były sadzeny (cum sub uno
principe eadem gens diverso iure non debeat
fru i..., expedit..., ut u n o ... iudicio... iudicentur) ib. 63; Procurator partis aduerse paru it... cum procuracione et octodecim testibus
de ąuatuor villis, vnis sepibus al. z[y] gyednych
ploth, inter quas yillas predicta hereditas sita est
1470 StPPP IX nr 808, sim. ib. nr 819; Gyednego vyeką coevis, id est coetaneis (war. lub.:
genego wyeką coevus, si yiderit yultus yestros
macilentiores prae ceteris adolescentibus coaevis yestris, condemnabitis caput meum regi
Dan 1, 10) 1471 M PKJ V 108; Moy synowyecz
rodzony... any zabił gwałtem Andrzeyowego
czlowyeka..., an y ... w moy dom sassya ssya
wroczil... yzywayancz mego yenego chleba 1471
TymSąd 15; Jakom ya s thobą jadącz do Lythphwy, badacz w yenem thowarzisthwye, nye
ykradlem kabathą 1472 ZapWarsz nr 3079; Jako
sszyn moy badacz ssze mną na genem chlebye
y w yenem domv nyedzelny przikazanym moym
dzew[th]ky... nye odegnal ib. nr 3087; Jacom
ya Pawiowi listha pozewnego..., spancz s nym
w yeney gospodze, nye ucradl 1473 Czrs
s. LXXXV; Zavolaly yszysczy yednem glossem
Rozm 622; Oba v yednem domv były Rozm 707;
Ach, nyeyyerny Iudaschu, czemusz nye przedal
matky synem (leg. z synem), aby... tez była obu
mąka yedna Rozm 738
Raczcze... mayą
19
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przyszagącz bogu y ... krolowy..., a nye gest gym
potrzebyszna woythowy przyszagacz, bo tho
wszythko yesth gedno OrtKai 206, sim. Ort Mac
34; Ya a oczyecz yedno yestessmy (ego et pater
unum sumus Jo 10, 30) Rozm 429; ^ w jedno
'razem, wspólnie, dla wspólnoty, in unum : Bo
owa crolowe sebrali so se, seszly so se w iedno
(convenerunt in unum Pul: w gromadę) F/47, 4,
sim. Pul 2, 2; Bo rzecli so neprzyacele mogi mne
a gisz strzegli dusze moiey, rado so vczinili
w iedno (consilium fecerunt in unum) FI 70, 11,
sim. P ul; Abycho zyawily... chwało yego... we
snym anyy... luda w gedno (in conveniendo
populos in unum) FI 101, 23, sim. Pul; Owa
kako dobrze y kako weszelo przebywacz braczo w gedno (habitare fratres in unum) FI 132, 1,
sim. Pul; <K)yedy ssa lyczemyernyczy Zydovye
yzrzyely, yze myły Iesus przemógł Saduczey,...
zeschły szye v yedno (convenerunt in unum M at
22, 34) Rozm 415; Iesus myal ymrzecz..., by
syny boże, którzy ssą były rozploscheny..., by
ye zebrał v yedno (ut filios d e i... congregaret in
unum Jo 11, 52) Rozm 441; ^ ‘jednakowo,
simuT: Wszitczy odchilily so se, w iedno pospołu
neysziteczny so se yczinili (omnes declinaverunt,
simul inutiles facti sunt) FI 13, 4; Ktorzicoli zemane y sinowe ludzszczi, pospołu w iedno bogati
y ybogi (simul in unum dives et pauper) FI 48, 2,
sim. Pul; ^ za jedno 'razem, wspólnie, pariter : Tedy oni wszistczi za gedno krzikno (at
illi yociferantes pariter) BZ Jos 8, 16; ^ 'jed
nakowo, cum unanimitate : Bo myszlyly za
yedno (cogitayerunt unanimiter, FI: iednako), pospołu przeczyw tobie obrzod położyły
Pul 82, 5.
Jedenaście, Jedennacie, Jedennaćcie, Jedennaście, Jednaćcie fo r m y (oznaczono rodzaj li
czonego rzeczownika): n. m. jedennaćcie B Z I
Par 12, 13. 24, 12; jedennaście B Z Deut 1, 2;
/ . jednaćcie 1473 ZapWarsz nr 1359; ^ g. m.
jednegonaście Rozm 479; jednegonacie Rozm
588; jedennaćcie 1446 ZapWarsz nr 791; jeden
nacie 1453 ZapWarsz nr 978; jedemnacie 1424
Przyb 1 8 ;/. jednejnaćcie 1398 HubeZb 71; jenejnaćcie 1455 ZapWarsz nr 1017; jedennaćcie 1455
ZapWarsz nr 1017; jedennaście OrtBr YII 565;
neutr. jedennaćcie B Z IV Reg 25, 2; ~ ac. m. je
dennaście B Z Gen 32, 22. Num 29, 20, Rozm 112.
113; jedenaście 1441—7 RocznHist XV 239;
/. jednęnaście ca 1450 PF IV 569; jedennaćcie
1409 Piek VI 387, 1431 ZapWarsz nr 360; jeden
nacie 1402 HubeZb 116, 1420 AKPr VIIIa 152;
jedennaście 1403 Piek VI 167, B Z Ex 36, 14;
neutr. jedennaćcie 1394 HubeZb 69, B Z IV
Reg 23, 36. 24, 18; ~ l. m. (w) jenemnaćcie B Z

Tob 11, 1; jenemnaście B Z Deut 1, 3; / . (w) je
dennacie Rozm 393.
Z n a czen ia : 1. 'jedenaście, undecim : a. jako
liczebnik jedno członowy: Margorzatha szedzi
yedennaczcze lath dobrowolne 1394 HubeZb 69;
Potr wsol *Magrzece yedennacze cop rzzi, latine undecim capeciarum siliginis 1402 ib. 116;
Sczepan przedal... czenscz... Przemiło wy za iedennascze grziwen 1403 Piek VI 167; Iaco czso
Woczoszca na Maczku dobiła yedennaczcze
grziwen iszczini na zastawę, tego yszitku szescz
grziwen pobrał 1409 ib. 387; Pan Micolay neboscz wsząl młyn Yacubowy w Craycowe przesz
wyny, przesz prawa, yaco *yedennaczsze grzywen przesz werdunka 1419 JP XXXVII 120;
Falislaw s Wiszni ne wsząl gymena v Maczea
za gedennacze grziwen 1420 AKPr VIIIa 152;
Jacom ya ne winowath Cunratowy jedennaczcze
corczy pszenicze za lecarsztwo 1446 ZapWarsz
nr 791; Czo moy czeladnyk szczczagn[y]al pęcz
voszow, yedenascze kony i cztyrzy szekyry, tho
*szczagnyąl, ysze rąbano v yey leszye 1441—7
RocznHist XV 239; Yacom ya nye *wszwl
skotha jedennacze s domv Grzymczyna gwał
tem 1453 ZapWarsz nr 978; Poyol swe dwye zenye y gich dzeczy a gedennaszczye synów (totidem famulas cum undecim filiis) B Z Gen 32, 22;
Uczynyl dzyanycz gedennaszczye (fecit et sa
ga undecim) B Z Ex 36, 14; Trzeczego dnya
offyerygecze czelczow iedennascze (offeretis vitulos undecim), scopi dwa B Z Num 29, 20;
Scza iedennascze dnyow (undecim diebus)
z O reb... az do Kadesbarne B Z Deut 1, 2; Gedennaczcye lyat (undecim annis) krolyowal
w Ierusalemye B Z IV Reg 23, 36, sim. ib. 24, 18;
Y bilo zawarto myasto y oblyoszono az do gedennaczcye lyat krolya Sedechiasa (usąue ad
undecimum annum regis Sedeciae) ib. 25, 2;
Gosczyem yesth taky, czo daley *gedenyasczye
{OrtBr VII 565: gedennasczye) myl myeszka od
tego szadv Ort Mac 93; Yakom ya nye ykradla
pereł... any gych vsythkv mam thako dobrych,
jako jednaczczye *kooph groschy w polgrosczech
1473 ZapWarsz nr 1359; ~ ze składnią zgody:
Maczey ne ukradł Margorzathe yedneynaczcze
copi rszy 1398 HubeZb 71; Jakom ya nye
vinovath Mykolayoyy hy Dorothcze yeneynaczcze kopi hoczczoya dlugy. Jaco ya tho vyem,
hysh Andrzey nye vynovath Mycolaievy hy Do
rothcze yedennaczcze kom {pro k op)... dlugv
1455 ZapWarsz nr 1017;
elipsą rzeczownika:
O ctory dług Szych na Woyczecha zalowal,
thego mw on trzy kopy zapłacił, a Tworek gedennaczcze 1431 ZapWarsz nr 360; ~ b. jako
składnik liczebnika wieloczłonowego: Pani Do-
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rothia nye tknąla sta y *gedemnacze colow na
pana Miroskowe dzedzine 1424 Przyb 18; Po
siał... Archelaus blyszko yedennasczye tyszyączy Rozm 112; Archelaus..., nyzly czo począł,
asch yedennasczye tyszyacze lyąd (pro luda) po 5
był (novem milium occisorum sanguine maculasset) Rozm 113.
2.
‘jedenasty, undecimus’ : W gednonaszcze
circa undecimam (qui circa undecimam horam
yenerant, acceperunt singulos denarios M at 20,9) 10
ca 1450 PF IV 569; Czterdzesyotego lata w genemnascze myesyoczy (undecimo mense)... mó
wił iest Moyzes k synom israelskim B Z Deut 1,3;
Hyemmas dzesyoti, Bahana gedennaczcye
(Machbanai undecimus) B Z I Par 12, 13; Wi- 15
szedl pyrui lyos Ioiarib..., dzesyoti Sechenna,
gedennaczcye (undecima) Elyarib ib. 24, 12;
Przigely do C harran... w genemnaczcye dnyv
(undecimo die) B Z Tob 11, 1; A gdysch ssą
czy przysly, <ktorzy> v yedennaczye godzynye 20
przysly (qui circa undecimam horam yenerant
M at 20, 9), vzyąly yschytko myto, yako y pyrvy
Rozm 393; Dzyeszyątego dnya yynyda lyydzye
z *yazkym..., gednegonasczye dnya vstaną s martvych kosczy ymarlych (undecima, sc. die, sur- 25
gent ossa m ortuorum )..., ytoregonasczye dnya
bądą gyyazdy na zyemya padacz Rozm 479;
Rada yednegonaczye radcze Rozm 588.
Cf. Półjednejnaście
30
Jedennacie cf. Jedenaście
Jedennaćcie cf. Jedenaście
Jedennaście cf. Jedenaście
Jedl cf. Jodła
Jedla cf. Jodła
35
Jedłce cf. Jelce
Jedlina bot. \jodła (drzewo rosnące i drewno
ja ko materiał), też w znaczeniu zbiorowym,
Abies pectinata DC. (et arboris et ligni sensu f :
Abietes al. gedlina 1421 ArchCastrCrac I 867;
Gyedlyna abietes (abietes quoque laetatae sunt 4 0
super te Is 14, 8) 1471 M PKJ V 90; De arbore
gedlyna 1475 Rost nr 3024; Non debet recipere,
nisi ligna... sicca, arida, item et recentia demptis arboribus, quercu, tilia, abiete al. gyedlina,
buczina et lyeszczina DłLB I 622; Abies szyszky, 45
yedlyną albo swyerczyną ca 1500 Erz 24.
Jedlowy cf. Jodłowy
Jednace 'pojedynczo, per singuld (? ): Rossmnoznye pluraliter, ye[g]dnacze singulariter
XV med. R XXIV 48.
50
1.
Jednacki, Jednacski 1. 'pochodzący od roz
jemcy, rozjemczy, polubowny, ab arbitris eonstitutus, decretus5: Machna ne postampila
yednaczskego seazana, ale mimo yednaczsky<e>
seazane pobrała dzeczem ymena iaco pendz 55
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grziwen 1403 Piek VI 183; Yakom ssyą ya nye
wrzuczil gwalthem na wdowy stolecz Anyn,
alem wsschetl są dobrą wolu w gey dom podług
gethnaczskyego ygednanya 1446 AKPr V IIIa
50; Jaco Pyotr ta rolya poorał, ktorąm sz ye
dnaczskego nalezeną *wzow v nyego Janowy
zamyaną podał 1448 ZapWarsz nr 833; Fuit
circa mediatoriam concordiam al. yednaczskyey
zgodzye 1486 AG Z XVI 203; Inter se allocucionem fecerunt yednaczka 1490 ib. 226.
2.
'należący do rozjemcy, qui arbitrorum est,
ad arbitros p e rtin e f: Tedi mu ti vini dani przepiszane hy zapeczentani gednaczkemi peczentami 1395 Pozn nr 187.
2. (Jednacki) Jednacski epolubownie, secundum arbitrorum iudicium, ex arbitrorum iudicio :
Quia tu iuxta inyencionem nostram et aliorum
arbitrorum ... locare debuisti amicos arbitraliter al. gednaczski... et ibi inter vos amici
arbitraliter debuerunt concordare 1455 AG Z
XIV 450.
Jednacski cf. Jednacki
Jednacz, Jadnacz f o r m y : n. sg. jednacz 1444
R XXIII 306, Sul 35, etc.; ~ g. sg. jednacza
1455 A G Z XIV 450; ^ ac. sg. jednacza XV in.
Maik 119, 1443 AG Z XI 226, Sul 3, XV med.
GIWroc 88r, Dział 3; jadnacza Sul 3; ~ i. sg.
jednaczem XV in. M aik 119, 1441 ZapWarsz
nr 540, etc.; ^ n. pl. jednacze 1386 MacPam
II 331, 1395 Leksz I nr 2059, 1396 PKKr 244,
etc. etc.; jednaczy 1393 Leksz II nr 1513;
jednaczowie BZ Ex 21, 22; ^ g. pl. jednaczow
1402 Piek VI 77, 1448 ZapWarsz nr 819, 1468
StPPP IX nr 677, XV p. post. Kałużn 283, etc.;
~ d. pl. jednaczom 1466 AG Z XII 316; ~ ac. pl.
jednacze 1395 Leksz I nr 2059, XV in. M aik 119,
1481 ZapWarsz nr 1530, etc.; ~ i.p l.jednaczmi
1397 Leksz I nr 2315, 1400 Piek VI 29, 1403
ib. 128, Sul 87, 1476 ZapWarsz nr 1459; jed
naczy 1397 HubeZb 45, 1403 Piek VI 173.
Z n a c z e n ie : 'rozjemca, sędzia polubowny, po
średnik, arbiter, reconciliator : Jacub imał wyn
polowiczo zaplaczi<ć>, jaco jednacze seazali
1386 MacPam II 331, sim. 1401 HubeZb 48,
1403 JA VI 208, 1407 HubeZb 89, 1408— 14
BiblWarsz 1857 II 801; Szimon sdrusil (leg.
zdruszył 'naruszył’) ten dzal, czso im gednaczi
wgednali i s Jacussem 1393 Leksz II nr 1513;
Jako prziyeli do Welgego Koszmina, tako szo
pusczili gedna[n]cze v rancze 1395 Leksz I
nr 2059; Wenczslaf a Paaszek obesłali pana
Hinczkoui gednacze, iszbi szo szyoli we Krzoszu
ib.; Tedi rzekli pana Hinczkoui gednacze ib.,
sim. 1396 PKKr 244; Limpach ne dokonał
szwymy (leg. z swymi) *gidnaczy, czo sze
19*
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szanddu wywoydl (pro wywyodl) cum Janussio
1397 HubeZb 45; Ministerialis yeniens ad judicium regale recognovit et coram concordantibus vlg. jednaczmi, quod Petrassius de Sokol
niki astitit suo termino 1397 Leksz I nr 2315;
Yednacze arbitri 1398 ŁebMat 12; Oblatus
est michi unus mansus per seąuestros dictos
gednacze 1398 TPaw IV nr 5720; Iacosmi przi
tem bili y iednaczmi, kdi Heduigis yiznala
Swanthochne czoscz w Przetoczne 1400 Piek
VI 29; Czso mo wranczil pan woyewoda do
Bodzanti y do yednaczow w dzesancz krziwen
zacladu 1402 ib. 77; Iacosmi bili iednaczmi
i skasalismi medzi Nekem a medzi Dzedrzichem 1403 ib. 128; Iaco sz Oganczinimi yednaczi ne doszła Potrkowa rzecz ib. 173; Debet
negligenciam illam reponere pecuniis et in isto
sunt gednacze 1417 Czrs 182; O tho iest dostavila gethnacze w socze (leg. w sądzie) narze
czone. A czi gednacze yisnali so, esz paney
Milocay (pro Micolay) ne mai gabacz o ten
vadol... Tedi vicz natimast Micolay zaloval
na Sułka, na gednacza, w to słowo: Eszesz
nam [i] yisnal zaclat, a tisz nigdi nam gednaczem ne postał o to rzecz XV in. M aik 119;
Isze go yednacze ne gednaly o thą drogą,
o cthorą Warsch Jana Conarskego... poszwa!
1426 M PKJ II 304, sim. 1426 ZapWarsz nr 192,
1427 ib. nr 2717. 2738, 1429 ib. nr 251, 1432
ib. nr 369; Arbitratores ylg. yednacze 1388—
1430 ArchTerCrcic IIIb 70/79. 69/65; Jacom
ya yednaczem byl, eze Sczeszek Mroczkowy
myal poi grzywny zaplaczycz 1441 ZapWarsz
nr 540, sim. 1445 ib. nr 757, 1470 ib. nr 1336,
1472 ib. nr 2963, 1477 ib. nr 3093; Iohannes...
collocayit al. possadzyl suum arbitrum al.
iednaczya nobilem G eorgium ..., qui ad se
assumpsit arbitros 1443 AGZ XI 226; Yednacz
arbiter 1444 R XXIII 306; O czso Pyotr Jana
prawem odbył, o to s nym ne myal wtóre
yednaczow szadzicz "1448 ZapWarsz nr 819;
Thi tho stro ni... w n a s... spysczyli y poszlubyly, iako w iadnacza szlvbyonego, w falcząn,
skazacza y przyiaczelskego ycladacza (compromiserunt tanquam in arbitrum compromissarium, arbitratorem, laudatorem, definitorem
seu amicabilem compositorem, Dział 3: na rozgodzczą, yfalyączą y gednaczą przygyatego) Sul 3;
Moczą wibranya nas w gednacza a spysczenya
na nas przerzeczonego... ygednawami myedzi
krolyem a byskupem ib.; Km othr bandąncz
gednaaczem przyaczelskym (compater alias amicabilis compositor existens)... kv przysandze
ma bicz przipysczon Sul 11; Trzeczi Stanisław
a gednacz alybo składacz prziyaczelski przód

w yey rzeczi myanowani (mediator seu compo
sitor amicabilis alias in eadem causa) Sul 35;
Prziyaczelsczi gednacze alybo poszrodyyącz
składacze mogą bicz a obikli bicz rodzici
(amicabiles compositores seu mediatores consanguinei esse consueverunt) ib.; Paklibi gyndze
prócz sandu chczyelibi syąn siednacz, thedi
thimy iednaczmy yako i s gynschimi swyatky
syan wwyodąn (tunc eisdem mediatoribus...
se educant) Sul 87; Rzecznyk, yednacz arbi
ter XV p. pr. Zab 519; Qua nontenuicione al.
nyedzerszenim concordie y ruschenym gedna
cza per procuratorem tuum ius hoc non est
factum ... cum hominibus tuis 1455 AG Z XIV
450; Uraszylbi ktori szono c z y o s z k o o .p o d dan bodze szkodzę, kako wyelye szodalbi moosz
nyewyasti a gednaczyowye oszodzylybi (et ar
bitri iudicaverint, Kałużn 283: podług wyrzeczenya gednaczow) B Z Ex 21, 22; A kto ma prawo
k thym pyenyadzom, czo yednacze uczynya,
ysz ye maya dacz za beszprawna rzecz? OrtMac 125, sim. OrtBrRp 91, 2; Debet quelibet
pars locare duos compositores al. yednacze
1460 AG Z XIII 334; Triginta vero marcas
mediatoribus al. yednaczom infrascriptis 1466
AG Z XII 316; Secundum concordiam arbitrorum al. gyednaczow 1468 StPPP IX nr 677;
Gyednaczie a. schwyathkowye arbitros (tu
autem ... constitue iudices et arbitros in tota
Syria et Phoenice III Esdr 8, 26) 1471 M PKJ
V 54; Sigismundus... y T roian... bandacz
yednaczmy ygednaly, ysch Petrus de Mlochowo
nye wydzelil czansczy Prachny y Sthachnye
oczczysthey w Mlochowe 1476 ZapWarsz nr
1459; Yakosz thy myal sze mna posadzycz
yednacze w pyathek przeth Syyatha Troycza,
poth thopolą, na gymyenyy na R okytlikach...,
czegosz nye ydzelal... Yakom ya na thym
yednanyy szyedzal..., a Maczey svych yedna
czow nye poszadzyl 1480 ib. nr 1507; Yakom
sya ya ygyednal sz wamy przesz yednacze 1481
ib. nr 1530; ^ Et misit filium suum propiciatorem (propitiationem I Jo 4, 10), gednacza,
pro peccatis nostris XV med. GIWroc 88r;
X pus... gest gednacz a roswadzacz myedzi
luczmi a myedzi bogyem (mediator dei et hominum I Tim 2,5) podluc czlowyestwa prziątego XV med. R XXII 242; Gyednacz arbi
ter (war. lub.: vcladczą arbitri, iudicet dominus
arbiter huius diei inter Israel et inter filios
Ammon Jud 11, 27) 1471 M PKJ V 33.
Jednaczek ‘jedynak, unicus fil ius*: Przez myloscz szyna thwego yednaczka, boga naschego
Jesu C rista,... przydzy na pomocz mnye Naw
24; Yzbychom thwemy yednaczkowy poslu-
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zyla, mogym blyznym w dobry przykład była
Naw 57.
Jednaczka epośredniczka, reconciliatrix, pro
aliąuo intercedens’ : Gednaczka mediatrix XV
w. 7? XXIV 61; Gednaczka reconciliatrix XV
med. GIWroc 23 lv.
Jednać, Jednać się f o r m y : praes. ind. 3. sg.
jedna XV /wetf. 7? XXII 242, XV med. SK J I
106, XV med. SK J V 272, etc.; 3. pl. jednają
Sul 27, XV med. R XXII 242, Dział 24; ~
imper. 2. sg. jednaj 1471 M PKJ V 67; 2. pl.
jednajcie XV med. GIWroc 108r; ^ part. praes.
act. adv. jednając 1429 Przyb 22, XV med.
R XXII 242, 1484 Reg 719; — inf. jednać 1432
ZapWarsz nr 393, XV med. R XXII 242—3,
etc.; ~ praet. 1. sg. m. -śm jednał 1400 SK J III
189; -m jednał 1411 Czrs 350, 1435 ZapWarsz
nr 656. 664, 1493 ib. nr 1743; ja jednał 1462
ZapWarsz nr 1154; 3. sg. m. jednał 1394 Leksz II
nr 1685, 1399 HubeZb 108, e tc.;f. jednała 1401
HubeZb 49, XV p. pr. R XVI 329; 1. pl. m. -smy
jednali 1398 Leksz I nr 2774; 3. pl. m. jednali
1403 Ziel I 137, 1426 M PKJ II 304, OrtBrRp
33, 4, Ort Mac 35; ^ part. praet. pass. n. sg. m.
jednan 1400 Piek VI 21.
Z n a c z e n ia : 1. rgodzić, rozsądzać polubownie
spierające się strony, partium arbitrum esse,
ad concordiam adducere, pro aliąuo intercedere5:
Czosmi ge gednali, tosmi ge gednali o czwarto
czoscz Gowarzewa 1398 Leksz I nr 2774;
Ysesmi przi tem bili, kedi Wancencz s yego
synowiczo yednan o dzedzistwo 1400 Piek VI 21;
Jacosm bil pri tem y iednal, gdze Jacuss ranczil
zakład XX grziwen Andrzeowi o copo 1400
SK J III 189; Jacom ya tho yednal, essze Dorothka Stanislavo (leg. z Stanisławą) mała placzicz dlugy na poły Bogufaloyy 1411 Czrs 350,
sim. 1435 ZapWarsz nr 664; Jsze go yednacze
ne gednaly o thą drogą 1426 M PKJ II 304;
Ne szepchnal go s mesczcza tam, gdzes on
szedzal iednayacz 1429 Przyb 22; Przeto my
vznawszy, ysz [gest] przyrodzony (pro przyro
dzeni) myedzy przyaczelmy czastokrocz rzeczy
gednayą y ykladayą rychley nysz nyepili fo b cy 5),
w tey rzeczy Pyotra na swiadeczstwo ystawylismy przypusczycz Dział 24; Yako ya tho
yednal, hysze Y akup... myal dacz Y anow y...
polthory kopy 1462 ZapWarsz nr 1154;
Yednacz, szkaszowacz arbitror XV ex. PF V
27; ^
Jacom ya tho gednal zapyszacz, yaco
yednacze naleszly 1435 ZapWarsz nr 656;
^ Discissos animos in pia vota trahit, v gyednotą gednal XV p. pr. R XVI 329; A spocoynicz są, gisch... czinyą dzyalo a sluszbą,
rozłączone sslaczayącz a rosdrwane gednayącz

XV med. R XXII 242; Bo czsso pomoże albo
płatno tobye ginę s sobą gednacz a pocoycz,
gdi w t<w)ey duschi gest walka grzeschna
ib. 242—3; Myrzy albo gedna reconciliatur
XV p. post. JA XII 144; Intercedit pro te gedna
cum filio suo ca 1500 R XLVII 370.
2. jednać (się) 'godzić się, układać się, cum
aliąuo de re agere, transigere, pacisci : Wafzrinecz ne frocil Gzregorzewi kona any o drugego
gednal a tego vsitka ma 1394 Leksz II nr 1685;
Eze czszo Nemoy szandzil Andrzeya z Wanczslawem..., tho Wanczslaowi ne roczono ani so
o tho gednal 1399 HubeZb 108; Y<a)coszmi
przi tem bili, yaco Dzerska iednala Vrbana
oszmo grziven sza gego dzedzino 1401 ib. 49;
O tho sze ne getnaly 1403 Ziel I 137; Stanisław
Stanisławem (leg. z Stanisławem) mai szo ged
nacz po hobedze 1432 ZapWarsz nr 393; A thakoosz czy vbodzy slyachczycy... nye mogącz
gynako othkypycz klopothanya, cząstokrocz
o pewney svmmye pyenyądzi szą gednayą
z nymy (de certa summa pecuniae componunt
cum eisdem) Sul 27; Mozely tesz woyt o yedną
taką rzecz wszącz przyszyągą, a o drugye dacz
szye szoba (leg. z sobą) yednacz? Ort Mac 125;
Jakom sya ya s Yakybem yednal, ysch my Jacub myal zapyshacz wsyczka czascz... lezaczą na
ymyenyy Sokolovye 1493 ZapWarsz nr 1743;
Yednacz szye arbitrari XV ex. R XXV 146.
3. jednać się *łączyć się, jednoczyć się, eoniungV: Gdzye sza yyrzchnya yedna[n]ya z nyszkym (ubi summa imis coniunguntur): yyszokye
bosthwo y z nyskym czlowyekyem Naw 115.
4. fpozyskiwać, zjednywać, conciliare, reconciliare: To blogoslawyenstwo gedna czlowyeka
ku bogu XV med. R XXII 242; Ipsa se interponit precibus suis, onacz se w posrodek dadze
modlithwami swimy, ut peccatorem Christo
reconciliet, yedna XV med. SK J W 272; Gednacz
albo [a]sy<(s)covacz sobye *nyebeske przebyth
XV p. post. JA XII 144; ^ Nye gednay non
molliaris (ne moliaris amico tuo malum, cum
ille in te habeat fiduciam Prov 3, 29) 1471
M PKJ V 67.
5. 'omawiać coś, naradzać się nad czymś,
tractare, consultare, d e lib e r a r e Grandia dum
tractat, gednala, senatus, rada, gloria regis,
discissos animos in pia vota trahit XV p. pr.
R XVI 329; Nalaszl thamo dwa albo wyączey
radzyecz, czosz by wthenczasz rayczamy były,
a myeszkye albo poszpolne, albo gych dobre
yednaly tamo przed kxyaszyączyem OrtMac
35, sim. OrtBrRp 33, 4.
6. Pwykonywać, realizować, załatwiać, ministrare, curare, agere’ : Rządzy, yedna operatur

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

150

JEDNANE

JEDNAĆ

(et divisiones operationum sunt, idem vero deus,
qui operatur omnia in omnibus I Cor 12, 6)
XV med. SK J I 106; Onego tho nye(mocn e )g o ... mayą przyyodzycz, yzby przyąl pokuthą a z pospolythych pyenyądzy potrzeby
nyemocznym rządzącz y yednayącz 1484 Reg
719; Rządzy albo gedna XV p. post. JA XII 144.
7. 'przygotowywać, praeparare, rectum facere : Ego sum vox clamantis in deserto: Dirigite, getnaycze, viam domini (Jo 1, 23) XV med.
G/Wroc 108r.
8. 'działać, agere, facere: A spocoynicz są,
gisch... myedzi bracziczą czinyą a gednayą...,
czinyą dzyalo a sluszbą XV med. R XXII
242; Nye drapyestvem yednal, nye podług prziwlasczanya nyerzodnego sodzil so (sc. być
równym bogu) non rapinam arbitratus est (qui,
cum in forma dei esset, non rapinam arbitratus
est, esse se aequalem deo Phil 2, 6) M W gl. 66.
C f Ohjednać, Gdjednać, Pojednać, Przejednać,
Przyjednać, Rozjednać, Ujednać, Wyjednać,
Zjednać, Ujednawać, Zjednawać
Jednaćcie cf. Jedenaście
Jednaki, Janaki, Jenaki f o r m y : n. sg. m.
jednaki 1444 R XXIII 306, XV med. R XXV
153; neutr. jednakie XV in. R XXIV 70;
~ g. sg. m. jednakiego FI i Pul 67, 6, ca 1420
R XXIV 83; / . janakiej Sul 9; ~ ac. sg. neutr.
jenakie 1462 R XXV 269; ^ i. sg. neutr. jedna
kim Dział 63; jenakim Sul 56; ^ ac. pł. m.
jednakie Rozrn 154; ^ /. pl. f . (w) janakich
Sul 24.
Z n a c z e n ie : 'jednakowy, taki sam, równy,
idem, aeąualis, par, similis, eiusdem generis*:
Bog, iensze przebiwacz kasze (sc. ludziom)
yednakego obiczaia w domu (qui inhabitare
facit unius moris in domo) FI 61, 6, sim. Puł;
Yednake equalis XV in. R XXIV 70; Kędy
yusze wczinil sz robothniky yednane z *penoda
yednakego (conventione autem facta... ex denario diurno M at 20, 2) ca 1420 ib. 83; Yednaky
compar 1444 R XXIII 306; Nyzey po wyprawyenyv o pozwyech tho capitulum postawyą,
nye przedzelyayąncz materiey yanakey o po
zwyech Sul 9; W rzeczaach yakokolye yanakich
(in causis quamvis super eodem facto) gynako
a roszmaycze cząstokrocz skazanyee biwa widawano Sul 24; Vszyteczno gest pospolythemv
dobremy, aby genym y genakim (Dział 63:
gednakym) prawem (ut uno et aequali iudicio)
thako w Krakowe yako y w Polscze sąndzono
Sul 56; Homo est similis, gyednaky, vivens
et moriens, quia morti accidens, ku szmyerczy
gydze, et a vita descendens, othchodzy XV med.
R XXV 153; Pasnokczye myal gladkye, byale

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

a szylno czyste, a wschytko yednakye, a z byalosczy malyczko czyrvone (ungues erant limpidi, clari, bene mundi, similes onychino, parum
rubicundi) Rozm 154; ^ Yenakye mytho singulos denarios 1462 R XXV 269.
Jednako, Janako, Jenako 1. 'jednakowo, tak
samo, równo, eodem modo, aeque, pariter, cum
unanimitate*: Bo mislili so iednako (cogitaverunt unanimiter, Puł: za yedno) FI 82, 5; Vstawyenya praw ... ze wthorych ksząng... s pyrwymy yanako mocznye mayą bycz dzyrzana
Sul 62; Zemsczy pyszarze... oth zapysow genako bracz amyą (aequaliter recipiant) Sul 79;
Laczynnyczy... mayą moviczi za yutrznyą ony
psalmy, które m owya... kaplany... albo yednako mayą moviczy svoye godzyny, yako ynszy
nyeliteratovye 1484 Reg 714; Czloyyeka nyednego nye potąpyl any potąpyal, a[ny] vbogyego y bogatego yednako myloval (pauperes,
ut divites, aequaliter dilexit) Rozm 32; ~ (P o
spólstwo) strzecz, *zgoczycz, slaczycz, zgromadzycz, opyekacz, zachowacz (raczy) po
wszey zemy yednako (Msza I. V III: pospolicie,
II—IV. VI. IX : pospołu) sługa (leg. z sługą)
twym[y] (papyes)zem (una cum famulo tuo
papa) XV med. Msza V s. 260; By nye yednako
(FI: pospołu) mye dal z grzesznyky (ne simul
trahas me cum peccatoribus) Pul 27, 3.
2.
'jednak, przecież, utiąue, nihilominus5: W to
dobo Saul pofacyl osczep, abi gy vderzil. A vrozumyaw Ionata, isze gednako vmiszlyl gego
ocyecz (quod definitum esset a patre suo), abi
zabyl Dauida B Z I Reg 20, 33.
Jednały 'najęty, mercenarius5: Sulko de Szdzeslauicze inducit testes..., iaco brawe (pro prawe)
Micolay Zacrzowsky... wzanl paropka, yemu
yednalego, gwałtem v Sdzeslawicz 1425 AKPr
VIII a 165.
Jednana 'oplata sądowa uiszczana w związku
z zawarciem polubownej ugody w toku wszczętego
procesu, pretium a partibus, ąuarum controversia
ad concordiam adducta sit, iudicum iussu solvenda: Poenam, dictam vlg. iednaną, videlicet
quindecim grossos... tollimus 1462 StPPP I 299.
Jednane 'oplata sądowa uiszczana w związku
z zawarciem polubownej ugody w toku wszczę
tego procesu, pretium a partibus, ąuarum controversia ad concordiam adducta sit, iudicum
iussu sohenda: Jacom ya Mironyegowi przigednal przeciwo Grabi poloszicz poltrzecyeg
grziwni gednanego 1427 ZapWarsz nr 2739;
Marcin miał zaplaczicz poloviczą jednanego,
a ja polovicza 1452 ib. nr 907; A penis eciam
sex marcarum nyestane et gednane... Vbisla u m ... liberamus 1454 KodMazL 221; Poenam,
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dictam vlg. jednane, scilicet ąuindecim grossos...
tollimus (1462) XVIII M M Ae II 217. — Cf. Je
dnanie.
Jednanie, Jadnanie f o r m y : n. sg. jednanie
ca 1428 PF I 494, 1441 StPPP II nr 2972,
Sul 87, etc.; ^ g. sg. jednania 1400 SK J III 190,
1404 Piek VI 224, 1423 AKPr V IIIa 47, etc.;
jadnania XV in. Szwed 49; ~ d. sg. jednaniu
1394 HubeZb 70, 1446 ZapWarsz nr 591;
~ ac. sg. jednanie ca 1420 R XXIV 83, ca 1445
ZapWarsz nr 843, etc.; ~ l. sg. (po) jednaniu
1395 PKKr 241, 1399 StPPP VIII nr 8092, etc.;
~ ac. pi. jednania 1446 TymSąd 144.
Z n a c z e n ia : 1. 'godzenie, polubowne zawiera
nie ugody najczęściej za pośrednictwem rozjem
ców, reconciliatio concordiae, actus controversiam
ad concordiam per arbitros adducendi : Iaco
Falibog ne chczal k temu jednanu na ten dzen
umowoni 1394 HubeZb 70; Yakos<m> ne ranczil sa M ikolaya... o sto grzivyen, bich myal
pana Tomka postauicz Czestrzeschkego na gednanu 1414 SK J III 197; Yednanye reconciliacio
ca 1428 PF I 494; Jacom ya przi tern byl:
Stanisla<w był) ku temu yednanyu natencza<s,
jak o ) sz Yanem szmowyl 1446 ZapWarsz
nr 591; Dominus palatinus terminos, quos habuit, istos receperunt na gednanye 1455 ZapRp Wysz 2, 4; Ostanyely komv wyna dana,
a bandzely gemv szkazano odprzyszancz szye,
tedy przyszagy ma woyth przyyacz y czso na
gednanyv kaza dacz y gednanye może sampyerzem yczynycz dokonale OrtBr VI 384, sim.
Ort Mac 125; Yakom ya na thym yednanyv
szyedzal poth thopolyna w pyathek przeth
Svyatha Troycza, a Maczey svych yednaczow
nye poszadzyl 1480 ZapWarsz nr 1507.
2. 'polubowna ugoda, umowa zawarta za po
średnictwem rozjemców między stronami prze
ciwnymi, Concordia reconciliata : Pany ymala
dacz C marcas po dzewcze we *cztirzow leczech
po yednany Pascoui Slupowskemu 1395 PKKr
241; *Czco Maczek byl ranczil za Miczka, to
w yednanu proszno uczynyono 1399 StPPP VIII
nr 8092; Pan Jaszek, lowczi, wroczil listy panv
Markowy dla yednanya 1400 SK J III 190; Iacom przi tern bil, kegdi Potr Ziberlich ne *chal
trzimacz yednanya 1404 Piek VI 224; O którą
chasbą Wyelyslaw na Wyącha zalowal, o tho
on podluk yednanya myal za nya zaplaczicz
1423 AKPr VIII a 47, sim. Ort Mac 125, Ort
Br Rp 91, 3; Takye gednanye było myedz<y>
Micolagem a myedzy Elsbyeytą Wolską o za
stawą w Woły 1441 StPPP II nr 2972; Iednanye
kaschdey rzeczi sandowy ma bicz wznaymyono.
Gdi iednacze ktorego iednanya albo nyektorey

nyesgodi do sąndu bi syąn przeczyąngnaly,
thedi gich zrząndzenye albo iednanye przed
pani ykazacz i yimowicz mayąn (ąuando mediatores concordiae ad iudicium se traherent, debent suam ordinationem coram dominis enarrare) Sul 87; Jako mnye z Jacubem vjednano o rankoyemstwo zyemskego prava a Jacub
jednanye prziyal 1452 ZapWarsz nr 927; Na
zapowyedzy, czo czyny przyszyaszny woyt sz
praw a... y zakład przed nym położony, y gyednanye, y szlubowanye, czo szye przed nym
stanye, kyedy przydzye przed sząd, czokolwyek
wyszna, tho ma mocz Ort Mac 137, sim. Ort
Br Rp 101, 1; Inter premissos fecimus eviternam
concordiam al. yednanye sub vadio centum marcarum pro omnibus causis 1469 AG Z XII 328;
^ 'rozejm, pokój, foedus, pactw : Sine... federe
prze<z> yadnana XV in. Szwed 49; W yedna
nye in treugas pacis XV p. pr. R XVI 347.
3. 'umowa, comentw : Kędy yusze wczinil
sz robothniky yednane (conventione autem
facta M at 20, 2) z *penoda yednakego ca 1420
R XXIV 83.
4. 'zrządzenie, wola, consilium, voluntas, arbitrium: Stella, que ipsos duxerat, occultaverat
se eis ex dei disposicione bila sze gym skryła,
a tho z bozskyego yednanya XV med. S K J \ 266.
5. 'oplata sądowa uiszczana w związku z za
warciem polubownej ugody w toku wszczętego
procesu, pretium a partibus, ąuarum controversia
ad concordiam adducta sit, iudicum iussu sol\e n d d : Jacom y a ... vyednal Tworka sz Stani
sławem, eze myal polozicz szedmyoro yednanye
s braczą, a Stanisław swoya [leg. z swoją)
stroną czworo ca 1445 ZapWarsz nr 843;
Debet solvere omne concordanciale al. wschistkye <je)dnanya 1446 TymSąd 144; Jacub
yednane myal polozycz swey (leg. z swej) czansczy, a yego nyepoloszenym yednanya... Pauel
vpadl vini 1449 ZapWarsz nr 898; ^ dubium:
jednanie czy jednane: Risko profideiussit do
m inis... quatuor yednane infra duas ebdomadas 1424 Czrs 291; A rbitri... easdem partes
pro omnibus iniuriis, displicenciis, controversiis,
w rosby... composuerunt penamque huiusmodi
composicionis, jednane dictam, super nobiles
Pirzchalitas imposuerunt 1436 ZapM az 4; Ja
com ya jednaczem byl, eze Sdzeszek myal dwoye
jednane polozycz przeczywko Mroczkowy 1441
ZapWarsz nr 539. ~ Cf. Jednane.
Jednany 'najęty, mercenarius*: Johannes, famulus suus, impreciatus al. gednani, impossessionatus al. golotha, exiens de domo et curia
sua in Bossuthow, interfecit eidem Stachne
filium suum 1475 StPPP II nr 4143.
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Jedną, Jana, Jeną 1. *jeden raz, semel’ :
Iedn 0 molwil iest bog (semel locutus est deus),
dwoie to sliszal iesm FI 61, 11, sim. Pul; Iednoo
{Pul: iednocz) przisogl iesm w swotem moiem
(semel iuravi in sancto meo) FI 88, 35; Tegdi
dosicz, ze yednąn przes voznego... przissyangayanczim tha ista forma przisyangy wsnowyona ma bicz (quod sem el... eadem forma iuramenti exponatur) Sul 100; P akli... slvbila nyeczso, a iedno słowo z vst gey wyszedwszi (et
semel de ore eius verbum egrediens), a dvszo swo
zawyozala prziszogo B Z Num 30, 7; Y obcho
dziły myasta wtorego dnya gedno (semel) B Z Jos
6, 14; Przebodo gy ia kopygym ku zemy geno
(semel), a wtóre nye bodze trzeba B Z I Reg
26, 8; ^ Xc ve straue tako vbodzy byl,
iszecz on gedno dna trocho mleka vsziual
gest byl Gn 5b; Vczinycz mayawnye *naamyey
yaną {Dział 25: gednącz) w rok swyadeczstwo
(publice faciat ad minus semel in anno protestationem )..., ysz rzeczona dzedzyna... gest
zastawyona Sul 36; Thakosmy ymyslily obeszrzecz, aby przerzeczony rokowye mały nye
wyączeykrocz, nyszly gena w myeszącz...
ymyany (non plures, nisi semel infra m ensem ...
habeantur) Sul 78; Obchoczcze myasto wszistczi
boyovniczi gedno przesz dzen (semel per diem)
B Z Jos 6, 3; Przetosz *obchodzili skrzynya
boża myasto gedno przes dzen (semel per diem)
ib. 6, 11; ^ po jeną ' simul’ : Ten to wznyozl
kopye swe nade trsyemy sty rannimy po geno
(iste levavit hastam suam super trecentos vulneratos una vice) B Z I Par 11, 11.
2. 'pewnego razu, aliąuando’ : Stało syo, isze
gedno vlapywszi kozelcza przinyosla do domu
(unde factum est, ut haedum caprarum accipiens detulisset domi) B Z Tob 2, 20.
Jednąc, Jenąc 1. 'raz, jeden raz, semel’ : Powod w wyeczv... wyelgem gynako othlozycz nye
może, geno naprzoth przes prawą nyemocz,
a na roczech malich yenącz przes prostą nye
mocz (in terminis particularibus per simplicem
infirmitatem) Sul 74; Yednącz kamyonowan
ge<śm> semel lapidatus sum (II Cor 11, 25)
XV med. SK J I 66; Naydą po nym wyączey
besz yego obrony gymyenya, nyszly szoszowal
pod szwą przyszyagą, a tho wyączey nyszly
gyednącz OrtMac 88, sim. OrtBrRp 66, 2;
Muszy szye... szwą rąką szprawycz, tho yesth
przyszyadz, a tho yednacz..., a ma-ly tego
szwyadeczthwo albo może myecz sz szadv,
na thego nye mogą wthore they rzeczy zalowacz
podług prawa OrtMac 104, sim. OrtBrRp 77, 2;
Nye mayą obyadvaczy any tez yyeczerzaczi,
alyz pyrzve przed thym paczyerz yednącz zmo-

<wią> (non nisi praemissa semel dominica
oratione) 1484 Reg 711; Iednocz {FI: iednoo)
przyszyoglesm (semel iuravi) Pul 88, 35; ^
Vstawiamy, aby ten, ktori zastaw y..., przynamnyey gednącz {Sul 36: yaną) w rok (ad
minus semel in anno)... yswyathczyl, ysz tą
dzedzyną... gest zastawyona Dział 25; Navyedzanye thego braczthva ma byczi yednącz
w rok (semel exerceatur in anno) 1484 Reg 722.
2. 'pewnego razu, aliąuando*: Mylę dzyeczyatko Iesus yednącz chodzącz z dzyeczmy
(per pratum cum pueris Jesus ambulavit) po
łącze, vyrzvczy szyą sylny vąsch do yednego dzyeczyączya Rozm 101.
3. 'naraz, natychmiast, illico, subito, statim :
Svyata Marya Magdalena tez, vzryavschy svego
mystrza tako vnądzonego, yednącz krzyknąwschy padła takyez yako vmarla Rozm 840.
(Jednąż) Jenąż 'naraz, i oto, subito’: Genosz
poczyoly slyszecz krzmyenye (et ecce coeperunt audiri tonitrua) BZ Ex 19, 16.
1. Jedno 'jeden raz, semel’ : O moy synku
namylschy, vczyeschy szvą mathką zalostną,
abych czyą ale mogła yescze yedno vzrecz (sal
tem adhuc semel te videre possem) Rozm 697;
^ Może zamiast gedno, tj. jedną 'jeden raz,
semel’ ', Ale czosz gest gedno vislo s twich vst
(quod autem semel egressum est de labiis tuis),
spełnisz B Z Deut 23, 23.
2. Jedno cf. Jeno
Jednoczesny 'współczesny, eiusdem aetatis,
aeąualis’ : Gyednoczeschny *sincromom (lib ru m ... Hoseae synchronon Isaiae... fuisse Os
prol.) 1471 M PKJ V 110.
1. Jednoć 'niepodzielność, wspólność istoty, rei
indmduae natura, unitas’: Przepowedzano gest,
aby troycza w gednoczy {M W 111 b: w gednosczi, Pul: w gednocze), a gednocz {M W 11 lb:
gednoscz, Pul: yednota) we troyczy czczona
bila (u t... trinitas in unitate et unitas in trinitate veneranda sit) FI Ath 25.
2. Jednoć cf. Jenoć
Jednokole, Jenokole 'lekki wózek na jednym
lub dwóch kołach, currus una vel duabus rctis
instructus’ : Gednokole biga 1437 Wisi nr 228
s. 85; W yednocolu curvis astricta iugis XV
p. pr. R XVI 344; Yenokole plaustrum 1466
R XXII 23; Dwogye kary a. gyednokole {war.
lub.: dwoge karri a. yenokoly) duorum burdonum (IV Reg 5, 17) 1471 M PK J V 46; K arrą
albo yednokolye biga, carruca idem est ca 1500
Erz 24; Pingunt mulierem et in crinali in vna
rota, id est na *gegokolym ca 1500 R XLVII
369.
Jednooki 'altero oculo captus’ : <Koó> wrony,
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strelcy, gednooky 1471 ’GorsJazRp 271; Kon
swyathlognyady, gednooky 1499 GórsJazRpllA.
Jednoręki 'altera manu o r b u s Yednorąky
mancus ca 1500 Erz 24.
(Jednorodny) Jenorodny *jedynak, jedyny syn,
filius u n i c u s Yenorodnego primogenitum (et
peperit fiiium suum primogenitum Luc 2, 7)
1462 7? XXV 270.
(Jednorost) Jenorost bot. ' cyprys, Santolina
Chamaecyparissus L.’ : Gyenoroszth abrothana
1460 jRosż nr 3317.
Jednorożcowy 'należący do nosorożca, rhicerotis (gen.)’ : Jako pirworodzonego bika
krasa gego, rogy gednorosczowe rogy gego
(cornua rhinocerotis cornua illius) 5 Z Deut
33, 17.
Jednorożec, Jenorożec fo r m y : n. sg. jednoro
żec Gn 179b, FI i Pul 77, 75. 91, 10, etc.; ~ g. sg.
jednorożca 1471 M PKJ V 26, M IK 3la ; ~ d. sg.
jenorożcowi
Num 23, 22. 24, 8; ^ g. pi.
jednorożców FI 28, 6, 77 i Pul 21, 22.
Z n a c z e n ie : 'nosorożec, Rhinoceros, w ircdniowiecznych pojęciach też bajeczne zwierzę
podobne do konia, z jednym rogiem na czole,
medio aevo etiam bestia ąuaedam fabułosa, quae
equo similis cum uno tamen cornu in fronte esse
credebatur : Zbaw me z ust lwowich y od rogow
iednoroszcow (a cornibus unicornium, M W 31 a:
iednoroscza) smaro moio FI 21, 22, si/w. Pw/;
Myły iacobi sinowe iednoroszczow (dilectus quemadmodum filius unicornium, Pul: yednoroszkow) FI 28, 6; I vczinil iaco iednoroszecz swotoscz swoio w zemi (aedificavit sicut unicor
nium sanctificium suum in terra) FI 77, 75,
sim. Pul; Y powiszon bodze iaco iednoroszecz
(sicut unicornis) rot (pro rog) moy FI 91, 10,
sim. Pul; Cziyasz syla przirownawa syo genorosczowi (cuius fortitudo similis est rhinocero
tis, 1471 M P K JW 26: gyednorosczia) B Z Num
23, 22; Bog wiwyoodl gy z Egypta, iegosz syla
podobna iest kv ienorosczowi (cuius fortitudo
similis est rhinocerotis) ib. 24, 8; Yednorozecz
vnicornus ca 1500 Erz 24; ^
M am ycz...
pryclad o them tho sweroczu, choscy mu tho
ymo gednoroszecz dzego Gn 179 b ; Ono gysthe
sverz0 gednoroszecz gednocz on ono gysto
dzeuiczo vsrzy..., ascy on natichmasth do ne
przybeszy ib.; ~ Gednoroszecz rinocerus, que
rinocerum album in campo celestino defert
DlugKlejn 19.
Jednorożek "nosorożec, Rhinoceros, w średnio
wiecznych pojęciach też bajeczne zwierzę po
dobne do konia, z jednym rogiem na czole, medio
aevo etiam bestia quaedam fabulosa, quae equo
similis cum uno tamen cornu in fronte esse crede

batur : Myły yako syn yednoroszkow (dilectus
quemadmodum filius unicornium, FI: sinowe
iednoroszczow) Pul 28, 6. ^ Można tu też wi
dzieć przymiotnik dzierżawczy jednorożkow.
Jednostajnie, Jenostajnie *jednomyślnie, zgo
dnie, wspólnie, cum unanimitate’ : Genostaynye
unanimiter (intendebant turbae his, quae a Philippo dicebantur, unanimiter auaientes Act 8, 6)
ca 1400 PF IV 753; Narzekanym y płaczem
genostaynye swe proszbi (unanimes preces suas)
przelewały BZ Judith 6, 14; Padły na zemyo,...
gednostaynye syo modlyoc (unanimes orantes)
ib.1,4; Yednostąynye conformiter ca 1500 Erz 25.
Jednostajna *jednomyślnie, jednakowo, tak
samo, eodem animo, similiter : Roszwmyeyocz
poszpolycze s weszelączimi a s piaczlywymy
yednostayno idipsum invicem sencientes (Rom
12, 16) XV med. SK J I 59.
Jednostajny, Jenostajny fo r m y : n. sg. m. je
dnostajny ca 1500 Erz 25; neutr. jednostajne
XV p. post. JA XII 143; ^ g. sg. f . jednostaj
nej B Z Gen 11, 1; jenostajnej Sul 104; ^ ac.
sg. neutr. jednostajne XV med. SK J I 50; ^
i. sg. m. jenostajnym 1437 StPPP II nr 2709;
/. jednostajną XV med. SK J I 50; ^ g. pi.
m. jednostajnych BZ Deut 1, 23.
Z n a c ze n ia : 1. *jednakowy, jednolity, idem,
eiusdem generis, coloris, sim.9: Bil gest lud tedi
wszitko gednego yozika a rzeczy gednostayney
(erat autem terra labii unius et sermonum eorundem) B Z Gen 11, 1; Vislalem was dwanascze
mozow iednostaynych z pokolenya waszego
(misi ex vobis duodecim viros, singulos de tribubus suis) BZ Deut 1, 23; Gyednostayne vnicolorem (gregem unicolorem, id est albi et nigri
velleris, tradidit in manu filiorum suorum Gen
30, 35) 1471 M PKJ V 12; ^
‘jednomyślny,
zgodny, unanimus, consors’ : S prziswolenya,
radi i voley gyenostayney wschech i koliszdich
naschich stolecznykow... vstawilismi Sul 104;
B oog... raczy dacz wam yednosthayne rosum yenye..., aby *yednostaymą mysią, yednym
gloszem chwalilibyscze deus... det uobis idip
sum, gl. id est indifferenter, sapere in alterutrum secundum Cristum, vt ynanimes, vno
ore, gl. id est vera et eadem voce, honorificetis
deum (Rom 15, 5—6) XV med. SK J I 50;
Yednostayny ynanimis ca 1500 Erz 25.
2. 'tylko jeden, pojedynczy, unus, indmduus’ :
Paulus debet fluvium transeuntem per yillam ... stauicz et ultra szastawy non debet ipsum
mittere de ripis, et debet ducere hu n c... fiuvium in piscinam ..., et de piscina per ductile
canalis unius stołem ("rowem, przekopą5) jenostaynim 1437 StPPP II nr 2709.
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3.
'nie dający się rozwiązać, mocny, solidus,
compressus, coartatus, firmus : Connexio indissolubilis yednostayne XV p. post. JA XII 143.
Jedność f o r m y : «. sg. jedność 1475 i? XXV
129, AUK l l l b , ca 1500 Erz 25; — g. sg. 5
jedności 1438 R XXII 352, XV med. ParnLit
XXVIII 308, XV med. SKJ V 280, ca 1450
PF IV 572; ^ ac. sg. jedność 1424 Msza III
s. 64, 1444 R XXIII 306, XV med. R XXII
246, XV med. SK J I 50, ca 1455 JA XIV 505, 10
XV p. post. Msza VII s. 51; ^ i. sg. jednością
M W 113a; ^ /. sg. (w) jedności FI Ath 3,
14 1 3 _ 4 M sza I s. 263, sim. III. IV. VI—VIII,
ca 1420 R XXIV 85, 1448 ib. 352, Gałka w. 21,
15
XV med, SK J I 116, M W 8 b. l l l b .
Z n a c z e n ia : 1. rniepodzielność, wspólność
istoty, rei indińduae natura, unita s': Wera krzyscyanska ta gest, bychom gednego boga we
troyczy, a troyczo w gednoszczy (Pul: w yednocze) czczyly (ut unum deum in trinitate 20
et trinitatem in unitate yeneremur) FI Ath
3, sim. M W 8b; <Przesz... Ihesusa X pa...> ,
kthory s tobą zywye y kroluye w yethnoszczy (.Msza V III: w *yelknoszczy) ducha szwyąthego (in unitate spiritus sancti) 1413—4 Msza 25
I s. 263; In substancia vlg. w yednoszczi ca
1420 R XXIV 85; Prze Ihesu C rista... gest
tobye bogu oczczu wszechmogączemu w gednosczy Ducha swąthego (in unitate Spiritus
sancti) welka czescz y chwała 1424 Msza III 30
s. 63, sim. IV. VI—V III; Postathw yednosczy
et hy tres vnum sunt (I Jo 5, 7), scilicet ynitate
substancie vel ynitate testimonii 1438 R XXII
352; <Wiklef> o cirkwney gednoszczi... popissal s pelnoszczi Gałka w. 21; Itein docuit nos 35
mutuam dileccionem seryare, quia hominem
esse cum deo est unionem, gednoscz, habere in
yoluntate cum eo XV med. GIWroc 46 v; Eze
we wschem stworzenyu zawszde geno ss drugyem nye ma sslączenya w gednoscz, nysze 4 0
casde chcze bicz za syą samo XV med. R XXII
246; Propter quod suscipite invicem, sicut et
Cristus suscepit vos (Rom 15, 7), gl. id est
naturam nostram in ynitatem, yako pan Cristus
przyyąl vasz w gednoscz XV med. SK J I 45
50; Yacoscze weszwany w gednosczy nadzege
weszwanya waschego... sicut yocati estis in
vna spe yocacionis vestre (Eph 4, 4) ib. 116;
Revertere propter singularitatem, yednosczy,
quia sola et unica es XV med. SK J V 280; 50
Za mir, za pok<o)y, za yednoscz swątey wary
ca 1455 JA XIV 505; Gednoscz idemptitas
1475 7? XXV 129; Propter realem ydernptitatem,
id est gednosczy essencie 1477 M PKJ II 324;
Rzeczono iest, abi troycza w gednosczi (in 55
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unitate, FI: w gednoczy, Pul: w gednocze),
a gednoscz (unitas, FI: gednocz, Pul: yednota)
w troiczi czczona billa (Ath 25) M W l l l b ;
Geden iest Cristus,... ieden owszeyki, nye zmieszanim gisznosczi, ale gednosczą (FI i Pul:
gednoto) persony (ex unitate personae Ath 34)
M W 113a; Terram sputo admixtam significat
nobis ynionem humanitatis, gednoscz szlączenya, cum diuinitate XV p. post. R XXV 173;
Szwyąnthy duszye,... zaszy (leg. zażży) w nych
ogyen *szwyey szwyąnthey mylosczy, genszye
przyez roslicznoscy wszystkych yanszykow lud
szebral vyary w gyednosczy ib. 236; Yednoscz
idemptitas ca 1500 Erz 25.
2. 'zgoda, jednomyślność, Concordia, unanimitas3: Ymeycze twardoscz y gednoscz w pokoyy
y lasky 1424 Msza III s. 64; Mal[y]e sszgromadzene w gednosczy bywa wyelykye v boga
1448 R XXIV 352; *Braskye yednosczy (fraternitatis amatores I Pet 3, 8) 1449 R XXV
166; Unum est necessarium. Et quid? Sgody,
gednoscy, ut yeniremus ad unum deum XV med.
ParnLit XXVIII 308; Szesscza, szgodi, ged
noszczy conyentionem ca 1450 PF IV 572.
3. 'społeczeństwo, coetus, congregatio : Zrzą
dził yedna iednoscz unam facit rempublicam
1444 R XXIII 306; Prószymy, aby przygemno
ym yal... thy d ary ..., yesz thobye obyathuyemy
<za> pospolstpho thwych... krzyeszczyanow,
yesz *wupokogycz, ostrzyedz, zgednacz w gednoszcz, sprawyacz raczy (pacificare, custodire,
adunare et regere digneris) XV p. post. Msza
VII s. 51.
4. 'wzajemne stosunki, obcowanie, przebywa
nie z sobą, commercium : Yednoscz commercium
1444 R XXIII 304.
Jednota fo r m y : n. sg. jednota Pul Ath 25;
— ac. sg. jednotę XV p. pr. R XVI 329, XV
p. pr. SK J I 303, B Z Judith 5, 23, M PKJ V 112,
Pul 28 arg.; ^ i. sg. jednotą FI i Pul Ath 34;
^ /. sg. (o) jednocie Pul 132 arg. Ath 3. 25.
Z n a c z e n ia : 1. 'niepodzielność, wspólność,
jedność, istota, rei indmduae natura, unitas3:
Geden gest Kristus..., geden owszeyo ne smeszanym potstawy, ale gednoto (M W 113a:
gednosczą) persony (unus omnino non confusione substantiae, sed ex unitate personae) FI
Ath 34, sim. Pul; Gednota ynitatem 1461—7
Serm 416 r; Ten psalm wypowyada, yze Xps
prze zgromadzenye błędnych pysma yednotę
przes szwyentego Ducha wzyawya Pul 28 arg.;
O apostolskey zgodzye y czerekwy yednocze
Pul 132 arg.; Wyara pospolyta ta yest, bychom
yednego boga w troyczy, a troyczę w yednocze
(FI i M W 8b: w gednoszczy) czczyly (u t...

JEDNOTA

trinitatem in unitate yeneremur) Pul Ath 3;
Przepowyedzano yest, aby yednota (unitas, FI:
gednocz, M W 11 lb: gednoscz) w troyczy,
a troycza w gednocze (in unitate, FI: w gednoczy, M W l l l b : w gednosczi) czczyona 5
była ib. 25.
2. 'zgoda, jednomyślność, Concordia, unanim itas: Grandia dum tractat, gednala, senatus,
rada, gloria regis, discissos animos in pia vota
traliit, v gyednotą gednal XV p . pr. R XVI 329. 10
3. 'zgromadzenie, coetus, congregatw : W gednothą przywyeczcze coadunate (vocate coetum,
congregate populum, sanctificate ecclesiam, co
adunate senes Joel 2, 16) XV p. pr. SK J I 303,
sim. M PKJ V 112; Sebrany soo w gednoto 15
(adunati sunt) B Z Judith 5, 23.
Jednoż cf. Jenoż
Jedny 'dużo i chętnie jedzący, żarłoczny, edax>:
Gedny edax 1437 Wisi nr 228 s. 86.
20
Jedwa cf. Ledwa
Jedwab fo r m y : n. sg. jedwab 1394 M M Ae
XV 186, 1440 R XXV 242, 1472 Rost nr 1093.
1159; ~ g. sg. jedwabiu 1484 Reg 709; ^ ac.
sg. jedwab Rozm 48; ~ i. sg. jedwabiem Rozm
25
16. 17.
Z n a czen ia : 1. 'tkanina lub nici jedwabne,
textile vel filum Sericum : Pro Serico lacerato,
dieto darty yedwab, diuersi coloris 1394 M M Ae
XV 186; Geduab Sericum 1440 R XXV 242;
Yedwab Sericum 1472 Rost nr 1159; <Sio>- 30
stry ... kożuchy mayą myeczi baranye a myechy
rzemyenne, prozthe, kromy yedvabyv (absąue
Serico) 1484 Reg 709; Tedy ony ... tkały pavloky... y ynne okraszy *kosczyelną, vyszyvayacz
barzo nadobnye zlotem y yedvabyem (cuncta 35
retexentes ex auro vel de Serico pulchre facientes) Rozm 16; M aria... navykla... lnyanna
płótna od yyelny yedvabyem szycz (opus muliebre didicit... de lino, lana, Serico) Rozm 17;
Dzyevycza Marya szyedzyala... robyączy swą 4 0
robotą, szvkala słoto na yedvaby y pavloky
(retorąuebat aurum circa Sericum) Rozm 48.
2.
polny jedwab bot. 'kanianka, Cuscuta Epilinum Weihe\* Polny gedwab cuscuta, podagra
45
lini 1472 Rost nr 1093.
Jedwabni cf. Jedwabny
Jedwabniczek a. Jedwabniczka 'lekka szata
jedwabna, vestis ąuaedam muliebris de Serico
confecta: Giedwabnyczky theriscia XV med.
GIWroc 231 v; Theristra id est gedwabnyczky 50
(in die illa auferet dom inus... theristra Is 3, 23)
XV p. post. Kałużn 281.
Jedwabniczka cf. Jedwabniczek
Jedwabny, Jedwabni, Jedbawny fo r m y :
n. sg. m. jedwabny ca 1500 Erz 25; ~ g. sg. m. 55
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jedwabnego 1456 ZapWarsz nr 994, 1468
AKPr V IIIa 55; ~ a c . pl. m. jedwabne XV med.
R XXII 322; jedwabnie XV med. R XXII
322; ^ /. pl. m. (w) jedwabnych 1484 Reg 709;
jedbawnych XV med. SK J V 269.
Z n a c ze n ie : 'zrobiony z jedwabiu, e Serico
confectus, textus’ : <Odzie)nye to yest yedwa<bne> (tertium yestimentum scilicet Seri
cum) XV med. M PKJ V 426; In iila d ie...
auferet dom inus... teristra slogerze gedwabne
(Is 3, 23) XV med. R XXII 322; Pro sona za
gedwabnye pasky (et e rit... pro zona funiculus
Is 3, 24) ib.; In diversorio non erat positus in
precioso cubili,... non erat inyolutus in Sericeis
fasciis w gyedbawnych powoynykoch XV med.
SKJ V 269; Jako ja nye w zal... svoyka jedyabnego y gynshich rzeczhi 1456 ZapWarsz
nr 994; lakom yanye ranczil wiprawipo Malgorzecze,... rambka yedwabnego w cz<t)iri lokczye 1468 AKPr V IIIa 55; <Sio>stry nye mayą
chodzicz... w rąbkoch yedvabnych (ligaturis
Sericis non utantur) 1484 Reg 709; Yedwabny
postąyyecz cerimonia ca 1500 Erz 25.
Jedwe cf. Ledwe
Jedwo cf. Ledwo
Jedy cf. Jegdy
Jedynaczek, Jedzinaczek ejedynak, jedyne
dziecko w rodzinie, puer vel filius unicus9: Smilowales syo nad tima dwyema gedinaczkoma
(misertus es... duobus unicis) B Z Tob 8, 19;
Yedzynaczku moy yedzyny unicus 1476 AKLit
III 108; Proscha czye... przez myloscz szyna
twego yedynaczka Naw 40; Prze tha radoscz,
yazesz... myala, gdy *szye trzey krolowye przy
szły z dary przed thwego yedynaczka,... odzyersy my yedynaczka thwego zbawyenye Naw
55—6; Vezrzy... myloszyerdzym thwym, boży
yedynaczky Naw 96.
(Jedynaczka) Jedzinaczka 'jedyna córka, filia
unica (przenośnie o duszy ludzkiej, translate de
anim af: Witargn od gnewu, bosze, duszo moio
y z roky psey iedzinaczko moio (erue... unicam
meam) FI 21, 21, sim. Pul; G ospodne..., wroczy
duszo moio od zlosczy gich, ode lwów iedzynaczko moio (unicam meam) FI 34, 20.
Jedynak, Jedzinak *jedyny syn, filius unicus5:
Gedinaka unigenitum (tolle filium tuum unigenitum, quem diligis, Isaac Gen 22, 2) 1471 M PKJ
V 10; Dayze my przyyacz czyalo szyna thwoyego, jedynaka mylosznego Naw 133; ^ prze
nośnie o człowieku samotnym, ponitur translate
de homine, qui in solitudine vivit, qui hominum
comentum \itat: Wesrzi na mo y smiluy se
nade mno, bo iedzinak y vbogi iesm ia (unicus
et pauper sum ego) FI 24, 17, sim. Pul.
20*
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Jedynako *jednakowo, jednomyślnie, zgodnie,
wio animo, cwm unanimitate’ : Gedynako vnanimitas XV p. post. PF IV 754.
(Jedyne) Jedzine *jedynie, wyłącznie, non...
nisi, nihil... n i s i : Nyesluszno gest, abi ot iacikogo nyesyona bila skrzinya bosza, gedzine
(illicitum est... nisi) ot sług koscyelnich
I
Par 15, 2; AJe ty, gdiz io poymyesz..., trsy
dny syo wzdzerzysz od nyey, a nyczs gynego,
gedzine w modlytwach ysylowacz bodzesz
s nyo (nihil aliud, nisi orationibus vacabis cum
ea) 2?Z Tob 6, 18; Nye chczo, biscye wi spitaly
vczinka mego, a dokod wam nye ykaszo nycs
gynego, nye bodz, gedzine (nihil aliud fiat,
nisi) modlytwa za myo ku panu bogu B Z Judith 8, 33.
Jedyniec cf. Odyniec
Jedyny, Jedziny fo r m y : n. sg. m. jedyny
Gn lb , B Z IV Reg 19, 11, etc.; jedziny Gn
12a, 1444 R XXIII 306, XV med. GIWroc
231 v, B Z Tob 6, 15. 8, 19, M W 122b; / . jedyna
B Z Jud 11, 34, XV ex. R XIX 82; neutr. jedzine
1444 R XXIII 304; ^ g. sg. m. jedynego Gn
ap. la , Aleksy w. 126, etc.; jedzinego ca 1420
R XXIV 85; /. jedynej Naw 118; ~ d. sg. m.
jedynemu Spow 6, 1439 Wisi nr 1947, XV med.
M PK J V 428, etc.; jedzinemu 1444 R XXIII
307, B Z Gen 22, 12. 16; ^ ac. sg. m. jedynego
Dek III 13, Spow 2, Wierzę 1. 3—7. 9. 12.
17. 18, etc.; jedzinego Wierzę 10. 14, BZ Gen
22, 2; / . jedyną M W 31 b; neutr. jedzine BZ
Jud 11, 37; ~ v. sg. m. jedyny XV p. pr. MacDod 102, Naw 140, Rozm 144. 171; jedziny
1476 A K Lit III 108; / . jedyna XV p. pr. MacDod 102, 1493 R XXV 234, etc.; jedzina 1444
R XXIII 302.
Z n a c z e n ia : 1. *jeden, jeden jedyny, wy
łącznie jeden, unus unicus, solus': A przestocz
szo svoty Gan v swe m athuchny... gest byl
*gedzdzyniy narodzyl Gn 12a; Mandroscz sina
yego yedinego Gn ap. la , jim. Mac Dod 120;
Werzo w b o g a... y w Ihu Xpa, szyna yego
yedinego ( Wierzę 10. 14: gedzinego, 11: *gedznego, 8: gednego) Wierzę 1. 3—7. 9. 12.
17. 18; Yedzine sliachetne arbor una nobilis
1444 R XXIII 304; Syn yedzini filius unigenitus
ib. 306; Povytay, svyati krzyszv, gyedyna nadzyeyo (o crux ave, spes unica) XV p. pr.
Mac Dod 102, sim. 1493 R XXV 234, ca 1500
SlOcc XII 163; Gedziny unus XV med. GI
Wroc 231 v; Swstawszy (pro steskszy 'stęskniw
szy3) szobie oczecz gyego przeszwego (leg. przez
swego) syna gyedinego roszlal po wszim zemyąm lud Aleksy w. 126; Węszmy syna swego
gedzynego (tolle filium tuum unigenitum)

B Z Gen 22,2; Yesm nynye poznał..., ze swemu
synu gedzynemu (unigenito filio) prze myo
nye otpuszczysz ib. 22, 12, sim. ib. 22, 16;
A gdisz syo wrocy Gepte... do swego domu,
srzatla gy gedina dzewka gego (occurrit ei
unigenita filia sua) B Z Jud 11, 34; To gedzine
my day (hoc solum mihi praesta), gegosz proszo
ib. 11, 37; Sącz gedzini sin oczczow a maczyerzyn (cum sim unicus parentibus meis)
B Z Tob 6, 15; D ay ..., abi poznało sebranye
wszech narodow, isze gesz ti gedzini pan bog,
sam we wszey zemy (tu es deus solus in universa terra) ib. 8, 19; Yedzynaczku moy yedzyny
unicus 1476 AKLit III 108; Bogu oczczu bącz
chwała y iego gedinemu synoui M W 2 a ; Wirwi
od nyerzodnosczi, boże, dusza m oia,... a y z
ranki nyerzodney iedina mathka moia (de manu
canis unicam matrem meam) M W 31 b; Ge
dzini bozi sin raczi nas podpomocz y blogoslawicz M W 122b; Proscha szobye na pomocz
panny Mariey, zęby mye thako raczyła... vproszycz chwała wyeczna v szwego szynaczka yedynego Naw 164: Vydzyelysmy chvalą yego, clivalą
yakoby yedynego od oycza (unigeniti a patre
Jo 1, 14) EwZam 285; Erat ąuidam rex dives,
a ten myal gedinego szyna... y on szyn gedini
gego vmarl gemu XV ex. M PK J II 316, sim.
Rozm 233; Thy yesthesy nasza nadzyeya
yedyna spes unica XV ex. R XIX 82; M nye...
yybral, aby my syna svego yedynego polyeczyl
(ut tuum unigenitum mihi commendares) Rozm
66, sim. ib. 238; O moy myły synv yedyny,
czosz nam tako vczynyl (Luc 2, 48)? Rozm 144,
sim. ib. 171; A yako sza przyschły kv vro to m ...,
yzrzyely nyoszącz ymarlego yedynego szyna
matky (efferebatur filius unicus matris suae
Luc 7, 12) Rozm 220; Przypoyyescz o krolv,
który yczynyl svaczbą synovy svemv yedynemv
(M at 22, 2) Rozm 411; Vczyn sobye plącz
yedynego syna tvego (luctum unigeniti fac tibi
Jer 6, 26) Rozm 736; Bo yest on byl yedyny syn
boga wschechmogącego Rozm 839, sim. ib.;
~ Sdroua Maria, miloscisz pełna, bog s to
bą, bog f tro<j>czy gediny Gn lb , sim. M W
143a; Nye masz myecz... bałwana żadnego, alye
thylko tego boga w throyczy gyedynego Dek III
13, sim. Spow 2, 1450 Mac Dod 120, Zab 536;
Szpowyadam szya... bogw w troyczy gyedynemw Spow 6; Szwatho boga w troiczi yedzinego de s. Trinitate ca 1420 R XXIV 85;
Bogu w troyczi yedzinemu uni trino domino
1444 R XXIII 307; Czyebe, navyszy boże
w troyczy gyedyny, wszelkye sthworzenye
wszyya XV p.pr. MacDod 102, sim. Naw 140;
Ffala bogv w troyczi yedinenw 1439 Wisi
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nr 1947, sim. M PKJ V 428, XV p. post. R XIX
98; K themu zywothu naas dowyedz oczecz,
ssyn, duch szwyathy, w troyczy boog yedzyny
XV med. SK J V 262; ^
sam jedyny "sam
jeden, solus3: Zaly ti sam gedini bodzesz moc
wizwolyon bicz (num ergo solus poteris liberari)? BZ IV Reg 19, 11; ^ ewybrany, szcze
gólny, dilectus, unicus : Yedzina singularis
Oc. virgo) 1444 R XXIII 302.
2. fsamotny, opuszczony, so/ws, derelictus :
Ya czyebye proschą, aby thy ze mnye, z vbogyey, grzeschney, yedyney, prawdzywye vczynyl
czlowyeka Atow 118.
Jedyżci cf. Jegdyżci
Jedzą *jedzenie, jadło, pokarm,
: Gyedza
s piczym myeschana offa (quod miraculum divinaeąue aspirationis indicium, vel draconem interfectum offa picis, v el... quae magis prudentia
solertis viri quam prophetali essent spiritu
perpetrata? Dan prol) 1471 M PKJ V 108;
Verbum Polonorum: dobra yedza po dobrym
panye XV p. post. PulKras 46; ^ rjadło a. je 
dzenie, spożywanie, cibus vel prandium : Any
tesz nye pomyślą na yedzą neque delector comedere ca 1500 JA X 384.
Jedzenie, Jedzienie f o r m y : n. sg. jedzenie
XV p. post. PF III 290, Rozm 544; ^ g. sg.
jedzenia Gn gl. 105a, 1449 R XXV 163, XV med.
SK J I 49, Rozm 158; jedzienia OrtBrRp 71, 4,
M PKJ V 85 ; ~ d . sg. jedzeniu XV in. R XXIV
72, XV med. PF V 74, B Z Ex 16, 15, MPKJ
V 84; ^ ac. sg. jedzenie FI i Puł 77, 28, Ort
BrRp 46, 3. 72, 1, OrtMac 55. 96, Rozm 16.
248; — /. sg. (w) jedzeniu XV in. R XXIV 75,
Rozm 85. 179; (na) jedzieniu XV med. R XXII
237; ^ ac. pl. jedzenia XV p. post. PF III 290.
Z n a c z e n ia : 1. 'jedzenie (czynność), spoży
wanie, prandium, cena : Yse so strzegł [a] picza,
gedena temperato cibo fuit Gn gl. 105a; Piine
gim manna na iedzene (pluit illis manna ad
manducandum) FI 77, 28, sim. Puł; Facite homines discumbere kasicze sposobicy są kv gedzenv (Jo 6, 10) XV in. R XXIV 72; Accepit...
Ihus panes e t ... distribuit discumbentibus a blogoslaviw rosdelil sposobonim kv gedzeny (Jo
6, 11) ib.; (Mensa) proposita ad fruendum postawyony ku gedzenyy XV med. PF V 74;
Wyecz, eze czlowyecza roskosch podluc czyala...
zalezicz na pyczu, na gedzyenv XV med.
R XXII 237; To gest ten chleb, kto<ry> dal
wam pan k gedzenyu (quem dominus dedit vobis
ad yescendum) B Z Ex 16, 15; Gedzyenya (war.
kał.: *gyedzanya) refeccio (in tempore refectionis Ecclus 40, 5) M PKJ V 85; Czy pharysey,
czy służbą boża przykro yyedly, v yedzenyy

a v pyczyy skąpo barzo vzyvaly (Pharisaei...
victu perparco utebantur) Rozm 179; O zakamyaly v tvey slosczy (sc. Judaszu), czemv vkuschenym drogyego czyala y krvye tvoya tvardoscz nye zmyeknye, a yedzenye takyecz svyątosczy tvego zarlocztwa nve naszyczy? Rozm
544.
2. 'jadło, pokarm, cibus, esca : Sicut in die
honeste ambulemus non in comessacionibus et
ebrietatibus v opuitem iedzenu y piczu (Rom
13, 13) XV in. R XXIV 75; W nyeczystych
myślach z opvitego pycza y gedzenya (Rom
13, 13) 1449 R XXV 163, sim. XV med. SK J I 49;
Bandzely masczyzna albo nyewyasta obwynyoną... o myarą gedzyenyą (OrtMac 96:
yedzywa)..., tho mayą raczcze szandzycz Ort
BrRp 71,4; Ktho drozey przędą pyczye albo
gyedzenye, nyszly yesth vsthawyono, tho mają
szadzycz... raycze OrtMac 55, sim. OrtBrRp 46,
3; Gyedzenye albo pycze... maya zaplaczycz...
podług prawa OrtMac 96, sim. OrtBrRp 72, 1;
Yedzenye expensas OrtRp 93; Łakomy gedzenyy
(war. kał.: łakomy) avidus (noli avidus esse in
omni epulatione et non te effundas super omnem
escam Ecclus 37, 32) M PKJ V 84; Est melior
meta medicina certa dieta ymyren (pro vmyrne)
gedzenye. Omnibus asvetam iubeo servare dietam, szwykle gedzenya, pauperibus sane sunt
esce cottidiane, pofszednye potrawy XV p. post.
P F III 290; Kapłany davaly y m ... pyczye, yedze
nye (yictum) y odzyenye Rozm 16; Myal o nych
yyelyką pyecza, aby ym dal potrzeby v pyczyy
y v yedzenyy (in cibis et in potibus ipsos recreavit) Rozm 85; O vzyvanyv pyczya a yedzenya, które myal albo czynyl myły Iesus (de victu
Jesu) Rozm 158; A ony począly my<e)dzy sobą
movycz: Albo yemv kto przynyosl yedzenye
(numquid aliquis attuht ei manducare Jo 4, 33)?
Rozm 248.
Jedzienie cf. Jedzenie
Jedzinaczek cf. Jedynaczek
Jedzinaczka cf. Jedynaczka
Jedzinak cf. Jedynak
Jedzine cf. Jedyne
Jedziny cf. Jedyny
Jedziwo 'potrawy, artykuły spożywcze, cibi,
epulae : Bądzyely mazczyzna albo nyewyastha
obzaiow ana... o myarą yedzyv/a (OrtBrRp 71, 4:
gedzyenyą) albo pyczya..., tho mayą raczcze
sządzycz OrtMac 96.
Jegdy, Jedy 1. wprowadza zdanie czasowe:
a. w zdaniu czasowym (zwykle równoczesnym)
czasownik niedokonany 'podczas gdy, kiedy, cum,
dum : O kthora rolya Jacub na mya zalowal,
ta-m orał, gegdym ya dzyrszal 1449 TymProc
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249; Jaco Stachna nye myela dzyrzenya cząsv
thego, yedy Yacub wąnzowal sy<ę> w ymyeny
violenter 1453 ZapWarsz nr 988; Yacom ya po
Yechnye dal XX-ti 4-or sexagenas grossorum
[za] Stanyslawowy de Samothy, yedy ya sobye
za *zanu brał 1454 ib. nr 980; Jakom y a ... nye
wsszyąl dzesszączy koopp polgroschkow, gedy
mv ge cezą lyczyla 1470 ib. nr 2990; Jakom ya
sszamotrzecz... nye szegnalem Sczepana sz robothi gego, gegdy ogrodek grodzyl 1472 ib.
nr 2968; Wythay, wyerne boże czyalo, ysze szya
nam vydzyecz dało tak, yakosz na krzyzu
pyyalo (pro pnyalo), yegdysz then szwyath
sz yaczthwa brało XV p. post. R XIX 97;
^ jed y ..., tedy: Gyedy (OrtBrRp 67, 3: kyedy)
ma dzyeczyą dwanasczye lath ..., thedy yusz ma
latha a może gye sządzycz OrtMac 90.
b. w zdaniu czasowym (zwykle uprzednim)
czasownik dokonany 'kiedy, skoro (tylko), cum,
postąuam, simulac : Yakom ya Adamkowi ne
odbił bidla samoczfart, gedi ye pognał swego
(leg. z swego) szitha 1413 KsMaz I nr 2114;
Jako ya przi tern był, kyedi Thomkovi oczecz
obeczal czanscz dacz, yegdy sza ożeni 1425
ZapWarsz nr 123; Con\ivio autem instaurato,
gedy *poczyli obadwacz, puella cepit saltare
XV med. GlWroc 72v; Gyedy (OrtBrRp 69, 3:
kyedy) gosczya... wydadza gosczyowy za rąką...,
czo albo yako maya s thym yczynycz OrtMac 92;
Any ma then czlowyek... posłał..., yschbich
stal s moim synem Adamem we drzwyach, yedy
gy przeklol wlocznyan szmyrthelnye 1471 TymSąd 15; M athka mu zabyeszala, chczala gy
(sc. Jezusa) *oglidacz, a gyegdy wyrzala, na
szyemya ypadla XV ex. SK J I 145; ~ tedy...
jedy: Iaco Derszek yechal gino drogo szamooszm, ne tedi, gedi cone pobrał 1402 Piek
VI 88; Jacom tego dna opprawal poszim
(leg. bożym) obrzodem tedi, gedi Jacubowi
w[a]szanti cone Micolaya 1415 JP X X X V II165.
2. wprowadza zdanie czasówo-warunkowe' sko
ro, jeżeli, si : Tedy ona ma dzerzecz to gym yenye... tako, gyegdy (OrtMac 82: kyedy)
dzyeczy gey chczą myecz tho gymyenye, tedy
mayą gey pyrwey odlozycz stho grzywyen Ort
BrRp 63, 2.
3. wprowadza zdanie czasówo-przyczynowe
'ponieważ, cum, quia, ąuoniam : Czso vczinil
Grzimala Andrzeowi, tho za yego poczanthkem,
kedi, gl. iegdi, na yego occya pilatika dobił 1428
ZapW arsz nr 2865; Czso yczinil Pyotr Kathuszi, tho za yey poczanthkem, kedi, gl. iegdi,
gemv rzecla curwe macere sinv ib. nr 2867;
Czszom szabyl Mykolaya, thom za gego *poczankem, yegdy myan na drodze g<o>nyl 1440
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RafPocz 25; Czso Pyotr yczinil, to yczinil za
yego poczathkem, gedy gy Micolay sekirka yderzil pirwey 1443 ZapWarsz nr 727; Czom ya
yczinil, tom yczinil za Anninim poczathkem,
gedy my szła słowa zadawala 1444 ib. nr 574;
Czom yczynyl, thom yczynyl za yego poczythkem, gyedy mą ad caput percusit 1453 ib. nr 976.
4.
wprowadza zdanie okolicznikowe fa ktu to
warzyszącego 'jak, cum, ubi : Jacom przi tern
bil, yegdi Micolay mai potstolemu wroczicz
swey szony list vanni 1403 Piek VI 152; lakom
przy tim bil, gedy listh *czczun pozewny, iedy
*Kathazyna poswala, a temu szo trzy lata minola, nysz *Kathazyna Sandzywoya w prawo
wstauila 1410—3 JP XXXIII 389; Yacom przi
tern bil, yedi łan wsdal Halscze przeth panem
starostą 1416 A K H III 262.
(Jegdyżci) Jedyżci wprowadza zdanie czasowowarunkowe 'skoro, jeżeli, sP: Baczysch tu, yedysczy glossem barzo smyernego odpovyedzenya nyeprzyaczyelye porazyl, kyedy sądzon,
czosz vczyny, kyedy przydzye, czosz krolyyącz
bądzye mocz, yen ymyrayącz to yczynyl ? Rozm
630.
Jegnię cf. Jagnię
Jegojski 'należący się komuś, odpowiedni, sto
sowny, aptus, congruens, commodus’ : Sed quia
ori eius non congruebat gustus iste, nye gegoyszky tho lcąnsz byl, ideo oportebat eum
eyomere 1466 R XXV 139.
Jejce cf. Jajce
Jeko c f Jako
Jekoby c f Jakoby
(Jelce) Jedlce 'osłona rękojeści przy mieczu,
sztylecie itp., rękojeść, manubrium, capulus* :
Gyedlczie (war. lub.: gedlcze a. rąkogyeszcz)
capulus (A od... tulit sicam... infixitque eam in
ventre eius tam valide, ut capulus sequeretur
ferrum in yulnere Jud 3, 22) 1471 M PKJ V 32;
Capulus est caput gladii vel manubrium eius...
gloyycza myecz<e)va albo yed<lce> vel rąkoyescz myeczeva ca 1500 Erz 24.
Jele c f Ile
Jelec zool. 'gatunek ryby, Sąualius yulgaris
Cuvż: Gelecz cepedo 1472 Rost nr 1415.
Jelekole cf. Ilekole
Jelekolwiek cf. Ilekolwiek
Jelenek cf. Jelonek
Jeleni f o r m y : n. sg. m. jeleni XV p. pr. PF
V 29; / . jelenia 1417 Czrs 170; —' ac. sg. neutr.
jelenie 1414 A K H III 311; ~ g. pl. m. jelenich
1419 M M Ae XV 557; ^ ac. pl. f . jelenie Pul
Hab 31.
Z n a c z e n ia : 1. 'dotyczący jelenia, pozosta
jący. w związku z jeleniem, qui ceni est, ad cer-
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vum pertinet*: A lbertus... est frater noster...
clenodii siue clipey nostri, in quo portamus
piscem et super piscem cornua cerui vlg. gelene poroszę 1414 A K H III 311; Falislaus... recognovit, quia tenetur nobili P aulo... rethe cer- 5
worum vlg. dictum ielena secz in centum cupitis nayedrzona 1417 Czrs 170; Sequitur expedicio canum yelyenich de Nyepolomicze 1419
M M Ae XV 557; Geleni pes cridonius XV p. pr.
P F N 29; Bog... postawy nogy moye yak yelye- 10
nye (ponęt pedes meos quasi cervorum Hab
3, 19) Pul Hab 31.
2. dubium: Proclamacio Rogala, qui in clipeo
deferunt cornua vlg. thurzen et duo cornua
poyecznikem gelenaya (pro poyeczinkem gele- 15
n y a?) 1418 AKPr V IIIa 143.
Cf. Gąbka, Języczek, Język, Korzeń, Ziele
Jelennik bot. 1. 'Peucedanum Cervaria Cuss
Gelennyk peucedanum alterum 1472 Rost
20
nr 338.
2.
'Polygonatum multiflorum A li’ : Gelienyk *
diptanum 1472 Rost nr 349.
Jeleń f o r m y : n. sg. jeleń FI i Pul 41, 1, BZ
Gen 49, 21, 1472 Rost nr 1475, ca 1500 Erz 25;
^ g. sg. jelenia 1446 TymW ol 81, Pul 17, 36; 25
^ ac. sg. jelenia Sul 81, Pul 28, 8; ^ n. pi. je
lenie XV p. post. Zab 515, Rozm 84; ^ g. pl.
jeleniow FI 17, 36; ^ d. pl. jeleniom FI i Pul
103, 19;
ac. pl. jelenie FI 28, 8.
Z n a c z e n ie : zool. 'jeleń, Cervus elaphus L.’: 30
Iensze swirzchowal nogi moie iaco ielenow (qui
perfecit pedes meos tamquam cervorum, Pul:
yako gyelyenya) FI 17, 36; Glos boszi gotuioczi
ielene (vox domini praeparantis cervos, Pul: gye
lyenya) FI 28, 8; Iacosz szoda ielen ku studnam 35
wod (quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum), taco szoda dusza moia k tobe,
bosze FI 41,1, sim. Pul; Gori wissoke gelenyom
(montes excelsi cervis) FI 103, 19, sim. Pul; Ja
kom ya s brathem nye wszal Michałowa yele- 40
na przed gego panosza sylan 1446 TymWol 81;
Acz k th o ... gelenya (cervum)... przes pszy drvgego gonyonego... weszmye..., th ak y ... trzy
grzywny... zaplaczycz bącz powynyen Sul 81;
Neptalym, geleyn wipuszczoni (cervus emis- 45
sus) BZ Gen 49, 21; Gelen cervus 1472 Rost
nr 1475; Yelyenye cerviXVp.post. Zab 515; Yelen ceruus ca 1500 Erz 25; Zbyezely szye zvyrząta
kv Yesvszovy:... yelyenye, turovye Rozm 84;
^ dubium: Gelenyew (war. kal.: gyelenycze) 50
cervorum (similis est dilectus meus capreae,
hinnuloque cervorum Cant 2, 9) M PKJ V 72.
Jeleńczy 'należący do jelenia, jeleni, qui
cervi est’: Gyelenycze (war. lub.: gelenyew) ceryorum (similis est dilectus meus capreae, hin- 55
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nuloque cervorum Cant 2, 9) 1471 M PKJ W 72.
—' Lekcja wątpliwa.
Jeleśnik bot. ' ciemierzyca biała, Yeratrum al
bum L.’ : Elesznyk est czemyerzycza epitirnum
ca 1465 Rost nr 3901.
Jęli cf. Ili
Jeliko cf. Iliko
Jelito 1. 'częśćprzewodu pokarmowego, kiszka,
intestinum, viscera” : Przethnye yelito lyen ca
1455 JA XIV 491; Yelytho viscus ca 1500 Erz 25;
Dlvge yelytho longaon ib.; Kathne yelytho
omentum ib.; Kathne yelytho lien, eyn mastdarm oder arszdarm ib.
2.
ciele jelito bot. 'wilcze łyko, Daphne Mezereum L .’ : Czele gelito, id est wilcze liko mirica
XV med. PF V 28. ^ Nazwa podejrzana, może
błąd kopisty.
Jelko cf. Ilko
Jelkokoli c f Ilkokoli
Jelkoż cf. Hkoż
Jelonek, Jelenek 1. zool. 'miody jeleń, Cervi
elaphi L. hinnuleus’ : Yelonkovy hinnulo cervorum ca 1455 JA XIV 505; Gyelonek hinnulus
(Prov 5, 19) 1471 M PKJ V 67; Gyelonkowy hin
nulo (similis est dilectus meus capreae hinnuloque ceryorum Cant 2, 9) ib. 72.
2. (o maści wolu, de colore bovis) 'tej maści
co jeleń, qui cervi colore est, colore cervino’ :
Super... duobus bobus, uno lissi et altero yelonek yocato... Dzyelcze thu dwv wolv: liszego
y yelyonka... widzelily na rolya panv 1449
TymProc 295.
3. zool. *jelonek, rodzaj chrząszcza, Lucanus
cervus L .’ : Gelonek nigidius 1472 Rost nr 1443;
Gelenek nigidius ib. nr 1444.
Jełacie cf. Jałacie
Jełmunka cf. Jarmułka
Jełmużna cf. Jałmużna
Jełmużnik cf. Jałinużnik
Jełowica cf. Jałowica
Jemiało cf. Jemioła
Jemieć cf. linieć
Jemielina 'wrzos, w Biblii jakiś krzew, erica,
in Scriptura sacra arbustum ąuoddam vel dumętum : Mirica gyemyelyna... est quoddam ar
bustum infructuosum, huius succus amarus vlg.
heydnicra yidelicet quod ligatis frondibus *ostrudit viam itinerantibus (erit enim quasi myricae
in deserto Jer 17, 6) 1471 M PKJ V 99.
Jemielny 'związany z jemiołą, cui viscum iunctum est, visco confertus’ : Principalem scopulum
in fine ville łaszek gyemyelny ereximus 1477
AGZ XIX 551. ^ Może już nomen proprium.
Jemiełucha c f Jemiołucha
Jemienicie cf. Imienicie
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Jemienie cf. Imienie
Jemioł cf. Jemioła
Jemioła, Jamioła, Jemiało, Jemioł, Jemioło
1. bot. *jemioła, Viscum album L j \ Yemyola
cameleon 1419 Rost nr 2893; Gemyolo mespula
ib. nr 5175; Jakwb ne porambyl Wenczslawowy
w ego lessze gemoly *samosomth szyło 1423
PF V I I I 17; Yemyola filigora 1460 Rost nr 3553,
sim. XV p. post. PF V 30, ca 1500 Erz 25; Gemyola filigora ąuercina 1472 Rost nr 226; Gyemyola 1475 ib. nr 2952; Ex pinguedine et
superfluitate arborum, quae Polonice gyemyola
yocatur DlFUst IV 623; Jemyol nespilus ca 1500
Rost nr 7223; ^ Dambowe gemyolo lignum
sanctum 1419 Rost nr 5173; Dabowa yamyola
viscus 1437 ib. nr 2837; Dambowa yemyola
lignum crucis ib. nr 2672; Yemyolo dambove
viscus ąuercinus ca 1465 ib. nr 4099; Gemyola
dobowa filigora ąuercina 1472 ib. nr 228; Gye
myola dambowa filigora 1475 ib. nr 2980; Gyemyalo dobowe viscus 1484 ib. nr 6381; Dobova
yemyola viscus ąuercinus ca 1500 ib. nr 5584.
2. wodna jemioła zool. 'gatunek gąbki słodko
wodnej, Spongilla lacustris L ! : Vodna ya
myola arbipales 1437 Rost nr 2452; *Wodny
gemyola arbipolis 1460 ib. nr 3354; Wodna
yemyola arbipoles 1460 ib. nr 3554, sim. 1472
ib. nr 1783; Vodna gemyola ffiligora aąuatica
ca 1465 ib. nr 4354, sim. ib. nr 4355; Gyemyola
aąuatica 1475 ib. nr 2919; Vodna yemyola aruipollis ca 1500 ib. nr 5345.
Jemioło cf. Jemioła
Jeiniołucha, Jemiełucha zool. 'odmiana drozda,
Turdus viscivorus L ! \ Gyemyolucha conturnix
1437 Rost nr 10831; Gemelucha turdus 1472
ib. nr 1330.
1. Jen fo r m y : n. sg. m. (wyłącznie w funkcji
względnej) jen FI i Pul 1, 1. 2, 4. 106, 12. 135, 14,
XV in. R XXV 218, Sul 11, XV med. PF IV 593,
XV med. R XXXIII 122, Aleksy w. 110, BZ Gen
10, 26. IV Reg 13, 6. Tob 5, 20. 11, 19, De
mor te w. 396, M W 129 a. 130b, Rozm 241. 808,
etc.; ~ g. sg. m. jego Kśw bv 40. cr 24, 1400
SK J III 190, Gn 5 a. b, etc. etć.; (około) jego
FI i Pul 75, 11, BZ Neh 3, 2, 1463 R XXII 382,
Ful 49, 4, Rozm 732; jigo Wierzę 3; (od) niego
1396 PKKr 243, Gn 11 a, FI i Pul 2, 6, Sul 42,
etc.; go 1388 HubeZb 5, FI i Pul 36, 38, 1405
SK J III 196, 1424 ZapWarsz nr 104, 1475
ZapM az 102, Pul 13, 2. 24, 12 ;/. jej 1387 Leksz
I nr 193, 1396 Przyb 7, FI 79, 10, FI i Pul 23, 1,
etc.; (pośrzod) jej FI i Pul 45, 5, Ort Mac 51,
Rozm 149. 736; (do) niej Aleksy w. 63, B Z II
Par 6, 37, Ort Br VI 357; je 1388 Leksz I nr 473,
1395 Przyb 7, 1400 Piek VI 28, Gn 4a. 180b,

1405 Piek VI 268; (do) nie Gn 179b, 1427
BiblWarsz 1861 III 40, 1438 ZapWarsz nr 854;
ji 1405 Piek VI 277; jejej 1400 Piek VI 29. 34,
Ort Br VII 552; jeje 1393 Leksz I nr 1369, 1395
Leksz II nr 1787, 1397 ib. nr 2008, OrtBr VII
552; jeji 1409 Piek VI 375; neutr. jego FI i Pul
64, 7. 135, 14; (w miasto) jego Park 413; (do)
niego Gn 179 b, EwZam 285; go Gn 179b, 1402
Przyb 5, De mor te w. 130; ~ d. sg. m. jemu
Kśw br 22, FI 48, 19, FI i Pul 67, 4. 75, 12. 108, 18.
143, 18, 1404 Piek V I221, etc.; (naprzeciw) jemu
Gn Ab, FI i Pul 12, 4, 1407 HubeZb 89, BZ
Ex 16, 8. Num 22, 36. Judith 3, 9, XV p. post.
RozmPam Al A, Rozm 487. 662. 743. 757. 778;
jam u 1438 ZapWarsz nr 867, 1456 ib. nr 1039;
(k) niemu Kśw cv 36, Gn 5 a, FI i Pul 4, 4, XV
med. R XXII 233, BZ Tob 5, 10. 20; mu 1394
PKKr 240, Gn 5a, FI i Pul 105, 43, 1416 JP
XXXVII 170, XV med. PF IV 594, Aleksy w. 51,
etc.; f . jej 1395 PKKr 242, 1405 Piek VI 268.
277, 1412 JP XXXVII 165, 1428 ZapWarsz
nr 294, Aleksy w. 63, B Z Ruth 2, 11; (przeciw)
jej B Z IV Reg 18, 9, Rozm 363; (k) niej XV med.
SK J V 276, B Z Gen 24, 45; je 1391 Leksz I
nr 986, Gn 4a, 1416 Czrs 156, Przyb 20, SkargaWroc w. 75; (k) nie Gn 12a, XV med. R XXII
233, SkargaWroc w. 70; ji Gn ap. l a ; ~ ac.
sg. m. ji Kśw bv 40, Gn 3b. 180a. gl. 41 a, FI
i Pul 68, 39, 1416 JP XXXVII 170, 1423—6
RocznHist XV 243, 1426 ZapWarsz nr 191, 1436
ib. nr 685, Aleksy w. 51, BZ Lev 24, 23. I Reg
20, 31. IV Reg 23, 26. Tob 11, 19, Ort Kai 197.
314, OrtMac 138, Pul 104, 20. 23, XV p. post.
RozmPam 472; (na) ji 1426 ZapWarsz nr 191,
XV p. post. RozmPam 472, Rozm 25; (na)ń
1393 Leksz II nr 1548, 1399 Przyb 8, Gn 5b, FI
i Pul 33, 8, Blaż 320, BZ Ex 17, 12, XV p. post.
Msza VII s. 64, sim. I. III. IV. VIII; jen FI i Pul
117, 21, 1425 KsMaz II nr 1223, BZ I Reg
14, 27. II Par 35, 3; jego FI 106, 32, 1407 HubeZb
89, 1438 R XXII 356, Sul 58, BZ Gen 28, 5.
II Par 8, 16, 1494 AG Z XVIII 352; go Gn 172b,
Sul 19, BZ I Reg 20, 31, 1475 ZapM az 102;
jej FI 104, 20. 23. 25. 105, 38, ca 1425 EwKReg
42; je 1420 AKPr V IIIa 152, B Z Lev 8, 15.
Deut 31, 21. Jos 7, 25, Pul 106, 32; (przed)
nie B Z Geh -24, 33; / . ją Gn 180b, FI 79, 16,
XV Pocz 233, Bogur B—F, 1405 Piek VI 268,
etc.; (na) ją 1402 JA VI 204; (w) nię FI i Pul
56, 9, 1402 JA VI 204, 1420 AKPr VIII a 152,
1428 ZapWarsz nr 2885, BZ Gen 24, 21; neutr.
j zG n 183 a, FI i Pul 7,16,1428 ZapWarsz nr 2879,
OrtBr VI 374, OrtMac 103, Pul Hab 2; ji Rozm
160; jej 1424 Czrs 301; jego FI Hab 2; go XV
med. R XXII 237, EwZam 290; (na) nie De
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morte w. 130, EwZam 285; ~ i. sg. m. jim Gn
3b, FI i P uł 108, 18, 1453 R XXV 210, B Z IV
Reg 21, 17, Rozm 800; (z) jim Gn 5 a, XV
p. post. S K J I 147; (z) nim Kśw cv 14, Gn 4a,
1424 M sza III 63, sim. IV. VI. VIII, 1435 ZapWarsz nr 664, B Z Gen 21, 20, 1471 M PK J V
120, Rozm 270; (z) niem XV p. post. Msza VII
s. 64, Rozm 270; / . ją Gn 180b, B Z Lev 5, 9,
1469 ZapWarsz nr 1273, De morte w. 366;
(z) nią Aleksy w. 51, Ort Br VI 347, Ort Mac 28;
neutr. jim Sul 15, XV med. R XXII 243, B Z IV
Reg 23, 26, 1471 M PK J V 35; ~ /. sg. m.
(w) jem 1449 R XXV 163, Sul 33; (o) niem Gn
180a, FI i Puł 2, 13, 1428 ZapWarsz nr 2800,
BZ I Reg 21, 11. II Par 8, 16, OrtBr VI 355. 364,
De morte w. 210, M W 57b, XV p. post. M sza
VII s. 64, sim. I. III. IV. VIII; (o) nim 1456
Msza VI s. 263, Aleksy w. 9, OrtMac 50, Rozm
838; / . (w) jej Sul 44, XV med. R XXII 237,
Puł 73, 3; (na) niej 1400 Piek VI 28, FI i Puł
73, 3, 1444 ZapWarsz nr 572, B Z I Par 12, 16,
1464 ZapWarsz nr 1140, Puł 106, 34; (na) je
1393 HubeZb 22; (w) nie Gn 3 b ; (w) ni FI 106,
34; neutr. (w) jem Sul 22. 74; (w) niem FI i Puł
11, 6, B Z Gen 11, 2, De morte w. 435; (o) nim
Rozm 95; ^ d. du. m. jim a Gn 183 b, B Z Ex
10, 16. I Esdr 10, 15. Tob 3, 25. 8, 19, 1458
ZapWarsz nr 1077, Rozm 297; (k) nima B Z Jos
2, 8. Tob 6, 8; ^ i. du. m. (miedzy) jima Sul 67;
(przed) nima B Z III Reg 22, 10. I Esdr 8, 24;
/ . (z) nima B Z Lev 20, 14; neutr. (z) nima B Z
IV Reg 1, 14; ^ g. pl. m. jich Kśw cv 17. 18,
1399 Przyb 8, Gn ap. Ib , FI i Puł 33, 20. 54, 17.
63, 8. 83, 13, etc.; (pośrzod) jich FI i Puł 54, 17,
1426—7 BiblWarsz 1861 III 32, B Z IV Reg 17,
15.1 Par 5,22. Neh 3, 2; (od) nich 1399 Przyb 8,
Gn 176b, FI i Puł 105, 12, 1414 JA XIV 4 9 9 ;/.
jich 1416 JP XXXVII 170,1427 ZapWarsz nr 273,
OrtBr VII 571, 1458 ZapWarsz nr 1076; (z) nich
FI i Puł 33, 20; neutr. jich B Z Deut 20, 9, OrtKał
190, OrtMac 83, 1469 ZapWarsz nr 2983;
^ d. pl. m. jim Kśw ar 8. br 17, Gn 2a, FI
i Puł 2,
4. 134, 18, etc. ; (przeciwo) jim FI
i Puł 63,
8, B Z I Mach 2, 32, M PKJ V 133;
(k) nim FI i Puł98, 7, B Z I Mach 2, 16, 1471
M PKJ V 133, Rozm 273; jem Gn ap. Ib , De
morte w. 199, Rozm 315. 506; (przeciw) jem
Rozm 350; (k) niem Rozm 11. 274; / . jim XV
med. R XXII 244; (k) jim 1408 Czrs 13; (ku)
nim 1463 ZapWarsz nr 1139; (k) niem Rozm 15;
neutr. (k) nim XV med. R XXII 248; (k) niem
Rozm 136; ^ ac. pl. je FI i Puł 73, 18, B Z
Gen 5, 2; jej B Z Lev 20, 22; m. je Kśw br 9,
Gn 174 b, FI i Puł 105, 12. 26, 1415 Przyb 11,
Sul 36, B Z Gen 48, 9. I Par 9, 23, OrtKał 315,
Słownik staropolski IH
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1466 ZapWarsz nr 1249, Rozm 171; (miedzy) je
B Z IV Reg 17, 25, Rozm 825; (za) nie Gn 14a,
FI i Puł 105, 26, 1453 TymW oł 55, Rozm 506;
ich 1404 Piek VI 221, XV in. R XXIV 73, BZ
Jos 2, 4 ; / je 1403 Piek VI 125, 1427 ZapWarsz
nr 245; jej B Z II Par 29, 3; (o) nie 1436 Zap
Warsz nr 670, OrtKał 139, OrtMac 47; neutr.
je Gn 178b. 179a, FI i Puł 118, 129, 1423—6
RocznHist XV 243, B Z Tob 4, 2; jich B Z Deut
19, 9; ^ i. pl. (miedzy) jimi XV p. post. R I
s. X LI; m. jim i FI i Puł 52, 7, 1436 Czrs
s. LXXXII, 1471 M PKJ V 38; (miedzy) jimi
1400 HubeZb 79, B Z Neh 5, 2, Puł 98, 6, 1484
Reg 722, Rozm 253. 421. 557. 666; nimi M PK J
V 38; (nad) nimi Kśw av 13, FI i Puł 2, 9, ca
1425 EwKReg 42, XV med. R XXII 2,40, Ort
Br Rp 16, 2, EwZam 297; jemi OrtMac 102;
(miedzy) jemi Rozm 184; (nad) niemi De morte
w. 237; / . jimi 1415 Czrs 146; (miedzy) jimi Gn
gl. 153 b; (z) nimi Gn 174b, Rozm 151; neutr.
jimi XV med. MacDod 35; (miedzy) jimi Rozm
806; ^ /. pl. (na) jich 1411 HubeZb 54; nich
FI i Puł 68, 39; m. (o) jich XV med. R XXII
235; (w) nich Gn 173b, 1403Z /e/1137;/. (w) jich
Gn ap. Ib, Sul 42; (w) nich XV med. R XXII
244, 1472 ZapWarsz nr 3076; neutr. (w) nich
FI i Puł 95, 11, OrtBrRp 75, 3, OrtMac 101.
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bez przyim ka: <Posłał> gim na pomoch angela
suego su 0tego Kśw ar 8, sim. ib. br 17; Ale
v su 0tem pisany ctuorakim ludem, pobudai 0 ie,
moui Kśw br 9; Bo chogo iemu bilo doych, ne
pam<iętał> ib. 22; Fały gy piruey z iego [...] Kśw
bv40; Dauid, uznamonaw o gego silnem vbostue,
iesc suadecstuo dal Kśw cr 24; Su 0ti (ewange
lista) troiaky skutek znameniti pocazuie v tih
ue threh croleh poganskih: gih Z0dne croleuicha
deuic0 porodenego pitane, gih verne kz 0zicha
pocoynego posnane Kśw cv 17—8; Czso Katherzina *crowo zastała, ta ne bila yey, ale Miroslaowa 1387 Leksz I nr 193; Jako Boguchwał
ne pobrał Dobeslaue ye rzeczy w *yge domu
1388 ib. nr 473; Dzirska Maczegewi dala trzidzeszczi grziw en..., a on ge Usta ne dal 1391
ib. nr 986, sim. 1416 Czrs 156, SkargaWroc
w. 75; Woczech kazał v<zi)oncz gege ludzem
Borzislauini listi 1393 Leksz I nr 1369; Isziszm
ne brał me synowice Dorothcze gege vsitkow na
gege dzelnice 1395 Leksz II nr 1787, sim. 1397
ib. nr 2008; Taco nam bog pomozi, ize przes
czazu wyszła, a ya gey nicz ne *wsayl 1395
PKKr 242; Katharzina trzimala Rogaczewo trzi
lata s pocogem..., a Scepan ge nigdi ne gabal
1395 Przyb 7; Heduigis viznala Swanthochne
czoscz w Przetoczne y iegey szostram 1400
Piek VI 29; Hynczka ne wsol paney Iagneski
w swoy rancze gwałtem y ne dal gegey na losze
szwemu bratu ib. 34; Jaszek lowczi wroczil
listy panv Markowy dla yednanya, a o to pan
Marek nye myal gabacz yego 1400 SK J III 190,
sim. 1441 StPPP II nr 2970; A tedy vocz gestcy
giim tho bilo pres syotego angola tako othpouedzano Gn 2 a, sim. ca 1425 EwKReg 42, 1442
R XIX 77; Volu tegodla szocz ony szobo (leg.
z sobą) [ve]vedly były, isbycz gy ony biły przedaly, a czinsz czeszarzeui giim ony szaplaczyly
Gn 3b; Tedy vocz natichmasth ge rocze szo ge
byle~usch[ch]le Gn 4a; Allecz svoty angol gestcy
szo ge on byl vkaszal ib.; A sto svich *rzyczerof gestcy gich ona szobo (leg. z sobą) bila mała
Gn 5a; Nechacz szo ten tho lud pred tobo
spoueda, a thy ge przesegnag Gn 174b; Gesczecz
yothsza czuda... gestcy ge on byl na tern tho
suecze strogyl Gn 179 a, sim. ib. 178 b ; Tocz
gest matuchna thuoga, a thy bocz szynem ge,
abi szo go thy opekal y tesze go thy ve dczy
mai Gn 180b; Gestcy on *svotega Gana bil
prosił, isbicz Xpc pres gego prośbo gyma płodu
bil poszycil Gn 183 b ; Gdy gy (*sc. pannie) szwyastoval poczancze syna bożego Gn ap. la ; Prosczye thesz pana boga za wszythkye lvdzye nyemoczne, abyem (leg. aby jem) pan bog raczył
dacz sdrowye y raczył yem dacz cyrplywoscz
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w gych nyemoczach ib. Ib ; Iezoro otworzil
y wicopal ie (eum) FI 7, 16, sim. Pul, 1428
ZapWarsz nr 2879; Spowadacz czi se bodze,
gdi dobrze vczinisz iemu (cum benefeceris ei,
Pul: gdy mu dobrze yczynysz) F748, 19; W ocrodze iego (in circuitu eius, Pul: około yego) burza
groźna FI 49, 4; Osromoceni bodo, bo bog
wzgardzal gimi (eos) FI 52, 7, sim. Pul; Iensze
smoczasz globocoscz morza, zwok czeczena iego
(eius) FI 64, 7, sim. Pul; Lato y woźno ty ies
stworzil ie (ea) FI 73, 18, sim. Pul; Postawił
gyey (eum, sc. Jozefa, Pul: gy) panem domu
swego FI 104, 20, sim. ib. 104, 23. 25. 105, 38,
ca 1425 EwKReg 42; Y powyszcze yego (eum, sc.
gospodna, Pul: ye) we sborze lvda FI 106, 32;
Dzywna *swadeczwa twoya, gospodne, przeto
badała gest gee (ea) dvsza moya FI 118, 129,
sim. Pul; Gospodne, dzalo twoge w posrzod
lat oszywy gego (vivifica illud Hab 3, 2, Pul: ye)
FI Hab 2; Miloscz bosza poczyna se [...]kacz
pobudza i tesz gyo vsydla XIV ex. Pocz 233,
sim. Bogur B—F ; Werzo w boga... y w Ihu
Xpa, szyna yego (Wierzę 3: w ygo syna) yedinego (filium eius unicum) Wierzę 1.4— 12.17.18;
Ysz Mikolag uccinil nesprawne scodi na Hwbislawa, nisz tho *yomu so Hwbislaw podał 1401
HubeZb 47; Iacom Wiszocze chartów ... ne dal,
alesm ich yemu posziczil 1404 Piek VI 221;
lako Slap... ne targał ye za roko a ne wloczil
yo przes gistbo y ne vczinil yey gwałtu 1405
ib. 268; Iaco Yan ne beszal se dwema brato m a ... w Dzerszczin dom y ne wiwlekli
y z dom u..., y ne dal iey trzech ran ib. 277;
Iaco matka Margorzacina zapłaciła dzesandz
grziwen gęgi manszu possagu 1409 ib. 375;
Tako geg pomozi bog 1412 JP XXXVII 165;
O kthore kossy *Elszbeytha na mo żałowała,
tym ya wszal w mem, kędy gymy szeczono 1415
Czrs 146; Jako bil prawim dzelczo medzi Ottho
Trachem et Gunczerzem ..., y roszdzelil ye pra
wim dzalem 1415 Przyb 11; Yaco mu gich
(sc. ran) Woczech ne dal, ale gy pesz wgatl
1416 JP XXXVII 170; A vesval gich vocavit
(et vocavit multos Luc 14, 16) XV in. R XXIV 73,
sim. B Z Jos 2, 4; Jan ne odbił Voyczechowi...
bidla, a on gey zene do obo[d]ry 1424 Czrs
301; Jaco czsso Tomislawa żałowała na myą,
abych ge lyst na Jezerzicze zachowała, tegom
ya nye sachowala 1426 Przyb 20; Jakom ia obranczyl za Swanszka trzy copy y zaplaczylem
ye Tomkowy 1427 ZapWarsz nr 245; Jakom
y a ... nye tlucl grusk any gych brał ib. nr 273;
O ctori ploth M argorzatha na myan żałowała,
thegom ey ya nye połamał 1428 ib. nr 294;
Wawrzynecz nye szedzy w Nastczynye domv
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gwałtem, alie s ey wolą 1434 ib. nr 849; Jacom
ya *Sczephanowi wthore eony nye *zaginal any
gymy robyl 1436 Czrs s. LXXXII; Bądzye vysznaval yego (ąuisąuis confessus fuerit I Jo 4, 15)
1438 R XXII 356, sim. B Z Gen 28, 5; O ethori
*brziswną Pyotr na mya <żałował>, thich ya
jamv nye pobrał 1438 ZapWarsz nr 867, sim.
1456 ib. nr 1039; Mowy Ambrosy s<więty>:
Trzeczye (sc. trzeba), abi we cznotach syą vtarl
a obici gim XV med. R XXII 244; Tv szą gyechali od nyego, a nye posznal żądny gyego Aleksy
w. 139; Vczynyl gego samcza a samyczo, stwo
rzył ge a poszegnai ge (masculum et feminam
creavit eos, et benedixit illis) B Z Gen 5, 2;
Zzalilo szo gego gemu (paenituit eum), isze
czlowyeka yczynyl na szemy ib. 6, 6; W ibral...
*wyelblodow y *gyg czyelyod (camelos fetas
cum pullis suis) trzydzeszczy ib. 32, 15; Brat
gego młodszy bodze wyoczszy gego (sed frater
eius minor, maior erit illo) ib. 48, 19; Ffarao
zawoła Moyszesza a Aarona y rzecze gyma (et
dixit eis) B Z Ex 10, 16, sim. ib. I Esdr 10, 15.
Tob 3, 25. 8, 19, Rozm 297; Pokropy yo (sc.
krwią) szczyano oltarzowo B Z Lev 5, 9; Offyeruge czyelczya... a ... obyetowaw ge (immolavit
eum )... dotknę rogow *oltarowych ib. 8, 15;
Ostrzegaycze praw mich y sodow a pelncze gey
(facite ea) ib. 20, 22; Przidasz sobye giną trzy
m yasta..., a tak gich w cislo liczby podwogisz
(supradictarum trium urbium numerum duplicabis) B Z Deut 19, 9; A gdisz przemilczali
kxyoz0ta ..., tedi giich kaszdi zast 0p swoy kv
boyv sposoby ib. 20, 9; Bo wyem mislenye gego
(eius) dzysz, ges to vczini drzewey, nisz ge (eum)
wyodo w zemyo, yozem to slvbil gemv (ei) ib.
31, 21, sim ib. Jos 7, 25; A przeto gescze go
poszły ku mnye, acz gy szmyercyo zagubyo
B Z I Reg 20, 31; Wszitci cy to wibrany ku
wrotnyestwu w ró t..., gesz to vstawyly so Dauid
a Samuel prorok na gich wyaro, tak ge iako sini
gich (in fide sua, tam ipsos quam filios eorum)
B Z I Par 9, 23; Otworzil broni domv bożego
a oprawyl gey (instauravit easj B Z II Par 29, 3;
Sinv moy, posluchay radi mey y slow mich vst
a ge (ea) w syerczv twem iako silni fundament
zakladay B Z Tob 4, 2; Ysz to dzyeczą było
żywo, asz ge chrzczono OrtBr VI 374, sim.
Ort Mac 103; To dzyedzyczstwo gest geye y za
geyey (OrtMac 79: yey y za gyey) pyenyadze
kupyone OrtBr VII 552; Ya szą swoych dzeczy
po gych smyerczy nygdy odrzekła Ort Kał 190,
sim. Ort Mac 83; Jacom j a ... husdi hy drughych
rzeczi wzal any ghych vzhithkv mam 1458
ZapWarsz nr 1076; Jakom ja Jacuba hy Pyotra
nye zbył anym gyma po krwavey renye zadał
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ib. nr 1077; Est uxor mea et opyekam szya ya
1469 ib. nr 1273; Jakom ya ny vdzelal troyga
dzeczi v schostri, v K atharziny... anym byl
przyczincza ssmirczi gych ib. nr 2983; Kyedy
navyedza ma skola, bandv yem lacz w gardło
szmolą De mor te w. 199; Ivszemczy naostrzyła
k o sza,... czebye yv pothgolicz mvszą ib. w. 366;
A ne byl gym szyn (et non erat illis fihus Luc 1,7),
themv ysze Elszbyetha była nyeplodna EwZam
287; Przykazał lvovy, aby nathychmyast dzyeczyą przynyosl zaszye przez vrazv, tedy y (puerum) nagle przynyowschy y polozyl przed nogamy Yesucristuszovemy Rozm 160; Przetosz
myły Iesus odpovyedzyawschy yem y rzeki (ait
illis M at 11, 4) Rozm 315; Tedy Herod vzgardzyvschy ym (illum Luc 23, 11) y ssva yoyszką,
y począł myslycz ssam v sobye Rozm 800; ^
'swój, ipsius, ipsorum, suus": Zal mv (eum) gest
bilo podług mnozstwa myloserdza gego (secundum multitudinem misericordiae suae, Pul:
swego) FI 105, 43, sim. Pul; Porodzyczelye
nye powynny za gych szyna (pro ipsorum filio)
o pyenądze przegygrane doszycz czynycz Sul 15;
W domu, w ktorem ten tho mansz yey bidlycz
bil obykl..., myaszkala bandzye alysch do yey
ziyotha (usąue ad tempora vitae suae) Sul 105;
Anna stała przed gaynym szandem z gey (OrtMac 70: szwym) rzecznykyem OrtKal 142; Poydzymy a znaydzyemy syna naschego, bycz yemv
w ych gnyeyye nye yczynyly nyeczo złego (ne
fo rte ... ingerant in ira sua mali quicquam ei)
Rozm 132; Kyedy Yesus byl ve dwnasczye
lyat, schedl do Ierusalem ... z yego rodzyną
(suis cum parentibus) Rozm 143; Vslyschavschy
zvolyenyczy ten gloss, padły na ych oblycze (in
faciem suam M at 17, 6) Rozm 367; Zesly szye
ku przelanyy krvye nyevynney, aby opravyly
smyercz ych zbayyczyelya Rozm 712; Dostoyen
byl yyelykyego p[y]otąpyenya prze yego grzech
Rozm 759; Oblyekl y v byale odzyenye, a to
yczynyl z yego yyelykyey pychy Rozm 801;
^ Iaco Potrasz ne wsanl s Miroslaua łupu ani
go yszitka ma 1388 HubeZb 5; Iacoszmi bili
*prze tern, esz ze mu ta lanka dostała dzalem
1394 PKKr 240; A rzekocz mu (gl. k nemy)
Gn 5 a, sim. XV med. PF IV 594; A do bratha
tego gystego króla szo go ony biły przyuedly
Gn 172b, sim. Sul 19; Gescy suerzo gestcy ono
barszo... rocze, iscy go lofcy gynako ylouicz
ne mogo, aliscy ony do nego cystho dzeuiczo
pryuodo Gn 179b; Szedł iesm y owa ne bilo go
(non erat) FI 36, 38, sim. P ul; Iaco Iacusz Wanczenczewa zita ne brał, ani go wszythea ma 1402
Przyb 5; lako praue wczinil gwalthem w *go sto
dole... scodi w szicze poltrzecze grziwni 1405
21*
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SK J III 196; Jakom ya Jacusowa kmecza ne
byl anim go pszy szczwal 1424 ZapWarsz nr 104;
Zwaczcze traczą gymyenye, a czischi go nabiwayą XV med. R XXII 237; Przekoly gemu
ucho szydlyem y bodzye mu sługa (erit ei ser- 5
vus) asz na wyeky B Z Ex 21, 6; Przisporz pan
lyvda swego stokrocz wyocey, nysz go gest
(quam sunt) B Z I Par 21, 3; Y vczinyl lyvd,
iako mv bilo rzeczono B Z Neh 5, 13; Zabylbych go byl, by go dobrzy nye obronyly 1475 10
ZapM az 102; Nye iest, kto by yczynyl dobre,
nye go (non est, FI: ne iest) asz do iednego Pul
13, 2; Prze twoye ymyę, gospodnye, smyluyesz
szye grzechowy memu, bo go wyelye yest (mul
tum est enim) Pul 24, 12; Przyszły obrzazovacz 15
dzyeczya y svaly go (vocabant eum Luc 1, 59)
gymyenyem oycza svego Zachariaszem EwZam
290; ^ ( temat ń - ) : Wsgar[dzy]dzyl gyest nymy
(war. kal.: gymy) adversatus (ecce David misit
nuntios de deserto, ut benedicerent domino no- 20
stro, et adversatus est eos I Reg 25, 14) M PK J
V 38.
b.
użycia z przyim kiem : lako Katherszina pła
ciła ginę długi, czo na ge prawem dobito 1393
HubeZb 22; Iakosmy podzeszanth grziwen za- 25
cladu zalozili medzi Kamonke a Potrasim, esz
ten dzal mai stacz medzi gimi 1400 ib. 79; Tedy
yocz naprzecif gemu nyszadny clouek ne gestcy
on yyszetl byl Gn 4b; A takocz vocz ona setfszy
sz im do gego losznicze y ykaszalacz mu gest 30
ona naprzecif slunczu okrok slothy była Gn 5 a;
Choscy medzy gimi pirfsa inter quas precipua
fuit beata Vrsula Gn gl. 153 b ; Przemógł iesm
przeciw iemu (adyersus eum) FI 12, 4, sim. P ul;
Bog posrzod iey (in medio eius) ne poruszi se 35
FI 45, 5, sim. Pul; Bo lichoti w przebitczech
gich, posrzod gich (in medio eorum) FI 54, 17,
sim. Pul; Y roznemogli S0 se przecziwo gim
(contra eos) iozicowe gich FI 63, 8, sim. P ul;
Obeczuycze y napelnaycze gospodnu bogu wa 4 0
szemu wszitczi, gisz ocolo iego (in circuitu
eius) nosycze dari FI 75, 11, sim. Pul; Jacom
ya Woczslawa wywodził psczoly..., a on k ym
ne chczal ycz 1408 Czrs 13; Jaco Vbislaw Janoui y yego braczi ne rosoral trzsi copczow 45
y granicz ani colow tikal na gich 1411 HubeZb
54; O thosmy y yyednaly a on ne mai na y zalowacz 1426 ZapWarsz nr 191; Jaco pan Barthos Poneczsky tych ludzi, czo yego stryka za
bili, ne pozadal v kłoda wzadzenya any gych 50
v kłoda wzadzal..., ale przyal, any jusch w klodze szedzely i trup pole gych bil 1426—7
BiblWarsz 1861 III 32; Rzeczone trzy grzywni
ostateczne myedzy gyma (inter ipsos) mayą bycz
rosdzelony (Dział 55: myedzy sobą rozdzelya) 55
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Sul 67; Gest słyszał semranye wasze, gymszeszczye semraly przeczyw gemu (contra eum) BZ
Ex 16, 8, sim. ib. Num 22, 36. Judith 3, 9; Naslyadowaly poganow, gysz około gich biły (quae
erant per circuitum eorum) B Z IV Reg 17, 15;
Posłał pan myedzi ge (in eos) lwi, gysz ge vdawyaly ib. 17, 25; Przyial Salmanazar... ku Sa
mary boiowacz przecyw gey (oppugnavit eam)
ib. 18, 9; Bidlyly tu w myasto gych (pro eis)
az do przenyesyenya B Z I Par 5, 22; A podle
gego (iuxta eum) dzalaly mozowye Iericho,
a podle gich (iuxta eum) dzalal Zachur B Z Neh
3, 2; Bo biły myedzi gymy, gisz mowyly ib. 5, 2;
Vstaw<ili> przecyw gym (adversus eos) boy
B Z I Mach 2, 32; I o tern vye Pavel, burmistrz,
pole gego Maczey Snopek 1463 R XXII 382;
Gdze c glossu meec ne bodze, v masto gego
tham k sszondze Park 413; Braczya..., syostry
mayą sye <wia)rovaczi nyezgody..., a gdyby
sye przygodzyly kyedy myedzy gymi takye to
nyezgody..., tedy... nathychmyasth mayą ye
myedzy sobą vthlvmyczi 1484 Reg 722; A bądzyeszly myadzy gymy sządzyą, richley daway
skazanye za myeskyem XV p. post. R I s. XLI;
A yyrzawszy tho Zydowe, ysz Pylat szukał...
yego, yakoby gy wypusczyl, zawołały na gy,
rzekancz XV p. post. RozmPam 472; A yszby
przeczyw yemu sądu nye wydal, bocz yest czlowyek sprawedlywy ib. 474; Moyylacz sz ym
s pokornoszczy XV p. post. SK J I 147; Ymo
y (praeter eum) masą nygdy ny poznayą Rozm
25; Zrzyenycza ta była czarna a około yey było
yako zaphyrovo kolo Rozm 149, sim. ib. 736;
Były tesz myedzy gemy (in eis), ysch przycho
dzące rzeczy przepoyyedaly Rozm 184; Alye
myły Yesus schedl myedzy ymy (per medium
illorum Luc 4, 30) y yyschedl przecz Rozm 253;
Tako lodzycza pocznye szye barzo trząscz, bo
yyatr byl przeczyw yem (erat enim contrarius
yentus M at 14, 24) Rozm 350; A na they skalye
ystavye cerkyew moyą, a vrota pyekelna nye
przemogą przeczyv yey (adyersus eam M at 16,
18) Rozm 363; Y było rozdzyelyenye myedzy
ymy (inter eos Jo 9, 16) Rozm 421, sim. ib. 557.
666; Oya oblubyenyecz ydzye, yynydzczye przeczyv yemv (exite obviam ei M at 25, 6) Rozm 487,
sim. ib. 662. 743. 757. 778; Postayyly strozą
barzo yyelga około yego Rozm 732; H ero d ...
kazał vyelye dzyeczy pobycz, aby y tego myedzy
ymy zabyl albo zagubyl Rozm 806; Rzvczyvschy szye myedzy ye ku mylemy Iesucristoyy
y rosczyąl yschytky vązy Rozm 825; ^ (te
mat - ń ) : Y obetnico bogu vzdaho, <iżby... bog)
so nad nimy smiloual Kśw av 13; Crol tuoy ide
tobe, izbi ty s nim na ueky uekom croleual
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Kśw cv 14, sim. 1435 ZapWarsz nr 664, 1471
M P K J Y 120; Izbihom S0 k nemu zodnepospesily Kśw cv 36, sim. XV med. R XXII 233; To
mo przeprosił, izeszm nan ne zaloual 1393 Leksz
II nr 1548; P randotha... list Jasconis... na ten
dzen chczal oprauicz, a on tego ne *chczano od
nego priyacz 1396 PKKr 243; Subjudex, opytay
gych, poziwali-li V0cencza czi mescziczi, sczo
ot nich nan zaluge 1399 Przyb 8; Tedicz vocz
ona przed thim to szobe ona komoro namuie,
gdesbicz ona f ne leszala Gn 3b; Gensecz na
fsvem svecze przed nim ne gestcy on bil syothszy
Gn 4 a; Alisczy gego mila matuchna M aria
trocho szana gestcy ona była f gasły podeń podloszyla Gn 5b; A pres tocz nasz X t miły po
siał gest bil do nego Gn 11 a ; A pres to dzysza
vczeczmi szo k ne (sc. Marii) Gn 12 a, sim. XV
med. R XXII 233, SkargaWroc w. 70; Alle bichom *szo nauczyły svich grzec<h>of spouedacz
a pokutho sza ne strogicz Gn 14a; A pres tocz
by dobrze tho było, isbichom my tho odzene,
tocz gest nasze grzechy szebe {leg. z siebie)
sdrucyly, isbichom my f nich ne szamarly Gn
173b; Abycz ony tesze svymy {leg. z swymi)
szonamy pospołu ne leszely, aniy tesze s nymy
nigednego skuth<k)u necystego ne mely Gn
174b; A tako vocz sv0thy angol gestcy on sz nebosz do nich byl *stopyl Gn 176b; A tedy vocz
ono gysthe sverzo gednoroszecz, gednocz on
ono gysto dzeuiczo vsrzy cystho, ascy on natichmasth do ne przybeszy y na lone szo on
v ne poloszy Gn 179b; A tedy vocz ten tho
czeszarsz... vslyszafszy on o nem tho to mouo
y gestcy gy on gol byl Gn 180a; Ale ia postawon iesm crol od nego (ab eo) na Syon, górze
swotey iego FI 2, 6, sim. Pul; Wlodacz bodzesz
nad nimy (eos) w metle szelazney FI 2, 9, sim.
Pul, ca 1425 EwKReg 42, XV med. R XXII 240,
EwZam 297; Blogoslaweni wszistcy, gisz ymaio
w nem pwo (qui confidunt in eo) FI 2, 13, sim.
Pul; Gospodzin wislucha me, gdi wolacz bodo
k nemu (ad eum) FI 4, 4, sim. Pul; Poloszo we
zbawenu twoiem, pewne bodo czinicz w nem
(in eo) FI 11, 6, sim. Pul, B Z Gen 11, 2; Blogoslawoni mosz, iensze pfa wen (in eo) FI 33, 8,
sim. Pul; Strzesze gospodzin wszech kości gich,
iedna z nich (ex his) ne bodze starta FI 33, 20,
sim. Pul; Copali so przed obliczim mogim iamo
y wpadli so w no (in eam) FI 56, 9, sim. Pul;
Chwalcze gi nebo y zema, morze y wszelike
lapaiocze w nich (in eis) FI 68, 39, sim. Pul;
Radowacz se bodo pola y wszistco, iesz w nich
iest (quae in eis sunt) FI 95, 11, sim. Pul; We
slupe obloką molwasze k nim (ad eos) FI 98, 7,
sim. Pul; Y pokryła woda zamoczayoczee ye,

geden z nych (ex eis) ne zostaal FI 105, 12, sim.
Pul; Y wznyosl roko swoyo na nye (super eos),
by rozprostrzaal ye na pyszczy FI 105, 26, sim.
P ul; Poloszyl rzeky w pvsczo..., szemo płodno...
w neplodnoscz... pr<(z)e zglobo przebywayocych w ny (in ea, Pul: w nyey) FI 106, 34; Jaco
go... o tho sze ne getnaly, ale tho o nich trzyma
we szsathawe {pro szasthawe) 1403 Ziel I 137;
Wancz s nich clamayo chlogi {pro chłopi),
a rzekocz saleny so popy 1414 JA XIV
499; Yze od trzy lath Potr gesdzil to drogan,
a nikth ge ne gabal o nąn 1420 AKPr VIII a 152,
sim. B Z Gen 24, 21; Niddi mą ne ponewalal,
abich w nego bil 1424 TymW ol 48; Są panyą
łupili, są s nye suknyą sgyąli 1427 BiblWarsz
1861 III 40, sim. 1438 ZapWarsz nr 854; Jacom ya gow slodzeya nye wzol na nem dwdzestv
groszi za wipusczenye 1428 ZapWarsz nr 2800;
Jacom ya Wyachnye dwu kopu ne wynowath
anym szą o nye myal zapyszacz 1436 ib. nr 670;
Jacom ya ne ranczil Janowy wloky any Margorzacze na ney wyana polozicz 1444 ib. nr 572;
Potem z yvtra rycyerze y panosze poon przigely
Blaż 319; Czwarte, abi bil ot wschech rzeczi
swyeczskych miłowany a, a w nich cochanya,
oddalon XV med. R XXII 244; Nyzadni czlowyek k nym {sc. błogosławieństwom) przicz nye
może, geno alisch syedm smertnich grzechów
zzuge ss syebye ib. 248; K nyey yczekaya sze,
yą wzywayą ad eam confugiunt, ipsam implorant XV med. SK J V 276, sim. BZ Gen 24, 45;
Czthą w yednich kszagach o nym Aleksy w. 9;
A wyacz mv czeszarz dzewka dal, a papyesz
gy sz nyą oddal ib. w. 51; Wroczil szaszya pyrszczen gyey, a reclk {pro rzeki) thako do nyey
ib. w. 63; Chleb przed nye (in conspectu eius)
polozyl B Z Gen 24, 33; Tedy wszowszy kamyen
poloszyly podeń (subter eum) BZ Ex 17, 12;
Ktoś na dzewko zono poymye maczerz gey,
grzech iest vcinil, ziwo spalon bodze s nima
B Z Lev 20, 14; A gescze bilasta nye vsnola,
yas to syo tagilasta, tegdi zona wnidze k nima
(ad eos) y rzecze B Z Jos 2, 8; Wszak o nyem
(sc. o Dawidzie) spyewano w tanczoch (nonne
huic cantabant per choros)? BZ I Reg 21, 11;
Kroi israhelski a Iozaphat, kroi Iuda, syadlasta
o b a ... a wszitci proroci prorokowały przed
nyma (in conspectu eorum) B Z III Reg 22, 10,
sim. ib. IV Reg 1, 14. I Esdr 8, 24; Ten dym
zapodzi wszelki rod dyabelski y ot moza, y od
zoni, tak ysze syo k nyma wyocey nye nawrocy
(non accedat ad eos) B Z Tob 6, 8; A wyele
z israhelskego lyuda przizwolywszi przistopyly
k nym (accesserunt ad eos) B Z I Mach 2, 16;
Tho raczcze magą na nyem {OrtMac 50: na
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nym) bracz, nye patrzacz gynego prawa OrtBr
VI 355, sim. ib. 364, De morte w. 210; Ona
moyą cząscz v szyebye ma y tho v nyey (OrtMac
51: w yey, leg. u jej) prawyą podług prawa
OrtBr VI 357; Mykolay wszyąl mych pyenadzy
gedna y dwadzyesczya grzywyen y vczynyl my
za nye dosycz OrtKał 139, sim. OrtMac 47;
Yako ya nye zahoral... hoczczysny Dorothee
hy *Elyszbeycze, kthora kv nym slusza po
cz<io)thcze 1463 ZapWarsz nr 1139; Yako my
tho vmovily, hysze po nyey dacz myano XVI sexagenas 1464 ib. nr 1140; Szmyercz do nyego
przemowyla De morte w. 48; Yethno mv drzewo
zakasał, by go ophszeyky nye rvszal any szya
na nye pokvszal ib. w. 130; la szya nath nyemy
pomsczyla ib. w. 237; Bandą schą zle ku nym
(war. lub. : kv ym) myecz tractabunt małe (et małe
tractabunt eos annis ąuadringentis Act 7, 6)
1471 M PK J V 133; Jakom y a... sz *komori
szkrzin y w nych chvsth... nye wzal 1472 Zap
Warsz nr 3076; Dacz raczy... przez X p a ...
przyezeny (leg. przezeń) y sz nyem (Msza III.
IV. VI. VIII: nym), y w nyem (Msza VI: nym)
(per ipsum et cum ipso, et in ipso) yesth thobye... wszythka czescz y chwała XV p. post.
Msza VII s. 64, sim. I. III. IV. VIII; Na przothky
było slovo... Vszystko przes nye (per ipsum
Jo 1, 3) szyą stało, a bes nyego (sine ipso Jo 1, 3)
stało szyą nycz, czo szya stało EwZam 285;
Dzyevycza wesely lyvd zydowsky, bo przez
nye (per illam) ma przydz vyekvyste krolyewstwo Rozm 10; Iesus myły dzyeczyątko yydzyal
szye k nyem rąką podnosycz Rozm 77, sim. ib.
136. 274; Vargy myal sylne slotkye..., bo yest
była rozlana myloscz pod nymy (sub illis) Rozm
151; Ktokoly czye ydrączy, aby s nym schedl
tyszyącz stayan, ydz ss nyem (cum illo M at 5, 41)
druga dwa tyszyącza Rozm 270; A myły vczyeschnyk nasz Iesucrist rzeki k nym (illis Luc 11,2)
Rozm 273; Dzyeyycza m atka mylosczyya zalobnye vezryavszy na nye (sc. na apostołów)
y rzekła yem Rozm 506; A ta ysta suknya
yschytka była czyrvona, yakoby yą ve krvy
rozmaczal, bo szye krev przytrączyyschy przez
nye, aze na zyemyą capala Rozm 827; Ya na
nym (in eo Jo 19, 6) nyyedney vyny naydz nye
mogą Rozm 838.
2. użyty w połączeniu ze względnym co 'który,
ąuiś’: a. użycia bez przyimka: Szara slubila
vipravicz Crzczona s tego rokoyemsthwa, czosz
gy ye mansz wroczil 1398 Leksz II nr 2180;
Tho miloserdze bosze, choscy szo ge ony sobe
były stracyly, thocz ony szaszo szocz ge były
szobe nalesly Gn 183a; On to pice flal gest byl
f ten to sod, chos gest gy on sam byl ocyscil
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ipsum potum infudit in vas, quod ipse solus
mundavit Gn gl. 41 a; Czostom si<ę> ne gneual
mich grzechów, czosm sse gich dopusczil
Spow 2; Iaco to Micolag ne dal Stanislaowi
ran, czso gye voszni oglandal 1403 PzeA: V I 125;
Jacom ia ne szaoral Ondrzeiowi roley, ale Nastczino, tszo go dzirszo w szastawe 1421 ZapWarsz
nr 14; Jakom ya bil przedal to dzeszoczyno...,
czo mi yo Yeroslaw szvloczil gwałtem 1423
StPPP II nr 1941; *Yakosim vydzeli tha yaplka
u czlowyeka, czsosim gy ranczili, czso gye rwał
w sadu 1423—6 RocznHist XV 243; Jaco
v mnye Michał wyranczyl kon, czszom gy wzyal
w gayu 1436 ZapWarsz nr 685; Na gego dzedzynye postawyl plothy a myedzi thimi plothy
wszystki wszytky (leg. użytki), czo ge vczinil
(quos fecit)..., gest pobrał Sul 36, sim. B Z Gen
48, 9, OrtKał 315, 1466 ZapWarsz nr 1249,
Rozm 171; Thy słowa, czom gimi zaloszyl kazanye, są slova svianthey ewangeligey XV med.
M acDod 35; Bo v nasz gesth moneta, czo gych
(OrtMac 102: czo yey) gydze osszmynascze za
praszky grosz OrtBr VII 571; Bacz dobrze ten
ortel, czo gy lagyesz OrtKał 197, sim. ib. 314,
OrtMac 138; Maya dacz yeden szeląg drobnych
poszpolnych pyenyądzy, czo gydą thamo, czo
powszednye gyemy (OrtBrRp 16, 2: sz nymy)
targyya OrtMac 102.
b. użycia z przyimkiem: Iaco yeszm zapowedzal pana Mikoszewo moczo Woczechowy...,
by iego roley ne orał ani ge zal, cz[o]szo na ney
zito pobrał 1400 Piek VI 28; Eze pani Potrumila to dzelniczo, cso na yo o no Strzezek ża
łował, *dzezi szescznaczcze lath w pocoyu 1402
JA VI 204; Jaco ya nye vsziwayo Staszcowi
czansci w Cozarzewe, czso w nyo Micolay
wwozan 1428 ZapWarsz nr 2885; Secunda ża
łoba: essze mi bronisz mich ludzy, czsszo mą
w ne prauo wyązalo 1453 TymWol 55; Gdy masz
poymye zona, czo sz nya pyrwey przebywał,
nyszly ya poyal OrtBr VI 347, sim. OrtMac 28;
Ale myastha, czo w nych nyemyeczkye praw o...
postawyono OrtMac 101, sim. OrtBr Rp 75, 3;
Czo nam pomogło odzenye albo obluthne gymyenye, czoszmy sza w nyem kochały De morte
w. 435.
B.
z a im e k w s k a z u ją c y *ten, ów, is3: Czakal iesm iego, iensze (Pul: szdal yesm yego, yen)
me zbawona vczinil (expectabam eum, qui salvum me fecit) FI 54, 8; Drogo czincze iemu,
iensze wstopil na zachód FI 61, 4, sim. Pul, FI
i Pul 75, 12; Y doconay io (perfice eam, Pul:
yey), iosz szczepiła prawicza twoia FI 79, 16;
Ne zbawi dóbr gich (non privabit bonis eos),
gysz chodzo w newinowaczstwe FI 83, 13, sim.
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Pul; Podobny bodo gym (similes illis fiant),
gysch czyno ge FI 134, 18, sim. Pul; Gest gych
wy<e>le (sunt nonnulli), gysz... czvdzego drapycz szą nye boyą Sul 41; Y bila z nym (cum
eo), genze tu rozl a przebywał gest na puszczy 5
B Z Gen 21, 20; Bocz ya gesm pan bog twoy,
moczni mszczyczyel, nawyedzayoczy otczow
nyeprawoszczy na syni, na trzeczye y na czwarte
pokolyenye gich (eorum), którzy nyenawydzely
soo mnye B Z Ex 20, 5; Seszsze y 0 na ołtarzy 10
na pamyocz gego (in monumentum eius), gesz
gest offyerowal B Z Lev 5, 12; A yiwyodszi gy
(eum), ienze vrogal, przecz s stanów, przirzvcili gy kamyenim ib. 24, 23; Nye weszmyecze
yiplaty od nyego (ab eo), ktoris iest vinyen 15
krwye B Z Num 35, 31; Pozegnanye gego (benedictio illius), genze syo zyavil we krzv, przydze
na głowo Jozephowo B Z Deut 33, 16; Ta S0
gymyona gich (eorum), gesz zrodziły syo gemv
B Z I Par 14, 4; Zemya nyeczista gest podle 20
nyeczistoti lyvda a gynich zem ganyebnoscy
gych (abominationibus eorum), gysz io napelnyly ot kraia asz do kraia swo ganyebnoscyo
B Z I Esdr 9, 11; Szamuel myedzy gymy (inter
eos, FI: timi), gysz wzywayo ymyę yego Pul 98, 6, 25
sim. FI; Od początka svyata nye yest slychano,
aby kto otworzył yego oczy, który szye slyep
yrodzyl (quia quis aperuit oculos caeci nati
Jo 9, 32) Rozm 423; O zakamyely v grzesche,
czemv nye padnyeczye na sve oblycze y nye 30
modlyczye szye yemv szmyernye, ktoregosz
vbycz schukaczye Rozm 629.
C.
z a im e k w zg lę d n y 'który, qui : 1. użyty
przymiotnikowo, wprowadza zdanieprzydawkowe:
a. rzeczownik określany w zdaniu nadrzędnym: 35
Blogoslawoni mosz, ien (qui) iest ne szedł po
radze nemilosciwich FI 1, 1, sim. Pul; Bodz
yemv yako odzene, gym se odzewa (quo operitur) FI 108, 18, sim. Pul; Kamen, gen (quem) S0
odrzvczyly dzalayocz, ten yczynon gest we 4 0
głowo kota FI 117, 21, sim. Pul; Blogoslawony,
rzekły, [komv] lud, gemv so czy (cui haec sunt)
FI 143, 18, sim. Pul; Iaco Micolay wipusczil
kapłana W awmnczowi, yego myal przecziw
gemu stawicz 1407 HubeZb 89; V yem mamy 45
(SK J I 52: w yemsze mamy nadzeyą deus au
tem spei, gl. id est qui dat spem Rom 15, 13)
1449 R XXV 163; Gynako szkodą cyrzpyanczemv zapłaczą sząszadowy, gemv proszeny
bandącz gonycz ny<e> pomagali Sul 12; G d i... 50
myesczanyn svkna... zyemyenynowy na bork
d a ... mymo lysth zastawny, w gem bi (in qua)
yawno było o dlvdze, myesczanyn, zalvyącz
o diuk swoy, doswyatczy przes swyatky, ysz
thaky thark s nym yczinyl Sul 33; Obiczayem 55
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*slvscziwim slvzebnykow dzirzano było, ysz gdi
kogo na drodze zabythego naleszly, szathi,
w gich (in quibus) bil zabyth ( Dział 32: odzenye,
w ktorem zabyty był),... sz nyego slvpyaly
Sul 42; Aby nye wączey kmyeczy... s geney
w szy... mogło do drvgey wszy vinycz, nyszly
geden abo dwa, prócz voley pana honey wszy,
w gey bidlą (in qua degunt, Dział 34: kromye
woley tego pana, pod którym są abo myeszkayą)
Sul 44; A gynako oszaczczowanye skody prze
konany w sządze skodą yczynyączy panv, gego
pastwą popasł (cuius pascua depasta sunt), dosycz yczynycz ma bycz przypądzon Sul 59; Gdy
oblycze nasze oth thich person, sz gych (ex quibus) sąd szą składa, byva yydzano, sądzą szą
vkazvge kv czynyenyy sprawyedlywosczi tim
rąthsny (pro rąthszy) Sul 63; A ostateczne trzy
(sc. grzywny) panu, gego kmyecz byl (Dział 55:
panu, czyg kmyecz), mayą bycz s pełna zaplaczony Sul 67; Vstawyamy, aby zona, gdy mąsz
vmrze, tylko przy posagy a wyenye ostała, ale
ynsze ymyenye, na gem (alia vero, in quibus)
posagy... nye ma, dzeczem... powynna była
szstąpicz Sul 74; Angyoł szwyastowal, yzecz
szye ma narodzycz pan, gen szbawy dusche
szam XV med. PF IV 593; Tocz mayą schamy
pokorny a potulny, o gich Dauid mowy w szaltarzu XV med. R XXII 235; Tho ma bicz dano
darem ducha swyątego, gemu dzyeyą dar mądrosczi ib. 236; Zwaczcze traczą gymyenye,
a czischi go nabiwayą, a takyesch zyemyą, gey
schukayą, tho gest nyebyeską, o gey Dauid
(sc. mówi) ib. 237; Oko, gim, thu sącz, czlowyek boga może wydzyecz, gest nasch rozum
ib. 243; Vszlyszawszy dzewka bogem navyedzona, przyyalą kroleyycza, gym szmyercz pobodzona 1453 R XXV 210; Szethl do thego
czlowyeka, gyen szą cłuczem opyeka Aleksy
w. 110; Tedi wszedł do tego myasta Segor moz,
gemu gymyo Loth B Z Gen 19, 23; Syognol
koncern tego prota, gen w roce dzerszal (quam
habebat in manu), y dotknol w myod B Z I Reg
14, 27; Syodzesz v kamyenya, gemu (cui) ymyo
gest Ezel ib. 20, 19; Y vmarl w swich grzeszech,
gym<i> zgrzeszil (quae peccaverat), czinyocz
szle przed bogem B Z III Reg 16, 19; Ale wszako
nye odeszły od grzechów domv Ieroboamowa,
gen (qui) ku grzechu prziprawyl lyvd israhelski
B Z IV Reg 13, 6; Ale gyny skutci M anasow i...
y grzech gego, gym zgrzeszil (quod peccavit), to
wszitko popysano gest w ksyogach dny krolyow
Iuda ib. 21, 17; Ale wszakosz nye przestał pan
od gnyewu roznyewanya swego wyelykego, gesz
syo roznyewalo gnyewanye gego przecyw ludowy
prze rozdrasznyenye, gym gy bil popodzil (irri-
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tationes, ąuibus provocaverat eum) Manases
ib. 23,26; Y pocznye mlodi Thobyas... wszitko...
powyadacz, czso mu bog *dobrzego na tey dro
dze przes tego czloyyeka, gen gy przewyodl,
(qui eum duxerat) vczinyl B Z Tob 11, 19; Lyv- 5
dze, gym so prorokowały (ąuibus prophetant),
bodo pomyotany B Z Jer 14, 16; Gym-esz schią
opyla quo mades (usquequo ebria eris? digere
paulisper vinum, quo mades I Reg 1, 14) 1471
M PK J V 35; Slotkymy gloszmy chwała Iesu- 10
cristowy, gen iest w troyci gedini przed wiekem
M W 129a; Panye, yen sziedzisz na Cherubyn
M W 130b; Góra Syon, na yey (in quo) yes
(FI: na ieyszes) przebywał w nyey Pul 13, 3,
sim. FI; To yest on ogyen, yen (quo) yydzyal 15
Moyses na pvsczy gorayączy ye k[z]rzv Rozm 67;
Ktorego chczeczye, abych vam pusczyl? Barabą zboyczą..., czyly lesusa Nazaranskyego,
slovye yen yest Cristus (an Jesum, qui dicitur
Christus M at 27, 17)? Rozm 808; ^ (temat ń-) : 20
Prziszly s o ... na posatko, na nyey przebiwał
Dauid B Z I Par 12, 16; A obrocylybi syo swim
syercem w zemy, do nyey bi (ad quam) iocy
wyedzeny biły B Z II Par 6, 37; Wszitki nakladi
prziprawne myal Salomon ot tego dnya, w nyem 25
(ex eo die, quo) dom zalozil, asz do tego dnya,
gegosz dokonał gego ib. 8, 16; Kwyathek roszkoszny yrodzyla, w nyem wszythka zbawienya
naszego nadzyeia M W 57 b; Czczyenye o dzyeyyczach,... k nyem (ąuibus) przyszadzona vye- 30
lyebna M arya Rozm 15; Tocz yest ono dzyeczyatko, o nym (de quo) nam przepoyyedal
Yeremyasch Rozm 95; ^ W szool... dwa syni
gego, z nych, z ktorich (ąuorum) gednemu dzano
35
Gerson B Z Ex 18, 3.
b.
rzeczownik określany w zdaniu względnym:
O gen gay na mo Raczibor zalowal, then ya
dirzsszo yissey trzech lath 1425 KsMaz II
nr 1223.
2. użyty rzeczownikowo: a. wprowadza zdanie 4 0
podmiotowe: len (qui) przebiwa na nebesech,
pozmeie se gim FI 2, 4, sim. P ul; Ne było,
yen by pomogl (nec fuit, qui adiuvaret) FI 106,
12, sim. Pul; Werzimi, is czo wiszlusza then,
gen *szwithkim szwathem rusza XV in. R XXV 45
218; Ho slodzeystwo obwynyonego do roka
thylko pozwacz bandze mocz ymaal then, gen
gemv wyną daal Sul 11; G e n ... rany kogo zyvotha broonyącz, thego... doswyathczicz yma
ib.; Gen ma grody y palacze, kaszdy przeth 5 0
mv koszy skacze De morte w. 396; Ten, gego
obwynyla (quem accusaverit, Dział 56: ten,
komv winą dadzą)... szebye oczysczy Sul 58;
Przyssedw on, gen yol geden fvnt (qui unum
talentum acceperat M at 25, 24) XV med. 55
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R XXXIII 122; Yen yyerzy w szyna bożego (qui
credit in filium Jo 3, 36)..., bądzye myal svyat
yeczny Rozm 241.
b. wprowadza zdanie orzecznikowe: Vyschedwschy ten ystny poszel..., vzryavschy mylego Iesucrista, posnął, yz yest tern, yemv dal
chvalą Rozm 751.
c. wprowadza zdanie przedmiotowe: Ize cztirzista grziwen wzol, yey opekadlnikem bil 1396
Przyb 1; Sbyegowye, slodzeystwa szą dopusczywszi,... o dowynyenye mayą odpowyedzecz
w prawye y doszycz wczynycz thym, gym skrzyw
dziły Sul 15; M aa ... z sandv pyrwey nye wynicz, alysz doszycz wczyni, w geem yest skaazaan Sul 22; Tich dzyssya pełen swyath, gich
gest brzuch bog XV med. R XXII 234.
D.
z a im e k w z g lę d n o -n a w ią z u ją c y 'a ten,
qui : Gen (qui) rozdzelyl Morze Czyrwone
w rozdzelena y wywodl Yzrahel przez posrzod
gego FI 135, 13, sim. Pul; Gen to (qui) Yactan
gymyal Elmodad a Zaleph B Z Gen 10, 26;
Gemu ona otpowye (cui illa respondit) B Z Jud
11, 36; Gym ona otpowyedzala (ąuibus ait)
B Z R uth 1, 20; Gey on otpowyedzal (cui ille
respondit) ib. 2, 11; Gemu syo ocyecz podzivy
(super quae admiratus pater), poprosy, abi ten
mlodzenyecz k nyemu wszedł B Z Tob 5, 10;
K nyemu angyol rzecze (dixit autem illi angelus):
Iacyem, gen sina twego tam zdrovego dowyodo
ib. 5, 20.
2. Jen wprowadzając zdanie czasowe, wskazuje
na bezpośrednie następstwo zdarzeń 'skoro tylko,
zaledwie, utprimum, statim ut (cum, p o stą u a m f:
Gen duscha wynydzye sch czyala, day, by Je
susa vydzyala XV ex. PF V 105. ^ Cf. Jeno.
Jenaki cf. Jednaki
Jenako cf. Jednako
Jeną cf. Jedną
Jenąc cf. Jednąc
Jenąż cf. Jednąż
Jenie (?) 'jedzenie, spożywanie pokarmów,
epulae, prandium, actus edendi: Sbiray yo (sc.
mannę) kaszdi, czso dosycz ma k genyv (pro
gedzenyv ?, ad vescendum) B Z Ex 16, 16.
Jeniec, Jęciec fo r m y : jęciec 1444 AKPr II
s. XIV, OrtMac 85, Dział 25, 1466 R XXII
15; ^ g. sg. ję(ć)ca 1427 KsM az II nr 2711,
1429 M PK J II 308, 1441 ZapWarsz nr 546;
^ ac. sg. jęćca 1392 HubeZb 65, \A05Piek V I272,
1423 TPaw VII nr 3236, 1425 Czrs 309, XV med.
R XXIV 350; jętca Rozm 748; ^ i. sg. jętcem
1398 StPPP VIII nr 6356; — n. pl. jęćcy Ort
Mac 84; ~ g. p l jęćcow B Z Tob 1 ,3 ; ~ ac. pl.
jęćce OrtMac 84, 1471 M P K J Y 100. 136; jętce
FI 61, 7, 1444 R XXIII 307; jeńce Pul 61, 1.
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136, 3; ^
pl. ję(ć)cy FI i Pul 68, 38; ^ /. pi.
(o) jęćcoch OrtMac 84.
Z n a c z e n ie : fczłowiek pozbawiony wolności,
homo libertate privatus: a. zatrzymany, wvw*£zz*0«y
pokrzywdzonego lub instancję sądową,
więzień, ab actore aut iudice detentus, captus,
rinctus’ : B ogathka... wibil j0czcza i Yancowy
rano dal 1392 HubeZb 65; Kmetho subdidit se,
si predictam pecuniam non exsoluerit,... in captiuacionem... et nullo iure non habet euadere,
nisi vlg. jantczem et *osseney 1398 StPPP VIII
nr 6356; łan ne chodził... do burgm istrza... y ne
szandal, bi mu szo gwalth ne sstal o yanczcza 1405
Piek VI 272; Jako Micolay temu kmeczoui cztir
ran ne dal, ale yaw gi w szwem gayu, choual[em]
gi iako yanczcza 1423 TPaw VII nr 3236;
Noluerunt detentum al. yączcza ducere in turrim 1425 Czrs 309; O cthore wibicye ianczcza
Daczbog na myo szalował, tegom ya s gego
wolyo wipuscil 1427 KsM az II nr 2711; Warsch
posual Abram a o odby<cie> yancza na gualce
yanthego 1429 M PKJ II 308; Jacom ya Pyotrowa yanczcza nye upusczyl 1441 ZapWarsz
nr 546; Gdy ony thy yaczcze w goraczey rzeczy
obzalowaly OrtMac 84; O yaczczoch o szmyerthne rany yathych za goracza ib.; Czy yączczy
obzalowany y fordrowany, szlowye prawem do
bywany czyrpyecz podług prawa od thego zabithego przyrodzonych <mają> ib.; Bądzyely
yaczyecz o głow ą... sz sza wołanym przed gaynym sządem przywyedzyon OrtMac 85; Martinus... advocatus... postulavit aput H annusz...
fideiussores ad conspiciendum illum inclusum
in truncum al. gyathego..., ipsi fideiussores venerunt ad eundem retentum al. gyaczcza 1475
StPPP XI 262; ~ Twe iadcze tuos captivos
1444 R X XIII 307; Wyszwol yączcza, rosszwąszy oth przekow a vinculis XV med. R XXIV
350; ^ Gdzie ianczcze chovayąin domum laci
(ingressus est Jeremias in domum laci et in ergastulum Jer 37, 15) 1471 M P K JV 100; Yąnczcze custodias (militum autem consilium fuit, ut
custodias occiderent Act 27, 42) ib. 136; Po
siały do Pylata rzekącz, a b y ... vzyąl ych yądcza
y vmorzyl Rozm 748; Vy maczye obyczay vasche
(leg. w wasze) syyątho albo Vyelykąnocz pusczycz yednego *yączsza (unum ex yinctis Marc
15, 6) Rozm 807.
b. 'pojmany na wojnie, jeniec, in bello captus,
capti\us\ Preda, gl. spolium, yączecz, viri predo
murum mustela precatur 1466 R XXII 15;
^ Captivus duo significat: primo id est yaczec
1444 AKPr II s. XIV; ^ Iensze wiwodzi iotcze
(qui educit yinctos, P ul: yeyncze) FI 67, 7; Ioczczi (Pul: yęczy) swimi ne wzgardził (yinctos suos

non despexit) FI 68, 38; Tamo pytały nas, gysto
*yocee (Pul: yeyncze) wodly naz (qui captivos
duxerunt nos) FI 136, 3; Geswa s pokolenya
Neptalymowa, z ioczczow myasta Nynyue (ex
captiyitate Niniye) B Z Tob 7, 3; Yączecz szadney dawnosczy nye ma myecz (captivis per
Thartaros nullam yolumus currere praescriptionem, Sul 36: yąnthym przes Thatari) Dział 25.
Jenkole cktórykolwiek, ąuicumąue5: Gencole
ma wyerną wyarą w panye bodze, nye schuka
w tich nądzach bicz bogath XV med. R XXII
236.
Jenny cf. Inny
Jeno, Ino, Jano, Jedno 1. wskazuje, że zakres
treści zdania został ograniczony do treści wyrazu,
któremu sensowo towarzyszy 'jedynie, wyłącznie,
tylko, solum, tantum : Iaco Wanch ne vkradl Andrzeowi trzi mechow raków ani ryb, ale ty iedno
nalazl, czso v nego zastany 1407 HubeZb 88;
Gedz, bylecz szo gedno chczalo Slota w. 73;
K thobye proroczy volaly, by czo yedno yidzecz myely ca 1440 R XXV 220; Powynyen
gest kaszdy slachczycz... bronnymy lvdzimy
slvzycz, gdiby geno (dummodo) gych gymyenye... było zachowano (Dział 63: gdysz gych
gymyenye w pokoyy gest y przez wschego gabanya) Sul 56; Poth wszchodem gy naydzecz<e>, acz go gyedno szykacz chczecze Aleksy
w. 208; Y rzeki gest ku bogu: Bi bil gedno zyw
przed tobo Ysmahel (utinam Ismael vivat coram te) B Z Gen 17, 18; Ustaw my czasz..., aby
były odegnani szabi od czyebye y od domu
twego, y od sług twich, y od luda twego, a gedno
abi w rzecze ostali (constitue m ihi..., utabigantur ranae a te ... et tantum in flumine remaneant) B Z Ex 8, 9; Nye bodzeczye nyczs suro
wego geszcz any uwarzonego w wodzye, alye
gedno pyeczone w ognyu (non comedetis ex eo
crudum quid, nec coctum aqua, sed tantum assum igni) ib. 12, 9; A yusz bilo przyszło yutrzenne czyuczye, a gedno weszrzaw pan na stani
egipskye przes slup ognyowi a obłokowy, y za
bił woysko gich (et ecce respiciens dominus
super castra Aegyptiorum per columnam ignis
et nubis, interfecit exercitum eorum) ib. 14, 24;
Alye doboodz... moszow *mocznich a *modrich..., którzy bi sodzyly lud po wszitky cza
szy. A czsokolybi bilo wyoczszego, przed czyo
przynyoszoo, a ony gedno mnyeysze abi sodzyly
(et ipsi minora tantummodo iudicent) ib. 18, 22;
W swyatini to *bodzes gescz, a gedno samczi
tego bodo poziwacz (mares tantum edent ex eo)
B Z Num 18, 10; Bocz ia podle yzrzenya czlowyeczego nye sodzo. Czlowyek geno, czso wnyey
(rna zewnątrz5) gest, wydzi (homo enim videt
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ea, quae parent), ale bog, ten w syerce patrzi
B Z I Reg 16, 7; Bi bil vderzil py 0czkrocz albo
szesczkrocz, albo syedmkrocz, pobylbi bil Syrsko zemyo do skonanya, ale ivsz gen o trsykrocz
pobygesz ge (nunc autem tribus yicibus percu- 5
ties eam) B Z IV Reg 13, 19; Ale wszakosz nye
chodziły kaplany gornich módl ku ołtarzowy
boszenw w Ierusalem, ale gedno przazni chleb
gedly (sed tantum comedebant azyma) ib. 23, 9;
Wszitci gedly zapowyedzane karmye poganske, 10
geno on sam ostrzegał dusze swey (iste custodivit animam suam) B Z Tob 1, 12; Czvda, ktoresch czynyl yedno ve trzech lyeczyech (miracula, quae solum faciebat tribus annis), kyedy
na tern svyeczye lyvd navczal Rozm 42; Ynsche 15
dzyeczy pyrvey szepyecza, yedno poi slova vymavyaya (solent pueri primo titubando proferre
vix dimidia verba detruncando) Rozm 99;
Chczyal tey krzyvdy nade wschymy Ierosolmytany msczycz, wschakosch na prozbą lyvdska 20
yedno szye nad tymy pomsczyl, czo to vczynyly
(sed ad preces populi in solos auctores ultus
est) Rozm 108; Any tesz myenyly, aby anyely
były yedno pyączyory xyągy Moyzeschovy
dzyerzely (solos quinque libros Moysi recipie- 25
bant) Rozm 181; Nye yestem dostoyen..., alye
yedno rzeczy slovem (sed tantum dic verbo
M at 8, 8), moye dzyeczye bądzye vzdrovyono
Rozm 286; Pczoly<e> kv zebranyy myodv nye
wschelkye zyelye yest yzyteczne, alye yedno 30
kyyeczye (apibus herbae necessariae non sunt,
sed flores) Rozm 417; Bo tv yedno Krystus yest
studna vs[v]ey pravdy sz yedne krayny, z drugyey krayny yest m atka Iesucristuszova studnya
vs[v]ey mylosczy Rozm 518; Dzyatky, które 35
yedno czterdzyesczy dny myaly od yrodzenya..
schły przeczyy mylemv temv Iesusovy Rozm
752; ^ Było przykazano v starem zakonye, yze
myely to yagnya yescz..., stoyącz y dzyerzacz
kye v rąkv, yakoby yedno poskoczycz Rozm 533. 4 0
2.
wyłącza z treści zaprzeczonej jedyną do
puszczalną możliwość (w zdaniu zaprzeczonym
najczęściej obecny zaimek zaprzeczony) eja k
tylko, chyba tylko, (nikt, nic itp.), poza, oprócz,
non (nemo, nihil, nullus)... nisi (praeter)9: Za- 45
przisyogam cyo, abi my nye mowyl, gedno czso
prawdzywego gest (non loquaris..., nisi quod
verum est), w gymyo bosze B Z III Reg 22, 16;
A nye ostawyono Ioatasowy lyvda, geno pyoczseth geszczow (non sunt derelicti... nisi quin- 50
quaginta equites) a dzesyocz wozow B Z IV
Reg 13, 7; Y nye bil ostawyon sin gemu, geno
Othozias (nec rem ansit... nisi Joachaz) B Z II
Par 21, 17; Ale ia ... y panosze m oy... nye
swlaczaly swego odzenya any syo obnażały, 55
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geno ku obmiczv (unusquisque tantum nudabatur ad baptismum) B Z Neh 4, 23; Ya sznam,
zem ya nye myal szwych pyenyadzy, yedno kopą
Ort Mac 47, sim. OrtKal 139; Drapyesstwa any
w konyoch, any w dobythkv, any w gynszych
w ktorychcole rzeczach mayą czynycz, gedno
tylko (Sul 46: alye tilko) pokarm konyem y to
dosycz ymyernye tamo mayą sobie zyskowacz
(sed solum pabulum moderate tamen recipiant)
Dział 37; Którzy mayą prawo, nye mogą bycz
pozwany, gedno lystem naszym (ut non citentur
nisi per litteras nostras) ib. 49; Ale kromye tych
wyn kmyecz nye mosze zbieszecz, gedno alyszby
dom dobrze zbudował (nequaquam kmetho recedat a suo domino nisi domo bona relicta,
Sul 61: nykakey kmyecz othydz ma oth swego
pana, alysz dom dobri ostawy<w>szy) ib. 62;
Nye ma bycz gygrano, gedno o gotowe (sc. pie
niądze) ib. 64; Braczya nye mayą nosyczi...
orąza, yedno na obroną (non deferant nisi pro
defensione) kosyczyola 1484 Reg 713; Nygth
sza myą nye chcze vmrzecz, ny przygyaczel na
thym szwyecze, yethno w bodze nadzeya myedzy (leg. mięci) (SkargaWroc w. 63: w szemem
mam *bocze nedzeye) SkargaPloc w. 80; Począł
Marye dzyevycze proszycz, aby ym dala yescz,
a ona vtenczas ny myala, yedno barzo mało
chleba (nullum panem ... haberet nisi panem
modicum) Rozm 102; Nye yestem posłań, yedno
kv ovczam (non sum missus nisi ad oves M at
15, 24), które zgynąly z domv israelskyego
Rozm 357; ^ Iaco *Choyensczi ne (pro ni)
przecz [ne] sabil Waldowskego, yeno przeto, ysz
mu dal brata obesicz 1404 Piek VI 230; Tego
nykt nye ma, geno ten, gen p[o]ewnye w pana
boga wyerzi XV med. R XXII 236; Nigeden
pocoya X pow a... myecz nye może, geno kto
ma dobrą wolą ib. 243; Wyeczze takye, ezecz
nyzadni czlowyek k nym przicz nye może, geno
alisch syedm smertnich grzechów zzuge ss syebye ib. 248; Nyczs, gedno sam Noe ostał (re
mansit autem solus Noe) B Z Gen 7, 23; Podług
smowi nygednego szwyatka nye, gedno pan bog
(nullus sermonis nostri testis est absque deo)
ib. 31, 50; Zadni nye ostał s nich tv ziw, iedno
Kalef (nullusque remansit ex eis nisi Caleb)
B Z Num 26, 65; Nye bodzecye boiowacz przecyw wyoczszemy a mnyeyszemv any szadnemv,
geno przecyw krolyowy israhelskemv samemv
(non pugnabitis contra minorem et maiorem
quempiam nisi contra regem Israel solum) B Z
III Reg 22, 31; Dobitczo nyszadne nye bilo se
mno, gedno dobitczo, na nyem-em syedzal (iumentum non erat mecum nisi animal, cui sedebam) B Z Neh 2, 12; Wina rzeczona syedmna-
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dzesyąth nykomv nye ma bycz skazana, gedno
naszemv stolv Dział 18; A szadny nye wstapy
w nyebo, yedno chtory stapyl z nyeba (et nemo
ascendit in caelum, nisi qui descendit de caelo
Jo 3, 13) szyn czlovyeczy EwZam 305; Nygd
tego nye *vydzyal, yedno m atka Iesvcristvszova
(om nes... praeter solam matrem Jesu factum
ignorantes) Rozm 102; <K> *wsey szekczy<e>
albo zakony nykogo nye przyaly, yedno alyez
rok sluzyl (sectae suae neminem adhibentes nisi
sub anni probatione) Rozm 182; Nygd nye zna
syna, yedno <o>czyecz (nemo novit filium nisi
pater M at 11, 27) Rozm 323; Slodzyecz {leg.
złodziec ?) ny przecz ny przyydzye, yedno by
vkradl Rozm 426; ^ Jaco ginego dnya nye
dayal, ieno umowyoni 1398 StPPP VIII nr 7373;
Ny przes kogo gynszego ne mamy otrzymacz
tego, gedno pres dar ducha svotego Gn 14 b;
Ne *yemeg boga ginnego, gedno mne, twórcza
szamego Dek V 1—4; Ne była any bandze nath
cze gyna myła, gedno thy sszama ca 1428 PF I
481; Nyszadni gyni wchadzay do domv bożego,
geno kaplany (nec ąuispiam alius ingrediatur
domum domini nisi sacerdotes) B Z II Par 23, 6;
Gey ocyecz nye ma ny sina, ny dzewki gyney,
*geno to samo (neąue masculum, neąue feminam ullam habet aliam praeter eam) B Z Tob
6, 11; la tobye vkazo, yze nye gest gyni bog,
geno Nabuchodonozor (non est deus nisi Nabuchodonosor) B Z Judith 6, 2; Gynsza dawnoscz namowyonemy nye mosze bycz, gedno
trzy lata (non alia praescriptio... repellit nisi
tantum triennalis, Sul 53: nye gynsza dawnoscz... nysz tylko trzechlethna) Dział 46; Bocz
nye iest gynszi, ktori bi walczil za namy, jedno ti,
boże nas M W 43b; A zadny gynszy nye może
gych navyedzaczi, yedno gych yisitator (visitatorem habeant sacerdotem ... approbatae religionis..., nec quivis alius possit eis huiusmodi
yisitationis officium exhibere) 1484 Reg 721;
Ynego oblyvbyencza myecz nye chczą, yedno
samego boga (nunquam vellet sponsum alium
accipere praeter solum deum) Rozm 24; Ynych
nye krzczyl, yedno ktoresch yydzyal kayące
Rozm 175; Mnymaly, aby <ni> kv komv ynschemv krest przysłuchał, yedno k tern proro
kom (et ideo putabant ad alium non pertinere
baptismum) Rozm 185; Tamo nye była nyyedna
yna lodzya, yedno yedna (nayicula alia non erat
ibi nisi una Jo 6, 22) Rozm 352; ^ A nixecz
ginsego thamo ne szocz ony biły nalesly, gedno
pełen grób manny bose Gn 181 b; Przes cin byskupy... nix gynsego ne mamy rosumecz, gedno
gego yelebnoscz Gn gl. 105a; Opyekadlnyk dzeczi... z nyczego gynego liczbi czynycz nye maa,

gedno z czynszów (de nullo rationem facere tenetur nisi de censibus) Sul 19; Tha czistoscz
nycz ginego nye gest, geno czyala y dusche czaloscz ot zmazanya XV med. R XXII 241; Tuto
nyczs gynego nye, gedno dom bozi (non est hic
aliud nisi domus dei) BZ Gen 28, 17; Da-ly dwa
tysszanczą grzywyen, tedy może wynycz s tego
yanczstwa, a nye da-ly, tedy nycz gynego, gedno
mussy mv szyyą kostovacz OrtBr VI 391, sim.
Ort Mac 141; Nye rzeki nycz ynego, yedno to:
Yvz czy szye przyblyza godzyna Rozm 609;
~ Jaco to swaczimi, is Micolay ginako ne roczil Czaslawoui za Staska, yedno gi pred *preczele przivescz 1397 P oza nr 358; Jacom ya Wawrzincza nye sandzil ginę di, geno kedi bil mim
sługo 1428 ZapWarsz nr 2779; Jacom ya nye
sal po vprawenyv panskem gindze, geno thv,
gdzem pirwey zaorał ib. nr 2848; Ani pokalaycze zemye przebitka waszego, k tó raś... ani gi
nako oczisczona może bycz, gedno przes tego
krew (nec aliter expiari potest nisi per eius sanguinem), ienze iest drygyego przelał B Z Num
35, 33; Kromye woley gego nye ma gnacz gynądy, gedno drogą (id non possit facere per
bona alterius nisi... per viam), która gydze do
lyasa {Sul 59: aby tego nye mogl yczynycz, geno
tylko drogą wyodączą do łasza) Dział 59; Ja
kom y a ... Zyem akowy... rany krwawey nye
zad ał... anym go ochr omyl yn ak o ..., yeno za
poczatkyem yege 1489 PF VIII 20; Prorok każdy
nygdzye nye yesth przeze cznothy, yedno
w sz<w)oyey znany {pro zyemy) albo oczysnye
(non est propheta sine honore nisi in patria
sua M at 13, 57) Rozm 345; Yschby ynako nye
mogły vnydz v krolewstvo nyebyeskye, yedno
przez myarą {leg. prze śmiarę, non yenturos
ad regnum nisi per humilitatem) Rozm 402.
3. jedno iż (eż): ogranicza zawartość znacze
niową zdania poprzedniego 'ale jednak, ale nie
stety, tyle że, sed, attamen, nisi quoda: Sswadczo,
esz Miczko dzelyl y dodzelal dzedzino v Koszmicz, yedno esz ss nechczenym Jaschcowim
nye dodzelyl 1401 SK J III 193; Ten czlowyek
wymyenyl tho dawanye przed gayonym szandem szwym dzeczom ..., gedno ysz {OrtMac 83:
*gegno yaz) tedy nye *bylo położony dzyen
szadowy OrtBrRp 63, 4; R ath bych szam byl
przeth V. M., yethno ysz myą vyelka thruthnoszcz szaszla XV ex. SlArch I pril. 23.
4. przeciwstawia jednej treści inną, zwykle
bardziej ograniczoną 'ale tylko, sed, sed tantum,
non..., nisi : Eze Climek ne mai w Tomczine
czosczi połowice, yedno czwarto czoscz 1394
HubeZb 70; lakom ne *wedzal Maczeya ode
czthir lath, yedno dopiro v Punczicz 1407 ib. 121;
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Iacom ia ne dal wszego zitha Wszeborowi na tey
wlocze, iedno dwoye staye 1409 KsMaz I nr 1322;
lako Benak a łan n<ie> *wrzoly nigedne zaplati
ot pana Thomka, gedno z rokoym 1410—3
JP XXXIII 387; Jako do Symunouicz ne wneszono Mycolayowy maczerziszny, yedno othczyszną 1427 AKPr VIII a 170; O ctoran yiprawan Viganth na myan zalowal, they ya yemu
nye winowath, geno czszom posnął 1428 ZapWarsz nr 295; Dzeczi o dzedzynną rzecz, nye
mayącz lyaath, pozwan[y]e, odzirzancz sobye do
lyaath odpowyedzenya zawyeszenye thych tho
lyaath, nye mogą w dawnoscz powodovi obrzeknącz, iano acz kthore przed zazwanym oczczowye gych alybo samy przedzirzely Sul 18;
Vstawyamy, abi nygeden othichmyast zemyen y n ... kostek ne gygral na pożyczki alybo na
brog, yano tylko (Dział 37: ale tylko) za pyenyądze gothowe (sed tantummodo pecunia pro parata) Sul 46;Ienze synów nye myal, iedno dzewky
(sed tantum filias) B Z Num 26, 33; Nye poziczisz bratv twemv na lifo pyenyodzi tw ych...,
gedno czvdzemv (sed alieno) BZ Deut 23, 20;
Nye mam chlebów pospolytich, gedno poswyotne (sed tantum panem sanctum) B Z I
Reg 21, 4; Nye mam chleba, geno z garstko
moki (non habeo panem, nisi ąuantum pugillus
capere potest farinae in hydria) B Z III Reg
17, 12; Vmarl Eleazar nye maiocz synów, geno
dzewki (non habuit filios, sed filias) B Z I Par
23, 22; Paklyby synów nye myal, gedno dzewky
(si autem filios non habuerit, sed filias), tedy na
dzewky ma pascz *gymyneye Dział 66; Yakom
ya nye vinovath Pyotrovi rakoyemsthwa zapissv
dzyevyanczy kop, yedno czthyrzi 1465 Zap Warsz
nr 1185; Yakom ya nye rzeki raczycz any szaplaczycz czthirech kop sza kmyecze Wacha
y J a n a ... Janowj Wolskemy, yano tho, czom
wisnal y zaplaczyl 1469 ib. nr 1257; Jakom ya
przesh Mikolaya Wolunskyego nye lowyl swyerza w pvsczy kxazey, jeno w swey 1489 ib.
nr 1638; Bomczy w szobye nye nalyazla nycz
dobrego, yedno grzechy Naw 88; Odpowyedzely
byszkupowe: Nye mamy krolya, yedno czyeszarza XV p. post. RozmPam 476; To rzekły na
svym samnyenyy nye glossem albo slovem,
yedno pomyslyenym (hoc autem non dixerunt
yoce, sed in conscientia) Rozm 411; Krolyy tego
pyenya nye yest podobno pyacz, yedno samemy
bogu Rozm 754; ^ Gydączy na woyną na ląnkach any we wszi staacz mayą, yano na polyv,
any drapyenya czynycz, yano konyoom pokarm
wzancz wmernye (in p ra to ... stationes facere
non debent nisi in campo, nec rapinas committere, nisi pabulum moderate pro equis recipere

poterint) Sul 15; Aczlyby... pow od... nye vczynyl szadney wymowy, gedno proscze zastawą
przygąl w pyenyadzoch, tedy ma ymyecz dosycz
na tey zastawie Dział 20; <G>dysz przy sadzech wierny sądzę nye maya myecz any baczycz gnyewow, any lasky, any darów, gedno
podług praw dy... sądzycz (apud iustos iudices
nil habeat yendicare odium ..., sed gestent stateram in manibus aeąuo libramine lances appendentes) ib. 47; Jako ya nye poszadla any
dzyrsza czasthky slachathnego nyegdy Maczegya... w Grudovye, yano pothla vyan[y]a mego
dzyrsza 1480 Zap Warsz nr 1487.
5. wprowadza zdanie przeciwstawne z odcie
niem warunku minimalnego i pożądanego 'ale
przynajmniej, byleby, tantum, sed tantum, modo
si, dummodcż: Bocz panami stogy weszele,...
i oth nich wszytko dobrocz mami, gedno na to
szamy dbaymy Słota w. 88; Gedno mylvy yey
vydzenye, naydzesz v nyey vczyeszenye 1453
R XXV 213; Prosszo czyo, abi lud moy ostał
ss tobo tobye ku *czczy. Otpowyedzal Iacob:
Nye gest tego potrzeba, gedno bich nalazl myloszcz przed twyma oczyma (non est, inąuit,
necesse: hoc uno tantum indigeo, ut inveniam
gratiam in conspectu tuo) B Z Gen 33, 15;
Czsokoly wi chceczye, tocz wam dam, gedno
my dzewko dayczye (tantum datę mihi puellam
hanc uxorem) ib. 34, 12; Bodzemy gich *dzewkye poymowacz, gedno ^obrzezemi nasze pacholky (filias eorum accipiemus uxores..., si
circumcidamus masculos nostros, ritum gentis
imitantes) ib. 34, 22; Wodo za pyenyodze day
nam, a tak bodzem pycz, iedno nam przepvscz
przecz (aąuam pecunia tribue, et sic bibemus,
tantum est, ut nobis concedas transitum) BZ
Deut 2, 28; Iakosmi poslvchali we wszem Moyzesza, tak bodzem poslvchacz y czebye, gedno
bodz pan bog twoy s tobo (tantum sit dominus
deus tuus tecum) B Z Jos 1, 17; Zgrzeszilysmi,
otplacy ti nam, czso raczisz, gedno nynye wizwol nas (tantum nunc libera nos) B Z Jud 10, 15;
Chczeszly yescze wszyavya tobye, gethno byerz
na roszvm szobye De morte w. 220; Povyem
czy o mey kosze, gethno gyey povachay w nosze
ib. w. 222.
6. przeciwstawia wskazując " nieprzekraczalną
granicę (po komparatywach) 'jak tylko, jak, niż,
non (non plus, non amplius) ..., nisi (ąuam)^:
laco Yan Oleszski swey szestrze niczs wanczey
ne vinowath, yedno to, czso yey obranczil 1404
Piek VI 219; Jaco Pechnik ne wszal wance, igno
(leg. jino) *trisy copi z szreba (leg. z źrzebia)
i s tim, czso mu s pustego dodaw[n]ano 1410
HubeZb 52; lakom yanczey ne *wrzol świni,
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gedno podług zemskego vkladu 1410—3 JP
XXXIII 388; O ctore na mo wsdanye dzedzini
Macey zalow al..., tego ya wyszey ne ranczyl,
yeno iako posual 1427 ZapWarsz nr 218a; Jaco
Jachna nye wnosla posagv, kedi prziszla za Philippa, nics wanceg, gedno troye skotha 1428
ib. nr 2780; O cthore penodze Macyey na *nyo
i na moyo bracyo szalował, tich mi gemv wancey nye winowaci, gedno tho czsom posnali ib.
nr 2810; Jacuś ne przedal W 0czsla<wowi> Woliczi niczsz woczei, gedno swei czosczi p poło
wicę) ca 1428 ib. nr 31; Jakom ya wanczey ne
ranczil, geno tho, czom wisznal 1433 ib. nr 408;
O cthore rzeczi i pyenodze Janowi Stanisław
mnye wino dal, thegom ya nye wzol wanczey
s mimi pomoczniky, yedno tho, czsom wrócił
1436 ib. nr 475; Jacom ya nye orał wenczey,
jano tho ve *czoho mya vozni wyaszal 1438 ib.
nr 870; Jakom ya nye ranczil yyanczey, yedno
ąuatuor sexaginta vyana 1440 ib. nr 879; Jakom
ia nye vzyal wyanczey dzelnicze maczerziny,
yeno volu 1449 Czrs s. XLIX; A b i... sząndza...
daley czthirzech groszy nye szmyal yiczągacz...,
a we mpnyeyszych rzeczach thilko, a nye wyączey, geno dwa grosza wyczągnyenya mocz
ymyey (in minoribus vero causis tantummodo
duos grossos exigendi habeat facultatem, Dział
21: a o mnyeysze rzeczy dwa grosza m a wzącz)
Sul 38; Nye wyączey, yedno czthirkrocz non
nisi ąuater XV med. SK J V 281; Chczemy, aby
sądzą abo podsądek kv dzeczskowanyy nye
wyączey posiał, gedno dw pacholky (non plures, quam duos famulos, Sul 31: nye wąnczyey,
nyszly dwv czalyadzyny) Dział 19; Vstawiamy,
abi nye mogli wyączey smyecz zbyeszecz abo
odydz, gedno geden abo dwa (non plures... nisi
unus vel duo, Sul 44: nye wączey..., nyszly ge
den abo dwa) do gynszey dzedzyny ib. 34; Za
lypha na tydzeny nye wiączey wząly pod naszą
mylosczą od grzywny, gedno poi grosza (non
p lu s... nisi tantum unam ąuartam , Sul 47:
a b y ... nye wyączey... wszącz myely, nyszly
tylko geną ąwartą) ib. 38, sim. ib. 57; Nye wyaczey konyem maya bracz, gedno równy pokarm
(non plus pro sumptibus ipsorum et eąuorum recipiant nisi moderatum pabulum) ib. 65; Dzie
dzicz... nye ma wiączei bracz..., iedno poi
grziwni grosi (non plus dabit heredi fluitans nisi
mediam marcam grossorum) 1498 MacPraw VI
274; Jako Paw eł... nye myal wyąnczy pozythku
w lągu na Nabrzeżu, yeno na zoląndzu w yesseny
pascz szwynye XV p. post. Czrs s. X LIII; Nycz
vyączey, gyedno czo vstavyono yest *van, czynczye (nihil amplius, quam quod constitutum est
vobis, faciatis Luc 3, 13) EwZam 298, sim. Rozm
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179; ^ Iaco łan ne ranczil za kmecza niczsz
daley, yedno do Buku 1408 Piek VI 358; Jacom
ya nye ranczyl daley zapusth Hyndzychowy za
Pyotra, yano ten rok, czszo myal bycz na zapusth
1439 ZapWarsz nr 535; Bo yaad nygdy nye bodze richley daan, iednoo w slodkey strdzy Gloger.
7.
wprowadza zdanie warunkowe: a. warunku
wyłącznego 'chyba tylko, jeśli nie, non (nemo,
nihil)... nisi (nisi ąuod, nisi u t)s: Alle czemucz
tutha movy f *naboszestwe, gedno pres tho,
isbichom ne patrzyły marne chualy tego to
swatha Gn 14a; A chocz gest ogon, gedno pamocz smercy Gn 173b; Pan rzeki: Y kto vkazal tobye, zesz nag ? Gedno iszesz yadl s owocza
tego drzewa, ges to czyezm zapowyedzal gego
nye geszcz (quis enim indicavit tibi, quod nudus
esses, nisi quod ex ligno, de quo praeceperam
tibi, ne comederes, comedisti)? B Z Gen 3, 11;
Bo po czyem wyedzyecz bodzem mocz ya y lud
twoy, yszesmi nalyeszly myloszcz przed twyma
oczyma, gedno acz s namy chodzycz bodzyesz
(in quo enim scire poterimus ego et populus
tuus invenisse nos gratiam in conspectu tuo,
nisi ambulaveris nobiscum)? B Z Ex 33, 16; Zali
czso ginego mogo movicz, iedno czso bog polozi w vsczech mich (numquid loqui potero
aliud, nisi quod deus posuerit in ore meo)? B Z
Num 22, 38; Pan bog Israhelow podwrocyl
Amoreyskego walczocego przecyw gemu prze
swoy lvud israhelski, a ti tak nynye chcesz odzerszecz żerny o gego?... Ale czso pan bog nasz
wycyoscza odzerszal, dostanye syo k naszemu
gymyenyy, gedno snadz acz gesz lepszi Balacha
(nisi forte melior est Balac), sina Sefor..., <al)bo
rzecz moszesz, iszesz syo wadził s Israhelem
B Z Jud 11, 25; Y kako bodze moc gynako
vkoycz pana swego, geno nad naszimy glowamy
(quomodo enim aliter poterit placare dominum
suum, nisi in capitibus nostris) ? B Z I Reg 29, 4;
Bo czszo gyest zamieskanye rząndząnczego dom,
gyedno ogień wyelky, w domw zapalony (quid
est negligentia gubernantis dom us? Ignis validus in domo accensus) XVp. post. R I s. XXXIX;
A kako by y yvsz mogl crzeszycz, a on yvsz
davno vmarl, yedno szam bog (quis nunc posset eum suscitare, iam defunctum, praeter solum deum?), *łem by mogl vczynycz Rozm 135;
A stayely sol, v czemze bądzye solono, bo czemv
szye daley badzye godzycz, yedno yze ya vyrzvczą na dvor (ad nihilum valet ultra, nisi ut mittatur foras M at 5, 13), aby zdeptana od lyvdzy?
Rozm 265; ^ Azalyby nye mogl bycz zbavyon
rodzay czlovyeczy, yedno eszby ty czyrpyal
(non potest genus hominum aliter salvari, nisi
te oporteat ab impiis necari)? Rozm 167.
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b. warunku minimalnego: 'jeśli tylko, non...
nisi*: B og... yethno mv drzewo zakasał, by go
ophszeyky nye rvszal,... rzeknacz yemv:
Gyethno ruszych, tedy pewno ymrzecz mvszysz
De mor te w. 131; K tórą (sc. wiarę) iedno wszelki 5
czala y nye poruszona nye chowacz bandze...,
na wieki zgynye M W 8a; Iedno szye nye nawroczyczye, myecz swoy zanyosl (nisi conversi fueritis, gladium suum vibravit, FI: acz se ne obrocycze, mecz swoy zanosi) Pul 7, 13; Gedno szna- 10
myon a dzywow nye vszrzyczye, nye ywyerzyczye (nisi signa et prodigia videritis, non creditis Jo 4, 48) XV ex. M PK J II 320.
c. warunku wyłącznego ju ż spełnionego 'gdyby
nie to, że, non... nisi quia (q u if: Gedno ysze 15
zakon twoy myslene mogę gest, tegdy snadz
zghynal bych (nisi quod lex tua meditatio mea
est, tunc forte periissem) Fł 118, 92, sim. Puł,
M W 34b; Gedno ysze (nisi quia) gospodzyn
byl w nas, rczy nyne Ysraheil: Gedno, ysze pan 20
byl medzy namy, gdy wstały so ludze na nas,
sodzywy (pro snadz żywe) bycho polknaly nas
(nisi quia dominus erat in nobis,... forte vivos
deglutissent nos) FI 123, 1, sim. Puł; Yedno
ysz naam yawnye pokazano, ysz sze then bil 25
v kazał non aliud nisi hoc, quod aperte monstratur XV med. SK J V 253; Od początka svyata
nye yest slychano, aby kto otworzył yego oczy,
który szye slyep yrodzyl, yedno yschby ten czlovyek od boga byl, nye mógłby tego czynycz (nisi 30
esset hic a deo, non poterat facere quidquam
Jo 9, 33) Rozm 423.
8.
wprowadzając zdanie czasowe, wskazuje na
bezpośrednie następstwo zdarzeń *skoro tylko,
zaledwie, ut primum, statim ut ( cum, p o stą u a m f: 35
A gedno tho wslysalesz, *piecz beszal W rban
gonycz wylka a drzecz łyka XV in. CyzPłoc;
O spocoynich angeli spyewayą, geno syą Xpus
narodził, rzekącz: Ffala bogu na wischocosczy
XV med. R XXII 243; Gyedno przyszła zona 4 0
gyego, a scz<ą>glą rąka do nyego, esz gyey
w rąka wpathl lyst Aleksy w. 233; Gyethno szya
porvsza, wszythky nagle szdavycz mvsza De
morte w. 200; Yedno yą wzyal, asz nathychmyast ona ysta svcha laska pvsczyla odrosły 45
Rozm 32; Bo yedno szyą Iesvs narodzyl..., nathychmyast pokazała <się> gyyazda nova (mox
ut Jesus natus est..., apparuit in aere quaedam
nova Stella) Rozm 67; Dzyeczyatko... dało svyadecztvo... o narodzenyy Iesvcristvszovem, bo 50
nagle yedno szye yrodzylo, tako stanąwschy na
nogach (mox ut puer natus est, supra pedes
stabat) y yąlo ... o narodzenyy movycz Rozm 73;
Yedno to slovo rzeczye Yesus (statim postquam
Jesus puer hoc yerbum consum m avit),... tako 55
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on *nądny Zyd, padnacz na zyemye, zdechnye
Rozm 131; Nathychmyast yednom k nyem przyschedl, aze myą poznały, czom ya (statim, cum
yenissem ad has, recognoverunt me, quis essem)
Rozm 140; Yedno yalo szvytacz, yako dzyeyycza blogoslayyona posiała k nyemv svyąta
M arya Magdalena Rozm 497; A yedno poydzye
yyethnycze (leg. w wietnicę), as szye yschytky
chorągyy poklonyly przeczyv yemv Rozm 757.
9.
uogólnia zaimek względny: który (iż) jedno
fktórykolwiek, który tylko, quicumque3: Pogym
*zagyegocz szoną szobye, kthorey gyedno bandzesz chczyecz, szlvbyą thobye, thą masz myecz
Aleksy w. 42; Ale ktori gedno tho sluszebnyk
yczyny, tedi gemy liczę ma bycz przezszono
Dział 15; Glos Yezukristow... przeczywo wszem
zlosnym, gysz yedno w tego szwyata zbozu wyeszyelyo szye Puł 143 arg.
Cf. 2. Jen
Jenoć, Jednoć 1. wskazuje, że zakres treści zda
nia został ograniczony do treści wyrazu, któremu
sensowo towarzyszy \jedynie, wyłącznie, tylko, solum, tantum : Yednocz yedna suknycza mam
vnam tantum tunicam habeo XV med. SK J V
260.
2. przeciwstawia jednej treści inną, zwykle
bardziej ograniczoną 'ale tylko, sed\ verum : Nye
yymczy, gestczy grzeschny, yednocz to vyem,
yzeczyem byl slyep, a yvz vydzą Rozm 422.
3. wprowadza zdanie warunkowe warunku mi
nimalnego 'jeśli tylko, s f : Genocz wassza sprawedlywocz cresc<ij>en<s>ka ne *bodze opphilstwa (pro opphitsza), nyz sprawedlywocz wczennykow, luczememyczska nisi habundaverit iusticia yestra plus quam Scribarum et Phariseorum,
non intrabitis in regnum celorum (M at 5, 20)
XV med. GIWroc 61 a.
4. wprowadzając zdanie czasowe, wskazuje na
bezpośrednie następstwo zdarzeń 'skoro tylko,
zaledwie, ut primum, cum primum : A gednocz
ona gest tho bila yczinila, aszecz natichmasth
gest ona sdroua była Gn 4 a ; A gednocz szo
gest on swich g<rz)echof byl spouedzal, a f swem
serczu gest gich on byl szaloual, aszecz szo Xpt
gest byl nad nim smiiloual Gn 14a; A tedy vocz
ono gysthe sverzo gednoroszecz gednocz on ono
gysto dzeuiczo vsrzy cystho, ascy on natich
masth do ne przybeszy Gn 179b.
Jenokole cf. Jednokole
Jenorodny cf. Jednorodny
Jenorost cf. Jednorost
Jenorożec cf. Jednorożec
Jenostajnie cf. Jednostajnie
Jenostajny cf. Jednostajny
Jenoż, Jednoż wskazuje, że zakres treści zdania
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został ograniczony do treści wyrazu, któremu sensowo towarzyszyrjedynie, wyłącznie, tylko, solum,
tantum*: Czernym szyą yrodzyla, kyedym ya
szama oddalona tego darv yyelebnego, yen yest
dan kazdemy czlovyekv od przyrodzenya, yednosch ya mymo ynny lvd nyeplodna (tali nam
naturae dono sola sum privata, prae ceteris hominibus sterilis sum facta) Rozm 6; ^ bez kon
tekstu składniowego: Genosz ita 1461—7 Serm
442 r.
Jeny cf. Iny
Jenż(e), Jeż, Iż(e) f o r m y : n. sg. m. jenże
Kśw ar 8. br 35. cr 36. cv 21, Gn lb . 3b. 4b,
FI i Puł 1, 2. 9, 4, etc., Ojcz 1—7. 9. 12. 14—6,
Bogur B—F, XV in. R XXIV 76, ca 1420 ib. 85,
etc., ca 1425 EwKReg 42, Sul 86, XV med. SK J
I 53, XV med. SK J V 279, B Z Gen 4, 19. 5, 21.
Ex 10, 10, etc., 1455—60 R XIX 110, M W 140a,
Puł 83, 13, XV ex. M PK J II 316, Rozm 10,
etc.; jenż FI 17, 45. 83, 13, etc., Ojcz 8. 11,
Wierzę 9. 12, XV p. pr. SK J I 303; iż FI i Puł
93, 2, Sul 41. 92, XV med. SK J V 258. 264. 268,
B Z Lev 24, 5. I Reg 16, 19. 26, 14, Rozm 29.
164. 526; iże FI 71, 19, Rozm 500; jeż FI
68, 36, XV med. SK J V 268, B Z Gen 2, 5.
II Par 32, 4, etc.; f . jaż Gn 3 a, Gn gl. 102 a, FI
i Puł 57, 5. Ann 8, 1404 BiblWarsz 1860 III 85,
1408 HubeZb 122, etc., B Z Gen 35, 16—8. 49,
29. N ah 3, 4, XV
M PK J II 317, Rozm 96;
neutr. jeż Gn 179b, FI i Puł 1, 3. 70, 20, etc.,
B Z Gen 1, 30. 2, 12, etc., Rozm 90. 129; jeże
Gn 116%, Gn gl. 70a; jenże Rozm 4; ~ g. sg.
m. jegoż Gn 3 a, FI i Pul 26, 1, 1400 SK J III
189, XV med. R XXII 239, B Z Gen 48, 15.
I Par 9, 43, 1483 ZapWarsz nr 1546, Pul 31, 2,
Rozm 48. 185, etc.; (z) jegoż 1400 StPPP VIII
nr 10157, B Z Gen 10, 24. 22, 23. II Par 36, 7;
(od) niegoż B Z Num 26, 5. I Par 7, 25. 9, 43;
/ . jejże FI i Puł 77, 59, B Z Gen 36, 2, Puł 14 arg.,
Rozm 59; (od) jejże Błaż 320, B Z Gen 3, 19;
(u) niejże B Z III Reg 17, 20; jeż Naw 28;
(z) nieże B Z Deut 20, 6; neutr. jegoż Kśw cv 15,
1396 HubeZb 24, Gn 5b, Bogur A—E, 1420
M M A e VIII 459, Sul 54, Błaż 320, XV med. R
XXXIII 122, B Z III Reg 18, 12. II Par 28,
10, M W 21 b, Rozm 73; (z) jegoż FI i Puł
128, 6; (do) niegoż B Z Num 35, 25. Jer 29, 7,
XV p. post. RozmPam 473; ^ d. sg. m. jemuż
Kśw dv 4, Gn 2b. l l b , FI 31, 2, FI i Puł 71, 12.
103, 26, ca 1425 EwKReg 42, Sul 92, Błaż 319.
321, B Z Gen 5, 3. Ex 21, 8, XV
M PKJ II
317, Rozm 26. 43, etc.; (przeciw) jemuż B Z II
Par 35, 21; (k) niemuż Kśw cr 15, B Z Ruth 2, 12;
/ . jejże B Z Gen 29, 31, Rozm 45. 49; (k) jejże
1408 TPaw IV nr 1520; (k) niejże B Z Deut 2, 37.

31, 13, Rozm 123. 221; jeż Gn 183a, BZ Gen
16, 6; (k) nieże 1447 R XXII 55; neutr. jemuż
Gn 176a, Rozm 49; (ku) jemuż 1402 PKKr II
238, B Z Jos 6, 20; ^ ac. sg. m. iż Sul 22, B Z
I Reg 15, 14. III Reg 15, 19, Rozm 164; (prze)óże
B Z Gen 32, 32; jenże FI 1,5. 117,23, FI i Puł
1, 16, 1420 AKPr V IIIa 154, 1421 PF VIII 16,
etc., Rozm 102. 108; (w) jenże FI 11, 41, FI i Puł
19, 10, 1406 TPaw IV nr 2660; jenż FI 103, 28;
jegoż Gałka w. 28, XV med. M PK J V 427, XV
med. SK J V 259, B Z Gen 17, 21. 21, 7, etc.,
Naw 29, Rozm 1. 25, etc.; (o) jegoż 1398 HubeZb
108, FI i Puł 40, 10, 1411 HubeZb 125, 1424
Msza III 63, sim. VIII; (przez) niegoż Rozm 44;
/ . jąż 1396 HubeZb 25, 1399 TPaw IV 67, Bogur
A—C. F, 1405 JKsMaz I nr 513, 1407 HubeZb
121, 1411 KsMaz I nr 1684, etc., B Z Ex 14, 12,
Puł 34, 9, Naw 55. 65; jąże Bogur E; (o) jąż
1396 JP XXXVII 132, 1411 HubeZb 57, 1420
AKPr VIII a 153, etc., B Z Deut 30, 20. Neh 6, 13.
9, 15, Pul 93 arg.; (w) niąż B Z Deut 23, 20.
26, 3. 28, 11. Jos 24, 18. II Esdr 8, 84; neutr.
jeż Kśw cr 25, Gn 5 a, FI 9, 15, etc., Sul 14, XV
med. R XXII 241, B Z Deut 30, 11, etc., Rozm
540. 642; (w) jeż Sul 76, B Z Deut 21, 22, Rozm
71; (za) nież B Z Gen 23, 16; jenże Naw 63;
~ i. sg. m. imże Gn 3b, FI i Pul 26, 12, XIV
ex. Pocz 232, B Z Gen 29, 10. Ex 6, 5. 16, 32;
(przed) nimże FI i Puł 26, 2; (pod) jemże Rozm
103; (pod) niemże Rozm 175; / . jąż Gn 171 b,
FI i Pul 49, 24, XV in. R XXIV 74, XV med. R
XXII 240, B Z Jos 2, 20; neutr. imże Gn gl. 164a,
XV med. R XXII 238, B Z Gen 49, 32. Ex 16, 8;
(pod) nimże Rozm 83; ~ /. sg. m. (o) jemże
Kśw br 20. 32, Sul 108, XV med. R XXIV 350,
XV med. SK J V 254, B Z Gen 7, 15. Lev 8, 8;
(na) niemże B Z Lev 22, 3. III Reg 13, 31.
II Par 33, 7, Rozm 164; (o) imże Aleksy w. 206;
(na)nimże Naw 21, Rozm 2 1 5 ;/. (w) jejże 1398
HubeZb 73, FI 67, 17. 73, 3, FI i Puł 31, 10,
1426 ZapW arsz nr 165. 166, Sul 44, BZ Gen
28, 4. 20; (o) niejże B Z Deut 28, 68. Neh 2, 17.
9, 23. Is 48, 17, Puł 67, 17, Rozm 95; (po) jejż
FI 142, 10; (w) jeże Gn gl. 165 a, Rozm 4; (na)
nieże B Z Num 19, 2; neutr. (w) jemże B Z Gen
1, 30. 13,14. Lev 6, 3; (na) niemże B Z Deut 1, 33;
(o) nimże Rozm 67. 95; ~ n. du. m. jaż B Z
Jos 2, 8. 10; ^ d. du. m. (k) nimaż B Z II Par
31, 13; ^ n. pl. jeż FI i Pul 121, 1, Sul 75; m. iż
Kśw br 12—3. 15. 30. bv 3. 16, FI i Puł 3, 1.
21, 28, etc., Galka w. 68, Sul 107, Blaź 320,
XV med. R XXII 234. 235, etc., B Z Gen 6, 7.
48, 6. IV Reg 19, 26, etc., De morte w. 273,
M W 118a. 130b, Puł 138, 20, Rozm 93. 94, etc.;
iże Rozm 401. 644; / . jeż FI i Puł 8, 8. 148, 4,
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1405 KsM az I nr 577, 1424 AKPr V IIIa 163,
XV med. SK J V 274, BZ Deut 24, 21, Rozm 16;
eż XV in. R XXIV 68; neutr. jaż Gn 175b, P/
i Pul 78, 6, P Z Jud 10, 4. IV Reg 14, 9, Pw/
30, 22; ~ g. pl. ichże XV in. M aik 118; m. ichże
G/2 171 b, FI i Pul 13, 6, 1424 Msza III s. 53,
sim. VI, B Z Num 2, 12. 18, eżc.; (z) ichże FI i Pul
44, 10; nichże BZ Num 14, 13; / . ichże FI 20, 11,
Blaż 322, P Z Judith 11, 12, 1461—7 Serrn 98 v,
Pul 8 arg.; (z) nichże B Z Judith 7, 6; ^ d. pl. m.
imże ca 1428 PF I 481, BZ Gen 50, 19. Ex 6, 5.
Num 34, 29. II Par 34, 12; (k) imże 1406 Piek VI
309; (k) nimże B Z III Reg 15, 2 6 ;/. imże Sul 75,
Blaż 322, XV med. SK J V 274; (k) imże 1420
AKPr VIII a 151; neutr. imże FI 39, 16; ^ ac. pl.
jeż FI i Pul 8, 4. 77, 14, P Z Deut 27, 10; m. jeż
1406 KsM az I nr 694, P Z IV Reg 17, 34, etc.;
(nad) jeż 1424 Msza III s. 60, sim. VI. VIII, XV
med. R XXII 234, 1456 Msza VI s. 260, sim. VII,
Pul 89, 17; (na) nież B Z Jud 10, 7; ichże Rozm
312; / . jeż FI i Pul 118, 47, XV med. R XXII
246, Naw 64. 67; (o) jeż 1406 HubeZb 83, 1411
ib. 90, 1425 Przyb 19, XV med. M P K J Y 428, B Z
Judith 4, 6; neutr. jaż Gn gl. 101 a, i 7/ i Pul 45, 8.
131, 12, B Z Judith 8, 28, Pul 89, 17, Rozm 554;
jeż 1423 AKPr VIII a 162, Sul 82; (w) nież B Z
Num 35, 12; jeże B Z Gen 21, 29. Num 30, 17.
Judith 7, 25; ^ i. pl. m. imiż FI 89, 17, Sul 75,
B Z Deut 33, 17, Rozm 5; (przed) imiż Sul 78,
B Z I Par 15, 5; (nad) nimiż B Z Tob 6, 16;
/. imiż FI 9, 22, M W 128a, Naw 64; neutr. imiż
Kśw br 4, FI 89, 17, B Z Gen 33, 5. II Esdr
9, 55; ^ l. pl. m. (w) ichże FI i Pul 31, 11. 145, 2,
Sul 78, B Z Ex 12, 7, M W 125b; (o) nichże
Kśw cr 6, B Z Deut 31, 13. Jos 4, 3 ; / . (w) ichże
Gn 180b, 1414 A K H III 236, B Z Tob 10, 7,
Naw 27; (na) nichże BZ II Par 30, 14; ^ jeż, iż
używane w funkcji różnych przypadków i rodza
jów a także bezrodzajowo: jeż 1397 Leksz II
nr 1065, FI 138, 20, FI i Pul 121, 6, 1402 TPaw IV
nr 828, ca 1425 EwKRęg 42, ca 1440 R XXV
220, Sul 38. 75, B Z Gen 1, 26. 2, 22. 8, 17.
Lev 4, 35. 6, 5. Num 3, 39. 15, 22. Jos 2, 17.
6, 22, etc.. Pul 104 arg., Rozm 5. 22; iż 1423
AKPr VIII a 162, B Z Gen 1,25. 3, 2. 4, 11. 6, 12.
Lev 25, 8. Num 3, 26. III Reg 20, 25. I Mach
1, 63, Naw 104, Rozm 16; iże Rozm 789.
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b. nieosobowo 'co, quV................................ 185
aa. odnośnie do jednego członu zda
nia nadrzędnego ............................ 185
aaa. z odpowiednikiem w zdaniu
nadrzędnym
bbb. bez odpowiednika w zdaniu
nadrzędnym
bb. odnośnie do całego zdania . . . . 185
B. zaimek względno-nawiązujący 'a ten, ten
to, ten właśnie, q u i .................................185
C. zaimek pytajny 'kto, qm .....................186
D. dubia: zaimek anaforyczny 'on, i s \ . .1 8 6
Z n a c z e n ia : A. z a im e k w zg lę d n y 'który,
qui : 1. użyty przymiotnikowo: a. człon określany
znajduje się w zdaniu nadrzędnym: aa. z odpo
wiednikiem w zdaniu nadrzędnym: aaa. bez par
tykuły to: aaaa. bez przyimka: Then to kroi,
genszecz gest bil barszo yiszoky, tenczy szo gest
on dzysza vczinil barso niszky Gn 3a; Ten tho
yelebny doktor, gemusczy Bed[z]a dzego, mouiy
Gn l l b , sim. ib 2b; W sidle w tern, iesz (quem,
Pul: które) so scrily, ylapona iest noga gich
FI 9, 15; Smok ten, genz (quem) yes {Pul: yegoszesz) stworzył FI 103, 28; Ten gest dzen, gensze
(quam, Pul: yen) gest yczynil gospodzyn FI 117,
23, sim. B Z Gen 17, 10; Ta pusczina, iasz padła
na K atherzino..., *to yest S ym un... ne dodzelil 1408 HubeZb 122, sim. XV med. R XXII
233; Gest bila ta to rzecz, yoosmi (quem) mo-

JENŹ

JENŹ

wyły B Z Ex 14, 12, sim. Naw 55. 65; Wszako
gest ten Ezechias, gesz (qui) skaził... ołtarze
B Z II Par 32, 12; Przesz... syna twego, yensze
(qui, Msza I. V III: kthory) s tobą <zywye> 1456
M sza VI s. 263, sim. Rozm 303; Przez thy
wszysthky bolyesczy, gymysz gyesz przen bolyala Naw 64; Przez thy Izy, yesesz przed nym
bolyala ib., sim. ib. 67; To drzeuo, yesz (quae)
było yczczyono kv modlytvye dyablom, potem
było posvyączono Rozm 90; Then łan, yegosch
(quem Jo 13, 23) myloyal myły Iesus nayyeczey
nad ynsche Rozm 551, sim. ib. 659; Yakosch
czczyemy o onem moczarzy Iudzye Machabeyy,
yemusch yest rzeczono: Vezmy myecz syyathy
Rozm 637; Sznadz by mogl nyekto vą<t>ppycz
o to slovo, yze rzekły Zydovye Rozm 789;
^ (niebezpośrednio po członie określanym):
A szaprafdocz by ten tho clouek byl [b]barszo
greszny, gensze by on oth te tho svathloszczy
ne bil osfeczon f gego duszii Gn l b ; Tho to dan
przynosi bil, gąszczy gest ona rzimskemy czeszarzeyy dacz była mana Gn 3 a, sim. ib.; Ten
tho kroi neba y szeme, genszecz gest barszo vyszoky, gegosczy yisokoscy nigeden [a]angol...
doszocz... ne mosze, tenczi szo gest on dzysza
yczynil tako nisky ib.; X anząn... taky członek
mylosczywye ystawyl, gysz ma na yyeczne czassi
trwaacz Sul 92.
bbbb. z przyim kiem : Kedi Janusz... zabił
tego czloweka, o gegosz Lexandr poprzisszanszon 1398 HubeZb 108; Nauczo cze na drodze
tey, po ieysze bodzesz chodzicz (qua gradieris)
FI 31, 10, sim. Pul; Potrasz Laska ne dal Gyvanovy teyg roleig, sza gosz penodze wfszol
1411 HubeZb 57, sim. 1420 AKPr V IIIa 153; Ta
dzyeyycza, o gyeszeszm (de qua) ya to przepoyyedzyal, pocznye *dzyączyąthko Rozm 4;
^ (niebezpośrednio po członie określanym): Palatinus nigdi ne bel tey nyue w dzerzenu, o yansz
zalowal 1396 JP XXXVII 132; Jako yest Woytcowi then Ust dan, za yensze Yan obroczil 1406
TPaw IV nr 2660; lako Laurencius rzeczy tich
ne pokradł, o gesz m u ... capitaneus dawa wino
1411 HubeZb 90; ^ ^ (temat ń-): To wdowo,
v nyeysze (apud quam) iakosz takosz sziwyo
syo, ti gesz zamocyl B Z III Reg 17, 20, sim.
Rozm 95; To yest dzyeczye, o nymze wschysczy
proroczy przepoyyedaly (hic est... propheticus
puer nobis natus) Rozm 67, sim. ib. 95; ^ (nie
bezpośrednio po członie określanym): To yste
drzeuo było barzo yyschokye, pod nymze szyedzyely Rozm 83.
bbb. z partykułą to: aaaa. bez przyimka:
Które so to rzeczi, ges to (quos Luc 24, 17)
mowyce medzy sobo? ca 1425 EwKReg 42;

Udzalal pan bog s tey koszczy, gez to (quam)
s Adamowa boku wiyol, szono B Z Gen 2, 22;
Co mu so ty yagnyota, geszesz to (quas) postawyl? ib. 21, 29, sim. ib. Num 30, 17; To so
słowa zaslvbyenya, któreś to przikazal pan
Moyzeszovi, aby ge sczwirdzil... przes tego
slvbv, genze to (quod) gim zaslvbil BZ Deut
29, 1; Przikazanye to to, ges to (quod) ya dzysz
przikazvyo tobye, nye iest nad tobo ib. 30, 11;
Nye bodzewa vinna to to przisyogo, ges tosz
(quo) nasz zaprzisyogla B Z Jos 2, 17; Czisczi
bodzem od tey przysyogy, yos tosz (quo) nasz
zaprzysyogla ib. 2, 20; Który yest to początek,
ys to (quo) movysch, aby byl v oycza Rozm 164.
bbbb. z przyimkiem : Poglodny s tego myasta,
na gemzez to nynye (in quo nunc es) BZ Gen
13, 14; Ostrzeszesz myo na tey to czyoszczy, na
geyze to (per quam) chodzo ib. 28, 20; ^ (te
mat ń-): Odwazil gemu to srebro, za nyes to
(quam) kupyl B Z Gen 23, 16.
bb. bez odpowiednika w zdaniu nadrzędnym:
aaa. bez partykuły to: aaaa. bez przyimka:
Zmouil sin bozi sloua uelmy znamenita, gimis
casdo duso zbosno pobuda Kśw br 4; Toc
uem ... smerne narodene sina bożego, ienze prez
pocothka s bogem occem jesc croleual Kśw cr 36,
sim. FI i Pul 76, 13. 80, 9; So ta ista sloua
zmouona ochcem suotim, iemuz bese ymo Symeon Kśw dv 4, sim. ca 1425 EwKReg 42; Czo
Andree kupił dzedzini, to kupił s postpolstwa,
gegosz gesz<m> ya tako dobro *czoncz mai,
iako y on 1396 HubeZb 24; To *berzemu na
naszo prziszongo, yonsz mi yczinily ib. 25, sim.
1423 M PK J II 302; Vkaszugocz nam gedno
drogo, gosz mamy do krolefstwa nebeskego
przicz Gn 171 b, sim. FI i Pul 49, 24; Pyse so
nam o ueselu svadzebnem, gese było in istis
uerbis agitur de nupciis sponsalibus, que fuerunt
inter Christum et beatam Agatham Gn gl. 70a;
Bodze iaco drzewo, iesz (quod) szczepono iest
podług czekocych wod, iesz (quod) owocz... da
w swoy czas FI 1,3, sim. Pul, sim. FI i Pul 70, 20,
1442 R XIX 77; Iaco proch, iensze (quem, P ul:
yen) rzucza watr od oblicza zeme FI 1, 5, sim.
FI i Pul 7, 16; V zrzo... mesocz y gwazdy, iesz
(quae) ies ty yczinil FI 8, 4, sim. Pul; Wszitko
podbił ies pod nogi iego... Riby morzke, iesz
(qui) przechodzo stdze morzke FI 8, 8, sim. Pul,
sim. FI i Pul 148, 4; Lapaio ie w radach, gimisz
(quibus, Puł: ktorymy) misio FI 9, 22; Mislili
so radi, gichsze (quae, Puł: yesz) ne mogli vstanowicz FI 20, 11 ;Visluszay, gospodne, glos moy,
gimsze (qua) iesm volal ku tobe FI 26, 12, sim.
Puł; Blogoslawoni mosz, iemnsz (cui) ne poloszil bog grzecha [Puł: yegosz nye wynowal bog
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w grzesze) FI 31, 2, sim. FI i Pul 71, 12. 103, 26,
BZ Ex 21, 8; Ogarn 0la S0 me zla, gimsze (quorum) ne czisla FI 39, 16; B og... pomocznik
w *zamotczech, gisz (quae) S0 nalezli nas barzo
FI 45, 1, sim. Pul; Widzcze dzala bosza, iasz
(quae) iest poloszil czuda na zemy FI 45, 8,
sim. Pul, sim. FI i Pul 131, 12; I lub b 0d 0 bogu
nad czelcza młodego, iesz dobiwa rogow FI 68,
36, sim. P ul; Blogoslawoni gospodzin bog
Israhel, isze (qui, Pul: yen) vczinil dziwi welike
sam FI 71, 19; Zapomneli so ... dziwom iego,
iesz (quae) pokazał iest gim FI 77, 14, sim. Pul;
Wwodl ie na goro swotosci swoiey, goro, ieysze
(quem) dobiła prawicza iego FI 77, 59, sim. Pul;
Wiley gnew twoy w pogany, gisz (quae) czebe ne
znały y w crolewstwa, iasz (quae) ymena twego
ne wziwali FI 78, 6, sim. Pul; Blogoslawoni mosz,
iensz (qui, Pul: yenze) pwa w czo FI 83, 13,
sim. FI 101, 19; Radowali iesmi se za dny,
gimisz (quibus, Pul: w dnyoch, w yezes) ies nas
vsmerzil, lyati, gimisz (quibus, Pul: w lyata,
w yasz) widzely iesmi zle FI 89, 17; Zapomnyely so boga, gensz (qui, Pul: yen) zbawił ye,
gensze (qui) vczynyl weligee rzeczy FI 105, 22;
Y myslil gesm w kaznech twogych, gesz (quae)
gesm mylowal FI 118, 47, sim. Pul; <Bo)ga
oczcza, gymsze syn boszy... zawszdy se pora
dzą XIV ex. Pocz 232; Otcze nas, yenze {Ojcz
8. 11: genz, 17: który) yes na *nebissich, osswin
sche fthe ymi Ojcz 1, sim. Ojcz 2—7. 9. 12.
14—6, ca 1420 R XXIV 85, 1424 Msza III
s. 63, M sza VI—V III; W yarze... w lh u X p a ...,
genz (qui, Wierzę 1. 3—8. 10. 11. 14. 17. 18:
yen, 19: ktori) se *poczul duchen {pro duchem)
swyentim Wierzę 9. 12; Boszicze, ... slisz modli
two, iosz {Bogur D : yenszecz, E: yąszecz) nosimi Bogur A—C. F ; Pater noster, qui es in
celis. N ota: qui, quando tenetur relative, tunc
tantum significat ienze, et non ktori XV in. R
XXIV 76; Na gego dzedzyne pancz kop y trzy
kolow porambyl w plocze, gense on grodził 1420
AKPr V IIIa 154; N em erza... trzydzesanth grzywen zyskał na Stachne... y na gey dzeczoch,
gesz s prawym mązem myala, na wssystkych,
ys to s pirwym myala mąsem 1423 AKPr VIII a
162; N a am ... towariszstwo dacz raczy...
s w<sz)ystkimi swotimi twimi, w gychsze nas
towariszstwo... przipusczy 1424 M sza III s. 63,
sim. VI. VIII, sim. 1424 Msza III s. 53, Msza VI;
Weczcze wsiczy y pospoliczy, gymsze pylno
gesth noverint om nes..., quibus expedit ca 1428
P F 1 481; K riste,... racz nam dacz kapłani, gizz
by prawdą wiedli Galka w. 68; Thylko w groszy
za swe prawo, gesz zową krwawyone, doszycz
ymyecz mayą Sul 14; Skodą czyrpącemy zwyerzą
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sgvbyonee szacynk, gysz (iuxta yalorem animalis deperditi, quod) swą przyszągą doswyathcz i..., maya wroczycz Sul 22; Wyną, yaasz
(quae) rzeczona szedmdzeszanth, yaasz (quae)
obykla naszeemy skarby... przydaana bicz,
wstawyami, abi... naszey komorze przydaana Sul
30, sim. ib. 1; Vstawyamy..., aby thaka nyewyasta ... przy wszysthkich... rzeczach... pospolv
y s konnymy yosznyky, gymysz (quibus) czasy
mąza swego yaszana by ostała Sul 75; Kv przekazenyy drogy braczsthwam, gesz (quas) rzemyąszlnyczy myasth dzirzą, ystawyamy Sul 82;
Brat, yenze nye chczal przes brata swego otpowyedzyecz,... w czanscz brata swego... nye ma
syąn wmyatacz Sul 86; Deus eterne, qui, genz,
omnium absconditorum es cognitor, qui, genz,
nosti omnia antequam fiant (Dan 13, 42) XV
p. pr. SK J I 303; So dyabl<i>, gysz se wszemy
s ty m i... ognyy przisodzeny bodo Błaż 320;
Ale onego czlowyeka, yegozz lyydzye zyemzzczy
molwyo swyotego, quem homines terrae dicunt
sanctum, troyako rzeczo yesm ykazal nye swyo
tego XV med. M PKJ V 427; Byada wam bogathim, gisch tu maczye swą yczyechą, by<a)da
wam, gisch syą smyegeczye, bo badzeczye placacz XV med. R XXII 236; Caszdi, gen gest
w żeli złego dopusczonego a sstalego, ten ządzą
ma ku dobremu, gimsze bi owo zle dopusczone
yusz nadązil ib. 238; Milossyerdze gest myloscz
serdeczna a czista, yąsch czlowyek caszdemu
chcze dobrze, yaco schobye ib. 240; Jyszesczye
wi czisczi prze mową albo prze słowo, *geschsmi
wam mowil (quem locutus sum vobis Jo 15, 3)
ib. 241; Zawdi sly bronyą-cz syą w swich slosczyach, gesch myluyą ib. 246; Sloszczywy nyeprzyaczelu,ysch sze bogysch przyszcza Kristowa:
nye chwathacz szmyertelna sboza, yesz czy
daw a[...] hostis... impie, Christum venire qui
times: non arripit mortalia, qui regna dat XV
med. SK J V 268; Virgines moriture seu morientes yess ymyeraly ib. 274; Paciencia, que debet
esse in viduis, quibus, gymsche, multis molestie
irrogantur ib.; A złoto tey szemye, gez prze
dobre gest (et aurum terrae illius optimum est)
BZ Gen 2, 12; Mam dwye dzewce, gezesta
(quae) geszce mozow nye znale B Z Gen 19, 8;
Odwalyl kamyen, gymze (quo) studnyczo zakriwano ib. 29, 10; Przyszedł do zemye, yasz
(quae) syo chily ku Efraten ib. 35, 16, sim.
B Z II Par 6, 40; Przeto, zze gest słyszał semranye wasze, gymszeszczye (m urm urationes...,
quibus) semraly przeczy w gemu B Z Ex 16, 8;
Abi znały chieb, gymszesm (quo) karmyl was
na puszczy ib. 16, 32; Szyadl Moyszesz, abi sodzyl lud, gensze, który, (qui) stal przed Moysze-
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szein ib. 18, 13; Wszytek tuk odeym ye..., tuk
skopowi, gesz (qui) obyetuge B Z Lev 4, 35;
Która bi syo d o tk la... wszelykyey rzeczy, gesz
(quae) pokalyacz m osze..., zgynye ib. 7, 21;
Miloscziw bodz, panye, lvdv tw em v..., gegozesz (quem) vikvpil B Z Deut 21, 8; Czoszscze
vcinili dwyema kroloma amoreyskima, yasz
(qui) bilasta za Iordanem B Z Jos 2, 10; Poszły
ku mnye sina swego Dauida, gysz (qui) gest na
pastwach B Z I Reg 16, 19; P o b rał... scziti
złote, gichsze (quae) bil nadzalal Salomon B Z
III Reg 14, 26; A b i... wzruszil slyvb, gysz
(quod) masz s Bazo ib. 15, 19; Duch boszi odnyesye cyo na myasto, gegosz (quem) ia nye
wyem ib. 18, 12; Nye smocylem ia Israhela, ale
ti a dom oczcza twego, geszescye (qui) nye cho
wały przikazanya boszego ib. 18, 18; V czin...
wozi w myasto wozow, gyszesz (quos) drzewyey
myal ib. 20, 25; Swyerzota leśna, iasz (quae)
na Lybanye, szedszi y potloczily carduus B Z IV
Reg 14, 9; Tam io spalyl y w proch obrocyl,
y posul na rowi pospolytego lyvda, gysz syo
modlam modlyly ib. 23, 6; Koscyoli modlebne,
gesz (quae) bili w myeszcyech samarskich, gesz
(quae) biły vczinyly krolyowye..., zatracyl ib.
23, 19, sim. ib. 24, 13. I Par 18, 4; Slugy koscyelne na organyech pyeszny bożych, gesz
(quae) zloszil Dauid B Z II Par 7, 6; Zatracyly...
potok, gesz (qui) cyekl po poszrzotkv zemye
ib. 32, 4; On nye podle dobrodzeystwa, gesz
(quae) przyiol, otplacyl syo gemv ib. 32, 25;
Y gedly sinowye israhelsci, gisz (qui) syo biły
wrocyly z ioczstwa B Z I Esdr 6, 21, sim. ib. 7, 28.
I Mach 2, 18; Wszitko szrzebro y złoto, które
naydzesz we wszitkey włoscy babylonskey
a ly v d ,... a kapłani, gisz (quae) dobrowolnye
offyerowaly domv boga swego, gesz (quae) gest
w Ierusalem, swyebodnye weźmy B Z I Esdr 7,16;
Biły wyelebnye powiszeny slovi, gimysz (quibus)
biły nauczeny B Z II Esdr 9, 55; Dalesz gim
zbavycyele, gesz (qui) bi ge zbavyly B Z Neh
9, 27; Vcyekaiocz rani, gesz (quam) bil bog nan
przepuscyl B Z Tob 1, 21; Podadzo tobye myasto
swe, gegosz (quam) mnymaio, bi nye mogło do
bito bicz B Z Judith 7, 9; Vczynymi podle waszich slow, gezescye (quae) mowyly ib. 7, 25;
Wszitka słowa, iazesz (quae) mowyla, prawa so
ib. 8,28; Vyeszyel sząpolszka korono, ysz masz
thakyego patrona, dostoynego Stanyslawa, yenszye wyszedł Sczyepanowa (leg. z Szczepanowa)
1455—60 R XIX 110; Pyrszy, *gychszech pozival vbera, que suxisti 1461—7 Serm 98v; Abi
odpuszczenie, iegoz zawzdi pozandali, miloscziwimi prośbami osiągnoli M W 21 b; O czerekwyach, o gychze vstawyenyu molwymyPw/ 8 arg.;
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Xpus yest góra, na yeyze wyssokoszczy dusze...
odpoczywayo Pul 14 arg.; Dawyd, yęsz molwyl
yest gospodnu słowa pyenya Pul 17 arg .; Nyemaa
bodczye vsta lzywa, iasz (quae, FI: isze) mo*
w yo... lychotę Pul 30, 22; Przydze yemu szydło,
yegosz (quem) nye wye, y lapycza, yosz (quam,
FI: vlapene, iesz) skrył, vlapy gy Pul 34, 9;
G lo s... dzywy, yesz sze stały w Zydoch, wzpomynayoczy Pul 104 arg.; Zdrowa bandz, gospodze... znamyenytha, yesz oblycza kroi nyeba
y zyemye pozadal yest Naw 28; Gospodze moya,
czyebye proscha przez thwe dosthoyenysthwo,
genzesz tedy przyyala, gdy yesz m athka boża
uczynyona Naw 63; Ten myal gedinego szyna,
gensze mv nyemogl na szmyercz XV ex. M PKJ
II 316, sim. M W 140a, Pul Deut 27; Przes krolyka, per amicum, onego, gemvsz bil polyeczyl
rządzycz szwe wszystki dobra XV ex. M PK J II
317; Przesz szina vmarlego onego tho króla
intelligitur dvsza Adamowa, yasz, yako y ten
szyn, bila vmarla ib.9 sim. Rozm 96; Ta dzyevycza... vrodzy dzyeczyątko vyelyebne, yenze
(qui) badzye synem bozem vezvany Rozm 4;
Tamo szą zebrały *dzyevyczą czyste a *nabozną,
yesz yescze pospolystwa mąsczynskyego nye
posnaly (virgines, consortio yirorum nondum
notas) Rozm 16, sim. ib. 22; Mam boga... sa
mego mylosnyka mego, gegosch (quem) vyerze,
ysch yesth czala mego myloznyk Rozm 25, sim.
ib. 95. 106. 113. 134. 511; O tein *anyely, yenze
szyą yey vkazal v stvdnyey Rozm 40, sim. ib.
41. 63. 187. 194. 201. 202. 241; Idzysch rządzze
(leg. rącze ?) kv dzyevyczy, yeyze ymyą yest Marya Rozm 45, sim. ib. 49; Ova dzyevycza pocznye y porodzy szyna, yegosch ymyą bądzye
Emanuel Rozm 48; Dana yest yemv voda, yeyze
kto by ykuszyl..., bog daual nyektore znamye
*y yego obiycze Rozm 59; Tedy v yednym pnyy
yrosla latorośl krasna yednego zyola, yegos
(quam) nygd nye mogl poznacz Rozm 73; Yako
szye nye mogły odyącz naschy bogoyye, ysch
(qui) szą zawsche yyczyasny Rozm 93, sim. ib.
94. 780; Szrzuczmy sloty orzeł, yenze (aquilam ..., quam) byl kroi postavyl Rozm 108,
sim. ib. 102; Herod a Phylyp, a Lyzynyasz, ysch
ytenczass s Pylatem ... oprayyaly zydowskye
królestwo Rozm 175; M am bycz posluschen
svemv oyczv, yze myą szle Rozm 500; By szye
napelnylo pysmo, yesz przepoyyedano o Iudaschv Rozm 540; O matko Iesucristova, by nynye
przy tern była a yydzyala thy snamyona mylosczy, yąz syn tv o y ... vkazvyą (pro vkazvye)
Rozm 554; ^ Vstawyamy, aby zona... tylko
przy them oprawyenyy, czso gest dom ow ne...,
ostała, yiyąwszy scarb, yako szą pyenyądze,
23*
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szrzebro..., gesz (quae) wszisthko dzeczem ma
szą dostacz Sul 75; ^ (niebezpośrednio po czło
nie określanym): Crome cloueca... ue zlih
skutcech prespeuaiocego, jen ze... ob0zal S0
Kśw br 35; F ten tho czasz gedna dobra szona...
gestcy ona była vmarla, gescy gest było tho yma
Drusyana dzano Gn 183a; Quarta virtus est
sancte crucis, que, mocz syotego cris<a> gestcy,
gascy, data est nobis in adiutorium Gn gl. 102a;
Gospodzin z neba wesrzal iest na sini luczske..
gichsze (quorum) usta zlorzeczena y gorzkoscy
pełna S0 FI 13, 6, sim. Pul; G ospodzin... zbawene moie, iegosz (quem) se bodo bacz FI 26, 1,
sim. P ul; Roserdze gim podług podobenstwa
woszowego, iaco zmye gluchey y zacyskaioczey
vszi swoie, iasz (quae) ne wislucha glossa czarownicow FI 57, 5, sim. Pul; Błogosław dusza
moya gospodna..., genz (qui, Pul: ien) sye slutuge nade wszemy lichotamy twimy, genze (qui)
vzdrawuge wszeczki nyemoczi twoge, genz (qui,
Pul: ienze) wyplaczuge ze ztraty ziwot twoy,
gensze (qui) corunyge czebe FI 102, 3—4, sim.
Pul, sim. FI i Pul 103, 3—6. 33, 143, 3; Qualis
sit poena dicta pocup o wstecz, iasz iest po
mogła Tomisslaowi 1404 BiblWarsz 1860 III 85;
A *podalism 0 mu *osmoy wolow, dwe crowe,
dwoye *czelith..., gichsze on ne ma nigcze utraczicz XV in. M aik 118; Jakom ya oth Pyotra
o thą krziwdą wstał, esz mi rolą wsząl, yązem
ya dzirszal, na yeyzem ya szedzal 1426 ZapWarsz
nr 165; I swota ery racz zawytacz, gez s tego
czala dalas so [so] lacz ca 1440 R XXV 220;
Kristowi kaplany, od Krista wezwany, gegozz
nasladuią Gałka w. 28; Plączą rzeczona... przisąd, gesz (quae) obiczona gest sząndzy..., bi
łaby oddalona Sul 38; Vstawyam y..., aby thaka
nyewyasta... przy wszisthkich... rzeczach...
ostała, *wyewszy odzenye y konye małe w vasznosczy trzech grziwyen mąza vmerlego, yesz
(quae) w równą cząscz panyey sz dzeczmy
szpascz mayą Sul 75; Syroczsthwu dzeczy... doradzicz laskawye ządayącz, yesz (qui) nyegdy
przes oczcze do lath rostropnosczy nye bądącz
yychowane sz przygody smyerczy ostayą ib.;
Kazał ge szelaznimy osokamy targacz, gychze (quarum) cyala w snyegowey baloscy bila
Blaż 322; Potem sodza kazał ge w wyeliky oghen
wmyotacz, gymsze oghen nyczs nye szkodził ib. ;
Bili mystrzewye..., dyabel mystrze pobrał, gisch
blogoscz albo blogoslawyenstwo na dzywnich
rzeczach kładli XV med. R XXII 234; Ana bila
dzewka Sebeon, geyze otczu dzano Eweheus
(filiam Anae, fihae Sebeon Hevaei) B Z Gen 36, 2;
Biły w łodarze... s sinow Caath, gymsze bila
pylnoscz o tern dzele (qui urgebant opus) B Z II

Par 34,12; Poswyotne rzeczi boga swego, gichsze
(quae) przikazal pan nye dotikacz syo B Z Judith 11, 12; Czthyrzy zyyyoly... szą od czyebye
stvorzony, ymysz (per quae) ma bycz zyvo
wschystko styorzenye Rozm 5; Tamo yest moy
oblyybyenyecz, skrzypyecz thych panyen, yemvsz (huic) slvzą nabożne kory anyelszkye
Rozm 26, sim. ib., sim. ib. 43; Stal szye glosz
yyelyky v kosczyelye, aze wschysczy slyzely, isch
(quae) tako movyl Rozm 29; A nyol... byl po
słań . . . do myasta galyleyskye zyemye, yemvsz
(cui Luc 1, 26) ymyą Nazaret Rozm 49; Ju d as...
Zephoriemy, yen byl kvszaszaczyen (pro kszaszaczyem) nad zboyczamy, yegosch byl Herod
nyegdy yąl (ab Herode olim capti), korona
yszadzyl na glovą Rozm 114; O pravdzyvy gospodnye, yako pravdzyvy są tvoye ssądy, ysch
szye nye chczesch smylovacz nad tvem synem
any nad yego m atką Rozm 526.
bbbb. z przyimkiem: Yacosmi posli b ili... do
gego bradze (leg. bracie), ysbicho (leg. iżbychą)
mu wsdali dzedzino, o yes ony popadli scodo
1397 Leksz II nr 1065; Wisluszay nas w dzen,
w iensze (qua) wzowem cze FI 19, 10, sim. Pul,
sim. FI 77, 47; Ne bodzcze iaco kon a mul,
w gichsze (quibus) ne iest rozum FI 31, 11, sim.
Pul; Domow eburowich, z gichsze (ex quibus)
cochali czebe czori crolow FI 44, 10, sim. Pul,
sim. FI i Pul 145, 2, M W 125 b; Góra, w ieysze
(in quo, Pul: w nyeysze) lubiło se iest bogu
przebiwacz w ney FI 67, 17, sim. Sul 44, B Z
Gen 17, 8; Góra Syon, na ieyszes (in quo, Pul:
na yey yes) przebywał w ney FI 73, 3; *Znamo
vczyn me drogo, po geysz (in qua) bych chodzyl
FI 142, 10; Zauischa polazbil dzenye na Staschcowo dzerszenye, kv yemusz on prawo ma 1402
PKKr II 238; Wanek prawim prawem odbił
Szwanthoslawa o mlin, o wszitky rzeczi, o yesz
nan szalował 1406 HubeZb 83; Iszesm Wawrzincze ne pobrał penandzi, k gimsze on prawo mai
1406 Piek V I 309; *Wauriszinecz... dal za Giuanowicze polszo<s>tha stha grziven, v ichsze
yedna grziwna quartnikow 1414 A K H III 236;
Dacz raczy... prze Ihesu Crista, przes gegosz
(per quem) ta wszistka zawszdy dobraa tworzisz
1424 M sza III s. 63, sim. V III; Micolay yest
*plischy po ssestrze oczcza swego... ku trzecze
czasczy wssy Yawydzu, o yasch ye Zaclika po
zywał 1427 Zab 538; Dzewky prawem blyszkosczy sz dobrem dzedzynnym, w gesz po oczczoch wstąpyly (cum bonis haereditariis, quae
ex successione paterna obtinent), ymayącz, yusz
dorosłe a kv vydanyv podobne chowayą Sul 76;
Ku placzenyu czinschu rocznego, na yemze (in
quo) ystawyon b il,... obwyanzan bandzye Sul
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108, sim. XV med. SK J V 254, XV med. R XXIV
350, B Z Lev 8, 8; Bo troyakye so rzeczy, przez
yezz (propter quae) sye kto wydzy od lyvda
swyot XV med. M PKJ V 428; Taczi bili Sodomytowye, taczi Ierozolimitanowye, na gesch Xpus
placal XV med. R XXII 234; Arphaxat gymyal
Sale, ot gegosz (de quo) bil poszedł Heber B Z
Gen 10, 24; Wszedł kaszdy myesczem, przecziw
gemvsz stal (qui contra se erat) B Z Jos 6, 20;
Z sinow Caath, myedzi gymysz Vriel ksyoszocyem bil B Z I Par 15, 5; Skowanego gy... wyodl
do Babylona, do gegosz (ad quam) takesz
y ssodi bozee przenyosl B Z II Par 36, 7; Abi
myely prziczino zło, prze iosz (quod) bi my laialy
B Z Neh 6, 13, sim. ib. 9,15; Pomny, panye, sług
sluszebnycz y th esz... tu około stoyaczych,...
za gesz, gl. za kthoresz (pro quibus, M sza I. IV.
VIII: za kthore, III: za ktoresz) thobye obyathvymi 1456 M sza VI s. 260, sim. VII; Pomozy m nye... we wschech rzeczach, w gychze
mnye vdraczona poznalesz Naw 27; ~ (niebezpośrednio po członie określanym): Potrasz
swo szostr0 Katarzine potey (fz piątej’ ?) cz0sczi Pangowa szil0 mocz0 vignal, w yeysze ona
bila w dzerzenu 1398 HubeZb 73; A przes tocz
so nam snam onuge... *svotoscz gego zyuota,
f gese mili Ihu gest gy vtvyrdil sic patet sanctitas
vite eius, per quam magnificatus fuit Gn gl. 165a;
Czlowek pocoia mego, w iegosz (in quo) iesm
pwal, iensze iadl chleby moie FI 40, 10, sim. Pul,
1424 Msza III s. 66; Czso poorał Borowecz
rolo, to poorał szwo, k geysze *oczyczecz niczszey ne ma 1408 TPaw IV nr 1520; Potrasz mlinarza s mlina ne vhygnal, sza gegosz Climek
roczil 1411 HubeZb 125; Stanisław wzal pancz
a dwadzescza grzywen pusczini po Michale, po
striu, po gego, k gymsze blysszy po humariey
rancze 1420 AKPr V IIIa 151; Obyatuyem i...
chleeb..., kelych zbawyenya wyecznego, nad
yeesz (supra quae, Msza IV : nad kthoresch tho,
VI: na gesz, V III: na yesz, gl. kthorez) myloscziw ym ... obhczym weszrzecz raczy 1424 M sza III
s. 60; Pan Sszepan Ressotarzewsky wydzerzal
sto y dwadzesscze y gedna barczy na Carpiczskem b o ru ..., o gesz Micolay Carpiczsky nayn
zalowal 1425 Przyb 19; lakom ya oth Pyotra
o tha krziwda wstał, esz my rola wsząl, na
yeyzem ya szedzal 1426 ZapWarsz nr 166; Ryczerze... personą naszą snamyonvyą, przeth
gymisz (coram quibus) rzeczy dzedzynne... vodzą szą Sul 78; Thakosmy vmyslily obeszrzecz,
aby przerzeczony rokowye... gena w myeszącz...
ymyany, na gychze (in quibus) kom ornyczy...
gim mayą bycz przylączeny ib.; Synowy koscz
rybya w gardle vwyozla, od geysze yvsz skon-
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czecz zaczynaal Blaź 320; Chcze o n ..., abi taka
bila nascha wyara a nadzeya w bodze, eze nadzyeyą otplati nyebyeskyey, prze yąsz tą tho
czirpimy przeczywnoscz, yakobichom yą wydzeli XV med. R XXII 247, sim. Pul 93 arg.;
Czsokolybi gynego s wyela vczynylbi, w gemsze
(in quibus) obiczay sgrzessenya mayo lyvdzye
B Z Lev 6, 3; Po wszech drogach byegala, po
gychze (per quas) syo gey zdało, yszebi myal
przidz sin gey B Z Tob 10, 7; Czczyenye... o vybranyv Archelyovye v królestwo zydowskye,
pod yemze szye Cristus *vrodzyl z Eypta Rozm
103; ^ ^ (temat ń-): Panna czudna k nesze
dicat 1447 R XXII 55; Nawroczon bodze sodem
do myasta, do niegos (ad quam) by vczekl B Z
Num 35, 25; Zastawyal iest myescze, na nyemzescze (in quo) stany rosbiyali B Z Deut 1, 33;
Mzdo przymyesz ot pana boga Israhelowa,
k nyemuszesz (ad quem) prziszla B Z Ruth 2, 12;
Chodził po scyeszkach oczcza swego a po grzeszech gego, k nymsze (quibus) on prziprawyi
israhelski lyvd BZ III Reg 15, 26; Mooz vrodzil Baana, gegosz sin Raphaia vrodzil Eleza,
z nyegosz (de quo) poszedł Hezel B Z I Par 9, 43;
Skaziły... wszelke rzeczi, na nychze (in quibus)
obyatowaly kadzidło modlam B Z II Par 30, 14;
Znamyona polozil w domu bozem, o nyemze
(de qua) mouil pan bog ib. 33, 7; Zemya,
w nyozescye (in quam) weszły..., pokalyona
gest B Z II Esdr 8, 84; Vi wyecye naszo nodzo,
w nyeyzesmi (in qua sumus) B Z Neh 2, 17, sim.
ib. 9, 23; Przez szwyanthy krzyz, na nymze szyn
thwoy przybyt byl Naw 27, sim. Rozm 215;
Dzyczya [...], dla nyegoz Herod straczyl dzyatky zydowszke XV p. post. RozmPam 473; Ta
tayemnycza chczyal zyavycz napyrvey Gabrielovy archanyolovy, przez nyegosch szyą mocz
boża rozvmye Rozm 44; ~ (niebezpośrednio po
członie określanym): Gospodzin odgimcza sziwota mego, przed nimsze (a quo) bodo drszecz ?
FI 26, 2, sim. Pul; Czlowyek, ienze syo prziblizi... k tem v..., na nyemze (in quo) iest nyecistota, sgynye B Z Lev 22, 3; Przes zemye amoniczkich synów, kv nyeyzessmi (ad quam) nye
przistopili B Z Deut 2, 37; Naydze studnyce...
przed myastem, z nychze gest woda wyedzona
do myasta B Z Judith 7, 6; Studnya była blysko
Nazareta, k nyeyze (ad quem) chodzyly szą czę
sto Rozm 123; To vyemy początek *svego stvorzenya, v nyemze (in quo) szą stvorzony wschytky
rzeczy Rozm 164; Czy szą były synovye mnyeyschego Heroda, yen zwań Ascalonyta, pod
nyemze szye Krystus rodzyl Rozm 175; A yako
wschedl v dom yego, tego ystnego kxyazączya
dzywka, mylego Iesukrysta przyyyodl k nyeyze
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bbb. z partykułą to: aaaa. bez przyim ka: lako
czen, gensz to {Pul: yenze) myya (sicut umbra,
cum declinat), wzot yesm FI 108, 22; Virgines,
que eciam erant esz tho bili XV in. R XXIV 68;
N em erza... trzydzesanth grzywen zyskał na
S tachne... y na gey dzeczoch, gesz s prawym
mązem myala, na wssystkych, ys to s pirwym
myala mąsem 1423 AKPr V IIIa 162; Thedy
poczo od M oyzesa... wykladase gym wseczko
pysmo, ges to (quae Luc 24, 27) o nem było
ca 1425 EwKReg 42; Rozdzelyl wodi, ges to
(quae) bili pod stworzenym ot tich, gesz bili nat
stworzenym B Z Gen 1, 7, sim. ib. 1, 17, B Z
Deut 24, 21; Vczynyl b o g ... robaczstwo, ys to
szo plodzy po szemy (reptile terrae) B Z Gen
1, 25, sim. ib. 3, 2. 6, 12; Vczynmi czlowyeka...,
abi panow ał... ptakom, gesz to latayo pot stwo
rzenym nyebyeszkym (volatilibus caeli) B Z Gen
1, 26, sim. B Z Lev 25, 44; Bodzesz przeklyoti
na szemy, is tocz (quae) gest otworzyła swa vsta
a przyyola krew brata twego B Z Gen 4, 11;
Matuzael vrodzyl Lamecha, genze to (qui) poyol
dwye zenye ib. 4, 19, sim. ib. 5, 21; Do nyebyeskich ptaków, is to pod nyebem latayo (ad
volucres caeli) ib. 6, 7; Winydzy s korabya...
y wszitky zwyerzota, gez to (quae) so s tob 0
ib. 8, 17; Wszelkyey duszy zywey, gesz to (quae)
gest s wamy ib. 9, 10; Wspomyono na swoy
szlyub, gezem to wam szlubyl (foederis mei vobiscum) ib. 9, 15; Szlyub moy vstawy<ę> ku
Ysaakowy, gegosz to (quem) Sara tobye vrodzyla ib. 17, 21, sim. ib. 22, 13; Nyenawydzal
starszey, geyze to gymyo Lya (despiceret Liam)
ib. 29, 31; Dzatky to so, gymys to (quos) mnye
bog obdarzył ib. 33, 5; Gyny, gys to (quos) sze
vrodz 0 , twogy bodo ib. 48, 6; Bosze, przed ge
gosz to oblyczym (in cuius conspectu) chodzyly
mogy *odczowye ib. 48, 15; Pogrzebiczye m yo...
w yaskyny ssowytey, yasz to (quae) gest w polyu
ib. 49, 29; Dokonaw przykazanya, gymsze to
(quibus) syni vczyl..., i skonczal gest ib. 49, 32;
Pogrzebli gy w yaskyny ssowytey, *yosz to
(quam) bil kupyl Abraaham ib. 50, 13; la gesm
słyszał plącz synów izrahelskych, gymsze to
(quo) Egipsczy snodzyly S00 ge B Z Ex 6, 5;
Nawroczy w szytko... a pyotoo czyoszcz nadto
panv, gesz to (cui) skodo bila vczynyla B Z Lev
6, 5; Weszmyesz byely a warzisz z nyey dwanascze chlebów, gisz to (qui) kalsdi bodze myecz
dwa dzeszyotki ib. 24, 5; Bodo dzerzecz strozo
w stanv zaslvbyonem, a sam stan y pokrice
gego, opono, gisz to (quod) vnido przede
drzw i... a opony, gisz to (quod) zawyeszoni
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wesczv (leg. w weściu) stanowem B Z Num 3, 26;
Wszitczi slvdzy kosczelni, gesz to (quos) iest
policzil Moyzes a A aro n ..., bilo gich dwadzescza dwa tisyocza ib. 3, 39; Stanyeta oba, gichze
to (quorum) prza iest B Z Deut 19, 17; Spełnisz
przikazanya y sprawyedliwosci, ges to (quas) ya
przikazvyo tobye ib. 27, 10; la k o ... rogy gednorosczowe rogy gego, gimis to (in ipsis) zapodzy
narody az na krage zemye ib. 33, 17; Dwyema
mozoma, ges to (qui) lazokami były vislani,
rzecze Iozve B Z Jos 6, 22; M aiocz... ksyoszot
trsydzeszcy myeszczskich, iasz to (quae) gego
gymyenyem so nazwana B Z Jud 10, 4; Przikazal pan sinom Iacobowim, gezs to ge (quem)
nazwał Israhelem B Z IV Reg 17, 34; <Nie>wyasti, gysz to (quae) obrzazowali <syny sw>e,
zabyialy B Z I Mach 1, 63; Przyymy vboga
grzeschnycza... wschey cznothy y mylosczy, yz
tho szye stała czlowyekowy od tw ey... dobrothy
Naw 104; A ktorysch to yest początek, ysch to
(quod) Moyzesch pysal rzekacz, yze na początkv
stvorzyl bog nyebo y zyemyą Rozm 164; ^ (niebezpośrednio po członie określanym): Yze staw
Stanislaow czso lege, tho lege na Stanislaowo,
gemus th<o> daley nisly od *pyanczynacz lath
gest w dzersen<iu ?> 1423 M PK J II 302; Czlowyek nye bil, gez to (qui) bi dzalal szemyo B Z
Gen 2, 5; Myal gest syna... ku podobyenstwu
swemu, gemusz to gymyo zdzal Set (vocavitque
nomen eius Seth) ib. 5, 3; Drudzi synowye biły
Camowy, gez to so: pyrzwi Chus (filii autem
Cham: Chus) ib. 10, 6; Od wrócim od syebye
żałobo synów israelskich, gimis to (quibus)
przeciwko wam semrzo B Z Num 17, 5; Ktori
gest to glos... od dobitka, gisz to (quae) ia szliszo? B Z I Reg 15, 14; Po poszlech..., gesz to
(quos) gest posiał B Z Jer 29, 3; Prze wyelkoscz
nyeczistoti zley szoni... *maiocza gusła, iasz to
(quae) przedawala narodi B Z N ah 3, 4; Nysz
A<leksa>ndria..., gesz to (quae) bidly na potocech ib. 3, 8; Bandv w moyey scolye yeśzcze
y plebany sz myaszv szyyv, ysz tho barszo py wo
pyyv De morte w. 273; ^ Odliczisz sobye sedm
tidnyow rokow, to iest sedm sedmi, gisz to
(quae) spolv czini dzewyocz a czterdzeszci lyat
B Z Lev 25, 8; ^ ^ (temat ń-): Gdisz vsliszo
Egypsczi, z nichze to posrzotka (de quorum
medio) yiwyodlesz lvd ten to B Z Num 14, 13.
bbbb. z przyimkiem: Batuel, z gegos to (de
quo) syo yrodzila *Rebaka B Z Gen 22, 23; Abi
wladnol w zemy, w geyze to gesz goszczyem
(ut possideas terram peregrinationis tuae) ib.
28, 4; Pomazeczye na oba podwoya a na
zwyrzchnich prodzech domowich, w gichsze to
(in quibus) gi *bodzyczye geszcz BZ Ex 12, 7;
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Aby bidlil w zemi, za yosz to (pro qua) pan
iest przisyogl B Z Deut 30, 20; Abi osyedly gori,
przes gesz to (per quos) bi droga wyodla ku
Ierusalem BZ Judith 4, 6; ^ (niebezpośrednio
po członie określanym): Dalesm wam wszelkye 5
szele..., abi bilo wam na p okarm ... y wszemu
stworzenyu na szemy, gesz to sobo wladnye,
w gemsze to (in quibus) gest dusza szywa BZ
Gen 1, 30; Bodzesz sobye chleba dobywacz,
alysz szo w szemyo nawroczysz, z geyszesz to 10
(de qua) vczynyon ib. 3, 19; W szitko... obracz a... do k orabya..., w gemze to (in qua) gest
bil duch żywi ib. 7, 15; Przecyw gynemv domv
mam boiowacz, przecyw gemusz to (ad quam)
bog my kazał gydz richlo B Z II Par 35, 21; 15
^ ~ (temat ń- ) : Enoch, od nyegosz to (a quo)
czeladz Enochiczkich BZ Num 26, 5,sim. ib. I Par
7,25; Zemyo, w nyos to (ad quam) wnidzesz,
odzerzisz B Z Deut 23, 20, sim. ib. 26, 3. 28, 11.
Jos 24, 18; Nawroczy czo p a n ... po drodze, 20
o nyeyze to (de qua) rzeki tobye BZ Deut 28, 68,
sim. ib. Is 48, 17; Synowye gich..., aby m ogli...
bacz syo pana boga swego po wsze dny ziwota,
w nichze to (quibus) syo obraczacze na zemi,
k nyeyze to (ad quam) w y ... pospyeszicze kv 25
odzerzenyy B Z Deut 31, 13; Pochowaycye myo
w grobye, w nyemsze to (in quo) mosz boszi
pochowan B Z III Reg 13, 31; Szvkaycye pokoia
myastv, do nyegoszem to (ad quam) was przenyeszcz kazał B Z Jer 29, 7; ~ (niebezpośrednio 30
po członie określanym): Iacob kloczyal gest na
kolanu, przenze to (quam ob causam) przyszli
synowye israhelszczy B Z Gen 32, 32; Acz prziwyodo przed czo krowo czirwono czalego wyekv,
na nyeze to (in qua) nye bilobi nyzadnye po- 35
kalanye B Z Num 19, 2; Ktori gest czlowyek,
genze iest sczepil vinniczą, a gesscze nye vczinil
gey pospolney, z nyeze to (de qua) by było
slvsno wszem poziwacz B Z Deut 20, 6; Przikasz gim, acz podnyoszo dwanaczcze kamye- 4 0
nyow przetwardich s posrotky dna Iordanowego,
na nichze to so stali nogy kaplaóskye (ubi steterunt pedes sacerdotum) B Z Jos 4, 3; S przikazanya Ezechiasza... a Azariasza, byskupa
domv bożego, k nymasz to (ad quos) wszitko 45
przisluchalo B Z II Par 31, 13.
b.
człon określany znajduje się w zdaniu po
bocznym : O gos mi *kobilo Moczina vino dagę,
o to yesm gemu praw 1399 TPaw IV 67; O yos
kopanyno na mo Dzirsek zaloval, tom ya orał 50
szwo 1405 KsM az I nr 513; Yesz biły szkody
w dzedzine, o thim y a ... sz Staskem ne mai
szmowy ib. nr 577; O yesz penodze żałowała
Suanthoslawa na myo, tim ya Goskowi zaplaczil 1406 ib. nr 694; O gosz drogo na mo 55
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Michał żałował, to ia do mlina iezdzyl daley
trzech lat 1411 ib. nr 1684; A gąsz mara
mericy badzece, tąsz odmerą vam eadem quippe
mensura, qua messi fueritis, remecietur vobis
(Luc 6, 38) XV in. R XXIV 74; O gensze mlin
i wodo Marthyn szalował na Samosanda, o tho
szo on s nim rosdzely i dzirszy trzy latha 1421
PF VIII 16.
c.
człon określany znajduje się i w zdaniu nad
rzędnym, i pobocznym: aa. z odpowiednikiem
w zdaniu nadrzędnym: Ten dług dwesscze grziwen, yegosz długu na Staschky... dobili, ten yest
zaplaczila Netha 1400 SK J III 189; Tho dzeczo
gestcy ono yoczsze..., geszcy dzeczo dzeuicza
porodzy Gn 5 a; Tocz przykaszane gest bilo ono
yyslo od tego tho xoszocza..., gesecz xoszo gest
ono s te tho szeme Syrie było Gn 176a; Posetl
bil do tego tho mastha szydofskego, gemuscy
masthu gest bilo tho ymo Bethlehem dzano ib. ;
Mamycz... pryclad o them tho sweroczu..., gescy
suerzo gestcy ono barszo cysthe Gn 179 b ;
Gestcy on bil thy to xodzy (leg. księgi)... napyszal, f gichszecz xogach gest bila thagemnicza
bosza napiszana była Gn 180b; Tocz gest tho
odzene, gymsze odzenym kalsda dusa ma [...]
ista est quadruplex vestis, per quam anima de
bet [...] Gn gl. 164a; T o __ obyatowanye...
ab y ... raczył prziyąncz... Yesz obyatowane
(quam oblationem, M sza I: kthorąsz obyathą,
IV: yąsch obyath<ę>, V: którą obyatha, VI:
thesz obyathowanyą, V III: kthoresz obyato
wane) ty, bosze,... przyem ne... yczinicz raczy
1424Msza III s.55,^/m.Il. VII; Kyedy przyschedl
k temv slouu v obyeczadlya (pro obyeczadlye),
yesz (quae) slouo el Rozm 129.
bb. bez odpowiednika w zdaniu nadrzędnym:
B og... <posłał> gim na pomoch angela suego
suotego, jenze angel... <pobił>... sto tysoccy...
luda poganskego Kśw ar 8; M ikolay... byl
ss szono, kedi zapissz zapisowani, z yegosz za
pisy list yischedl 1400 StPPP VIII nr 10157;
A takocz vocz ony slycz szo do gednego *domo
pospolnego biły, genszecz dom gestcy on bil
medzy dvema domoma yczynon, poth gimszecz
domem skoth y osiowe szocz ony b iły ... stagaly
Gn 3b; Abicz on tesze nasz svim vbostvem vczinil bogathe f krolefstwe nebeskem, gegosz krolefstwa nebeskego domesczy nasz bog Gn 5 b ;
Nektora snamona była so vkasala..., pres gasz
snamo<na> svoty crisz gest so bil fsgauil per
que crux Christi fuit manifestata Gn gl. 101 a;
Yacosmi yyednali Sułka Scepanem (leg. z Szcze
panem) o lanko, o yoz lanko ne meh sso po
zy wacz 1407 HubeZb 121; To gest zayste kelich
krwe m oyey..., yaasz krew (qui, M sza I. VIII:
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yensze) za waas y za wele luda bąndze roszlana
1424 Msza III s. 58, sim. IV. VI. VII; Za pospól
stwo twych wyernich krzescyyanow, yeesz (quam,
M sza IV : za czyrkew. . kthorosch, V II: yeszwu)
pospólstwo upokoycz... raaczysz 1424 Msza III
s. 51, sim. VI; Przyyąncze czyala y krwe, pane
Iu Xe, yesz przyyąncze (quod) ya niedostoyni
wsząncz smeem, ne bondz my na sąnd 1424
M sza III s. 66, sim. VI; Obykly nyekthorzy...
mąze nyevynne s grzechy m ązoboysthwa... obyynyacz, gegosz mąszoboystwa (cuius) doswyathczenye... nye może bycz ymyano Sul 54;
Vstawyamy, aby pirwy rok przes prosthą nyem ocz... byli othkladany, o yąsz nyemocz (pro
qua infirmitate) na trzeczem ro k v ... przyszągą
dothknyoną yczynyą Sul 74; Gedna nyewyasta
syna swego k nyemu przynyosla, gemusz synowy
koscz rybya w gardle vwyozla (in cuius gutture
os piscis transversum erat) Blaż 319; Wiekuysti
nam boże. twego szmylowanya vzici pomoci,
gymisz pomoczamy y angelskich yziczil ies nye
przestacz pomoci M W 128a; Sczodra davayącz
lyydzyem strava podług obyczaya zydowskyego, yenze obyczay (qui mos) vyelye zu
bożył lyvda zydowskyego zyemye Rozm 111;
~ Crol tuoy ide tobe, izbi ty s n im ... croleual,
jegoz croleustua domesci [...] Kśw cv 15; Thakosz myedzy oboyą stroną myrzączką a gnyew
pochodzy, gimsze nyevszythnosczam (quibus incommodis) przecziwycz szą *chącz, ystawyamy
Sul 75; Swyoty Blaszey... roko swo dzecyocy
na głowo wlozyl, od gegosz *dotgnyenya dzecyo
pełne zdrowye wsyolo Blaż 320; Gabriele, yakosz yydzyal kyerz Moyzeschow na pusczy,
yenze ogyen gorzał, a nye zgorzał, takyesz ta
moya svolona dzywka Rozm 47; Ostanye v czalosczy dzyevycze, a takosz bądzye matka, yemvsz
ya szyny bozemy oczyecz ib.
2. użyty rzeczownikowo: a. osobowo 'kto, qui3:
aa. z odpowiednikiem w zdaniu nadrzędnym: Gde
iesc tec, ienze so narodil, crol zidowsky Kśw
cv 21; Oua gensecz gest tako stary był, tenczy
szo dzisza gest bil vczinil tako miody Gn 4 b ;
Ale my nadały so, by on byl, gense by wyku
p y ^ ) Yzrahel (quia ipse esset redempturus
Israel Luc 24, 21) ca 1425 EwKReg 42; Temu,
yemusz (cui) zaloscz yczinyona..., może thego
manzoboyczan darmo pusczicz Sul 92; Tho gym yenye... telko thim, gysch (qui) thim tho
dzyatkam lepyey bi yczinyli, w opyekąn m a
bicz polyeczono Sul 107, sim. XV med. R
XXXIII 122; Vbodzi duchem są nawyączey
czy, gisch gymyenya a tego swyata czczy ny
zacz nye wazą XV med. R XXII 235, sim. ib.
240; Temv, yegosch porodzyla, yest sze korzyła

ipsum, quem genuit, adorauit XV med. SK J V
259, sim. B Z Gen 21,7; Ktosz ti, gysz (qui) wo
łasz? B Z I Reg 26, 14; A cy, gysz (qui) syedzo
w n y c h ,... zaganbyeny soo B Z IV Reg 19, 26;
Sprawyedlyyisz ti, iszesz nas opuscyl, gysmi
(leg. jiż-smy) myely zbavyeny bicz (qui salvaremur) B Z I Esdr 9, 15; Dobrze lyubo ieśt b o g u ...
w nych, gysz (qui Psal 146, 11) dufaio na mylosyerdzie iego M W 130b; Bo ych yyelye płakało
tych, ysch były pobyczy (plurimi enim Sophistas,
pro defensione legis occisos, lugebant), ysch szą
svyąthy zakon odeymovaly Rozm 112; Bo yest
o mnye tako pysano, yze bądzye ych v mye
vyerzycz, ysch mye nygdy nye yydzyely (quod
in me multi credent, qui nunquam tamen me
yiderunt) Rozm 228, sim. ib. 131; Prze to vcho...
znamyenvye szye vyara thych, yze szye s tego
luda zydovskyego obroczyly y yyerzyly v Iesusza
Rozm 644; Tegodla movyly, yze on by nye byl
zakona przestąpcza, nye pomagałby tern ludzyem, yenze nalyezyon yavnye v grzesze Rozm
714; ^ Twardoscz iest gospodzin tim, is to
(Pul: gysz) se iego boio (firmamentum est dominus timentibus eum) FI 24, 15; Przesz thego,
yensche tho w thobye vczyny illo doctore, quo
auctore XV med. SK J V 279; Czycz so, gymze
to (quibus) iest przikazal pan B Z Num 34, 29;
Przisly so tam cy iscy, gisz to (qui) biły posiany
od krolya B Z I Mach 2, 15; Szegl ty ystne, ys
to (qui) povrosmy orla spvsczyla Rozm 108.
bb. bez odpowiednika w zdaniu nadrzędnym:
Sedocy so, giz so k dobremu oblenaio..., spocy
so, gis so v greseh zapecclaio, vmarly so, giz
v miloscy bozey rospachaio Kśw br 12—3,
sim. ib. br 15.30. bv 3.16; Blogoslaweni wszistcy,
gisz (qui, Pul: którzy) ymaio w nem pwo FI 2, 13,
sim. FI i Pul 23, 1; Ne iest, kto bi odkupił any
iensze (qui) by zbawona vczinil FI 7, 2, sim. Pul,
sim. FI i Pul 9, 4; Wołali so, any bil, iensz (qui)
bi (Pul: kto by ye) zbawoni yczinil FI 17, 45;
Bowiszi (pro powiszi) se, gisz (qui) sodzisz zemo
FI 93, 2, sim. P ul; Blogoslawony, gensze (qui,
Pul: yęze) przyszedł ges w *ymo boszye FI 117,
24; Aza ne, ges (qui, Pul: gysz) nenawydzely so
czo, gospodne, nenawydzal gesm FI 138, 20;
Yasz (quae I Reg 2, 5) wele ymala gest synów,
roznemogla so FI Ann 8, sim. P ul; Jensze trudi
czirpal zawerne, yescze bil ne przespał zazmerne,
alisz sam bog zmarthwichwstal Bogur B—F ; Spocoyny sluną, gisch napyrwey w swem syerczu...
czinyą pocoy XV med. R XXII 242, sim. ib. 245;
N a tern swecze ywsz ma bycz schukano a py
tano myedzy schafarzmy bozymy, yensze by
vyernye bosze dary *raszdawal (hic iam quaeritur
inter dispensatores, ut fidelis quis inveniatur
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I Cor 4, 2) XV med. SK J I 53; Ecce natus est
qui, ysz, nos ab hoc laąueo infemi redemit XV
med. SK J V 258, sim. ib. 264; V Ewfamyącz
leszy, o gymsze tha phala byeszy Aleksy w. 206;
Vlcaz0 tobye, ktorzi so to, nad nymyz dyabel
ma mocz (ąuibus praevalere potest daemonium)
B Z Tob 6, 16; Blogoslavyon bądź, stvorzyczyelv
wschego syyata, blogoslavyon bądź, yenzesz
(qui) przyrodzenyy zakon vstavyl Rozm 10,
sim. ib., sim. ib. 74; Pokląkla zaszye, dayącz
chvale, yegosz porodzyla Rozm 64, sim. ib. 558;
Były tesz myedzy gemy, ysch (qui) przychodzące
rzeczy przepovyedaly Rozm 184, sim. ib. 321;
Myedzy vamy stoy, yegosz (quem) vy nye vyeczye Rozm 185; Zle ządaczye, bo chczeczye krolevacz, yzesczye (qui) nye zasluzyly Rozm 401;
~ Przecz so se rozpłodzili, is to (qui, Pul: gysz)
me *mooczo FI 3, 1, sim. FI i Pul 21, 28. 34, 22.
128, 7, M W 118a; A gysz to (qui) odwedly nas,
pene po>cze FI 136, 4, sim. Pul, sim. ib. 139, 5;
Nye sznodzaycze, gesz to so s pokolenya wa
szego (nolite affligere contribules vestros) B Z
Lev 25, 17; Stany rosbili so s pokolenya Symeonowa, gichze to (quorum) bil kxyozo Salamiel
B Z Num 2, 12, sim. ib. 2, 18; Gescze bilasta nye
vsnola, yas to (qui) syo tagilasta, tegdi zona
wnidze k nima B Z Jos 2, 8; Prószył Iesucrista
z dzyevyczą M arya y z yego zvolyenyky, czvsz
ys to myely bycz yego zvolenyczy (quidam scili
cet futuri discipuli) Rozm 206.
b. nieosobowo 'co, qui : aa. odnośnie do jednego
członu zdania nadrzędnego: aaa. z odpowiedni
kiem w zdaniu nadrzędnym: Exiuit homo ad
opus suum. N a które? N a to, iez sam ziaua
Kśw cr 25; Weszelyl gesm so w tych, gesz
(quae) my so powedzany FI 121, 1, sim. P ul ;
Czso bi to bilo, oczcze, gesz (quid) bichom gemu
mogły dostoynye otplacycz B Z Tob 12, 2; Tho,
yez yydzyczye popelnyayącz szye ve mnye, sącz
przepovyedzyane przez proroky Rozm 642;
^ Thedy moluili społu o tern o ffsem, ges to
(quae Luc 24, 14) so stało ca 1425 EwKReg 41;
O saleni a pozdny sercem k werze<niu> we
<w>sem tern, ges to (quae, Luc 24, 25) S0 mó
wiły proroczi ib. 42; P ak li... przemyenicze
czsokoli z tego, ges to (quae) iest mowil pan
kv Moyzeszovi B Z Num 15, 22; Czso iest to,
ges to (quod) cinis? ib. 23, 11; Gdisz sgrzeszi
czlowyek tim, prze ges to (quod) smyerczi bodze osodzon B Z Deut 21, 22.
bbb. bez odpowiednika w zdaniu nadrzędnym:
Boszicze..., dacz raczi, gegosz {Bogur F : yego)
prosimi Bogur A—E; Ianusz sprawnye wstał
ro k ... o rany y o ginszye rzeczy, y gesz są na
lysczye 1424 AKPr V IIIa 163; Sbyrasz, gegoss
Słownik staropolski Ul
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nye [...] (congregas, ubi non sparsisti M at 25,24)
XV med. R XXXIII 122; Sluchaycze nyebyossa,
yęsz (quae Deut 32, 1, BZ: czso) molwycz będę
Pul Deut 1; Thyss vczvyrdzyl, gesz sa na *nyebyezysch (aquas, quae super caelos sunt)
Rozm 5; ^ Prosycze, gesz to (quae) na pokoy
so Yervszalem FI 121, 6, sim. Pul.
bb. odnośnie do całego zdania: Otpissal gess
czterdzesczi tissocz kop, czsosch ye Krzizewniczi dawali na woyne v Brodnicze y ginne gra
niczę krolewstwa, yegoschess nye myal vczinicz
1420 M M A e VIII 459; Vstawyam i..., ze
gdi<by>, yesz syąn nye stayn (quod absit), nyektorizyemyanin...drugego zyemyanyna... zabyl,
tegdi dzyatky... myecz bąndąn zalow acz...
mocz Sul 109; Potemsmi syo modlyly panv
bogu naszemv, prze geszesmi gy myely myloscywego (iterum deprecati sumus dominum deum
nostrum secundum haec, quem et propitium
habuimus) B Z II Esdr 8, 54; Lyezal (jc . obraz)
tamo trzydzyesczy lyat y dwye lyeczye, tosch
dopyro yąl tayacz, przesz gyesz (per illud) szyą
vypysvye dostoyne oplczyenye a ymączyenye...
Iesvcrista Rozm 71; ^ Sicut ego non rogavi
terminum apud Paulum, ges to temu roku ne
1402 TPaw IV nr 828; Iakos iest vcinil w Egipcze, gesz to wszitczi widzeli (sicut fecit in Aegypto cunctis yidentibus) B Z Deut 1, 30; Sini
Iudzini... chcecye sobye podbycz w robotnyki
a w robotnyce, gegosz to nye gest potrzeba
(quod nequaquam facto opus est) B Z II Par
28, 10.
B.
z a im e k w z g lę d n o -n a w ią z u ją c y 'a ten,
ten to, ten właśnie, q u i: Prez <ślepego> dobre
so znamonuio. O gemze pisę suoti Lucas: Cecus
Kśw br 20, sim. ib. 32; By on ra cil... nas urogow
nasih... uhouach. O nihze moui Jeremias Kśw
cr 6; Si<rce>... v peckle uekuiem ... utonolo.
K nemuz gdaz clouek... stopy,... sirce iego iemu
doracy, yzbi greha ostał Kśw cr 15; Pysze szo
nam f sv0them pyszme o *raszmagitich svotich,
kakocz szo ony veliko m ok 0 cirpely drzeve
były... O gichsze mocze vele bich mai vam pouedacz Gn 171 b; Gascy sloua f te tho dzysegsze
ew<anjelij>e szocz ona pyszana, gascy szo ona
polskimj slouy tako yyclada Gn 175b; Bodzcze
yako syano strzeszne, gesz... zwodne. Z gegosz
(de quo) ne napelnyl roky swogey, gensze (qui)
bodze szocz, y łona swego, gensze snoppi sbyracz bodze FI 128, 5—6, sim. Pul; Vstawyamy,
aby kmyecz zabiyącz km yecza... szescz grziwyen zaplaczil. Gysz (qui) mąszoboycza, nye
bądzeli w szaplaczenyy..., m ąką główną ma
bicz skaran Sul 41; Rzeki gym so d za:... Zdradzilyscye mye w mich bogoch... Gemusz (cui)
24
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nyewyasty odpowyedzaly Błaż 321; Rzekl<a>
gest Saray ku A bram ow y... Ges to (cui) Abram
otpowyedzal B Z Gen 16, 6; Braczya gego...
rzekły... Gymsze (ąuibus) on otpowyedzal ib.
50, 19; K tóra myasta mayo bycz kv pomocy
vczeklim... W nyes to (in ąuibus) gdisz yczecze
sbyegli, przirodzony zabithego nye bodze mocz
gego zabicz B Z Num 35, 12; Sinowye israhelsci
ku grzechom starim prziczinyaiocz now e... N a
nyesz to (contra quos) syo roznyewal pan B Z
Jud 10, 7; Posiał Israhel posli ku S eon... Gensze y on (qui et ipse) slowi israhelskimy wzgar
dził ib. 11, 20; Podlvg przepovyedzenya anyelskyego vroczyl szyą (sc. Joachim) trzeczyego
dnya w svoy dom. Gegoz Anna z yyelykym veszelym ... przyyąla, yako svego gospodarza
Rozm 7; A on (sc. Józef) z nabozenystwem przyszyegacz pocznye, yschby szye yey nye tykał.
Yemusch Abychar, byskup, odpoyyedzyal Rozm
59, sim. ib. 189.
C. z a im e k p y ta jn y 'kto, q u i s Gensze albo
kto tego nye wye (cui dubium est), ysze przenagorzey myszlyczye? B Z Ex 10, 10.
D. z a im e k a n a fo r y c z n y 'on, is’ (dubia):
S<więty> geden... myeny wschitky czsnoti. Po
dług gegosch słowa czlowyek slunye sprawyedliwi XV med. R XXII 239; Jako M ykolay...
myesczenyna m ego... sbyl gwałtem v yegosz
domv thako 1483 ZapWarsz nr 1546; Zdrowa
bandz gospodze, yzesch szyna bożego dogyla
y yegozesz kamblala Naw 29; Który mye bądzye svyaczschycz albo poznavacz przed
lyvdzmy, ya ychze poznam przed bogyem oyczem moym (confitebor et ego eum coram patre
meo M at 10, 32) Rozm 312; To pyczye nye
rozvmye sze o yego svyątey krvy, any tha karmya, czvsch baranka vyelykonocznego, o yegosch svyąthym czyelye Rozm 529.
Jenżekoli 'którykolwiek, ktokolwiek, ąuicumq u e łan Ocrawkowicz pirwe zadał crwawo
rano Janowi Lowine, yeszecoli so mu stało, to
szo stało za yego poczotkem 1401 HubeZb 109.
Jeństwo, Jęcstwo, Jęctwo, Jęcwo, Jęstwo
f o r m y : n. sg. jęcstwo 1471 M PK J V 87, Rozm
643; ^ g. sg. jeństwa Rozm 6. 115; jęcstwa
Spow 1. 6, XV in. R XXIV 60, 1433 ZapWarsz
nr 484, B Z I Esdr 6, 20. 21. N ah 3, 10, etc.;
jęctwa B Z Ex 6, 6, Ort Mac 111, XV p. post. R
XIX 97; jęcwa Sul 7; jęstwa 1395 Leksz I
nr 2059, XV p. post. R XIX 63, Rozm 657.
713; ^ d. sg. jęcstwu Rozm 665; ^ ac. sg. jeń
stwo Pul 13, 11. 67, 19, Rozm 107; jęcstwo
FI 13, 11. 52, 8. 67, 19. 77, 67. 84, 1. 125, 1,
ca 1420 R XXIV 82, etc.; jęctwo OrtBrRp
90, 3, OrtMac 123, Pul 67, 19. 77, 67. 125, 1,

etc.; jęcwo XV med. GIWroc 36r; jęstwo Pul
52, 8, Rozm 106. 654; ^ i. sg. jeństwem Rozm
115 ; ~ /. sg. (w) jęcstwie B Z Tob 1, 15. Is 49, 9,
Rozm 491. 590. 808; jęctwie OrtKal 293, Ort
Mac 45, Rozm 687; jęcwie 1425 M PKJ II 304,
Sul 4; jęstwie 1419 StPPP II nr 1651; jęcstwu
Rozm 808; ^ /. pl. (w) jęctwach 1449 R XXV
165, XV med. SK J I 66. 72.
Z n a c z e n ia : 1. 'branie, wzięcie w areszt,
w więzienie, niewolę, actus in captmtatem iniciendi, status vel conditio c a p tm : Ne chczemi
waszicz swego ionstwa, bo ne geszmi przeszpieczni 1395 Leksz I nr 2059; ~ Dzyevycza
Marya rozmayte myslyenye myala sama v sobye, kyedy vslyszala o yączstvye svego syna mylego Rozm 590; Myły Iesus odvloczyl sve
yaczthvo, aby yego zvolyenyczy myely czass
kv vczyeczenyv Rozm 632; Alye yze thu movy
zvyazanego, mnymalby nyekto, aby dopyro
zvyązan był bo (pro po) yączyy albo po yączthvye Rozm 687.
2. 'stan pozbawienia wolności, niewola, też
miejsce pozbawienia wolności, captmtas, servitus, \incula, car cer : Szpowadami szo..., yszeszm i... yothego sz yoczszthwa ne wiq<upili>
Spow 1 .6 ; Kmetho oszadl dobrowol<n>ye, nye
w yąsthwye bądącz 1419 StPPP II nr 1651; Se
złego yoczstwa XV in. R XXIV 60; Jan Marczina km ecza... dzirszal gy w yanczwe 1425
M PKJ II 304; Jacom *yą ne rączyl Sigmontowi
Barthka sz gaczstwa 1433 ZapWarsz nr 484;
G dze... caplan bilb i... yanth albo w yanthswye
dzirzan (u b i... presbyter esset... detentus, Dział
4: aczby k apłana... w gyączstwo wsadzono),
th a m ... cirekyi... oth prawa szą zapowyedzany
Sul 4; Gen acz yczyecze z yąnthswa (a captivitate)
szebye dzirszanczego, bandze... wyswolyon oth
moczi gego Sul 7; Non debet se excipere iuribus
regalibus, ludeicis aut arende nec detencione
al. *gyanczstwam 1453 A G Z XIV 374; Da-lydwa
tysszanczą grzywyen, tedy może wynycz s tego
yanczstwa OrtBr VI 391; Thowarzysz gych szyedzy w *yadzthwye OrtMac 45, sim. OrtKal 293;
Gdysz gy na szlub wolno wypusczyl szwego
(leg. z swego) dzyerzenya albo obrony, szlowye
sz yaczthwa OrtMac 111; A gdy nye chczyal
przyszyadz,... woyth go wszadzyl w yaczthwo
ib. 123, sim. OrtBrRp 90, 3; Propterea ipsum te
citat pro sexaginta marcis captiuitatis al. yączstwa et totidem dampni 1479 StPPP II nr 4217;
Vyszwol nasz sz yansztwa *dyabelszthwego XV
p. post. R XIX 63; Wythay wyerne boże czyalo,
ysze szya nam yydzyecz d ało ..., yegdysz then
szwyath sz yaczthwa brało ib. 97; ~ Kto da
z Syon zbawene Israhel, kedi otewrocy gospo-
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dżin *ioczstwo (captivitatem, Pul: gentstwo,
ib. 52, 8: yęstw o)... luda swego FI 13, 11, sim.
ib. 52, 8; Dal w *ioczstwo (in captivitatem, Pul:
yęcztwo) czescz gich FI 77, 67; Błogosławił ies,
gospodne, zemo twoio, odwroczil ies ioczstwo
Iacob (avertisti captivitatem Iacob, Pul: yentstwo, M W 68b: wybawylesz yą z yanczsthwa)
FI 84, 1; W *czenniczo, w yoczszthwo, aliszby
wroczil dług (misit eum in carcerem, donec redderet debitum M at 18, 30) ca 1420 R XXIV 82;
Cum audisset Iohannes in vinculis, w getswey
(pro w getstwye), opera Cristi (M at 11, 2) XV
med. GIWroc 106v; Ministri Cristi sunt et ego vt
minus sapiens dico, plus ego: in laboribus plurimis, in carceribus habundancius, w przekowach,
w yęcztwach opfyczey (II Cor 11, 23) XV med.
SK J I 66; In omnibus nosmetipsos exhibeamus,
sicut dei ministros, in m ulta paciencia,... in
plagis, in carceribus, w yęcztwach (II Cor 6, 5)
ib. 72, sim. R XXV 165; la pan, genszesm was
*wiwyodl z yocztwa egipskyego (de ergastulo Aegyptiorum) B Z Ex 6, 6; K aplany... socz cziscy
ku obyatowanyv baranka wyelykonocznego
wszitkim sinom ioczstwa (filiis trans migrationis) B Z I Esdr 6, 20, sim. ib. 6, 21; Chodził na
wszaki dzen nawyedzaiocz wszitki ti, gisz w ioczstwye biły (qui erant in captivitate) B Z Tob 1,15,
sim. ib. Is 49, 9; Poddanysm i... w ioczstwo (traditi sumus in ... captivitatem) B Z Tob 3, 4;
Wyedzono w przewyedzenye do ioczstwa (in
transmigrationem ducta est in captivitatem) B Z
Nah 3, 10; Z gyączstwa de transmigracione
(ascenderunt de captivitate, quam transtulera t... rex Babylonis I Esdr 2, 1) 1471 M PK JW
52; Yanczstwo captivitas (decem tribubus
in captivitatem ductis Is prol. 20) ib. 87; Pocznyesch y porodzysch plod, yen... lyvd ysraelsky
starego (leg. z starego) yenstwa vykvpy (captivitatem Israel avertet) Rozm 6; Czczyenye o tern,
yako Herod wszadzyl v yąstvo... szyna svego
Rozm 106, sim. ib. 654; Y e n ... przyal byl do
Ierusalem, by wszadzyl go w yenstvo Rozm 107;
Przed poslednym yenystvem Zydovye przez yenystva osobno wsządzye były rozploscheny (antę...
captivitatem finałem... per captivitates particulares... venundati fuerant) Rozm 115; K yedy...
lyvd zydowsky byl v yącztwo wzyąth, tedy kroi
assyrsky p osiał... Syryany, yzby oszyedly gemv
zemye żydowską Rozm 244; Byłem v yączstvye,
a yysczye przychodzyly kv [mjmnye (in carcere
eram et yenistis ad me M at 25, 36) Rozm 491;
Bom gotow za czye ydz v yaczstvo y v czyemnyczą, y ve szmyercz (tecum paratus sum et in
carcerem, et in mortem ire Luc 22, 33) Rozm
581; T egodlya... szye nye oddalylo slavne
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yyczyazstwo dyable..., a yączstvo czloyyecze
nye było dalsche Rozm 643; Vzyąly y (sc. Je
zusa) v yącztvo sylne, trudne y barzo okropne
Rozm 654, sim. ib.; On nass yyączey nyzly
szyebye myloval, bo nye dbayącz yąstwa szvego,
odmavya za nas, aby nam nycz nye czynyly
Rozm 657; Od onego przykrego yączstwa czyasko pragnacz, pyczya poząndayącz Rozm 661;
Vschysczy yybyegly przeczyv yemv y były ra
dży... yego yaczstw (leg. jęcstwu) Rozm 665;
Ten dzyen byl yyerna Vyelykanocz, ktoregoz
dnya były Zydovye vyvyedzyeny z yestwa Rozm
713; Nye chczyal ym nyktorego ynschego namyenycz, kakokoly by ych yyelye myal v yaczstvye, alye rzeki: *Nyenye maczye dw v yaczstw
(leg. dwu w jęcstwu) Rozm 808.
3.
'pozbawieni wolności, jeńcy, captivi, qui in
captmtatem detinentur9: Wstopil ies na wisocoscz, iol ies ioczstwo (cepisti captivitatem, Pul:
yentstwo) FI 67, 19; W obroczenyy gospodzyn
yotzstwo (captivitatem, Pul: yęcztwo) Syon vczynenygesmyyakovczeszenyi7125,1; Ascendens in
altum captivam, gete, duxit captivitatem, getswo
(Eph 4, 8) XV med. GIWroc 36r; Przew<io>do
<z)asyo ioczstwo <wasz)e (reducam captivitatem vestram) B Z Jer 29, 14.
(Jer) Ir, Irz zool. 1. 'jerzyk, Cypselus apus
Illig.9: Gyrz pluuiales 1472 Rost nr 1364; Gyrze
ib. nr 1365.
2. 'jakiś ptak ziemno-wodny, larus, avis quaedam, quae prope aquas habitat9: Larus, vt dicit
glossa Leuit. XI, est animal tam in aqua quam
in terra habitans, volat et natat, gyr vel lelyek
ca 1500 Er z 25.
Jercy cf. Jarcy
Jermak cf. Jarm ark
Jerm ark cf. Jarm ark
Jermuż cf. Jarmuż
Jem y cf. Jam y
Jerobota ( ?) bot. ' Yerbena officinalis L .’ : Gerobotha verbena ca 1465 Rost nr 4105.
Jerzęcy c f Jarzęcy
Jerzmo cf. Jarzmo
(Jerzyk) Irzyk zool. *jerzyk, Cypselus apus
Illig.9: Gyrzyk pluuiales 1472 Rost nr 1366; Gyrzik pigargus ib. nr 1844.
Jerzyna cf. Jarzyna
Jes- cf. Być
Jesienina 'drewno jesionowe, fraxini lignum :
Debet de lignis uti antiquis al. starań ieszenina
1437 KsMaz III nr 2500.
Jesieniowy cf. Jesionowy
Jesienny ' autumnalis9: O kthoresz penodze
Przedbor na Sw<ięch)no zalowal, thym ona
yma rok na iesszenni Siwanthi Krzisz 1424
24*
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KsMaz II nr 146; Gesenne autumpnales 1461—7
Serm 114v.
1. Jesień rautumnus3: Pacosz wszanl due
grziune na Falczu w geszeni 1399 HubeZb 108;
Za druge zitho mai dacz poltrzecze grziwni na
M athka Boz 0 w iesseni 1405 SK J III 196; Datum feria tercia post Marci in yeszen 1452 AcPosn I 185; Thesz byvam v czeszarszkyey szeny,
zymye, lyecze y w geszeny De mor te w. 187;
Pro authum pno nunc instanti al. na ta yesyen
przislą 1476 A G Z XV 186; Voczech... nye myal
wyąnczy pozythku w lągu na Nabrzeżu yeno na
zoląndzu w yesseny pascz szwynye XV p . post.
Czrs s. XLIII.
2. Jesień cf. Jesion
Jesietrzec (?) zool. *jesiotr, Acipenser sturio L *:
Yeszetrocz (pro yeszetrecz ?) sturio 1471 R
XXIII 283.
Jesietrzyna 'mięso jesiotra, acipenseris caro:
Pro I lapide yesszetrzini 1394 M M A e XV 181.
(Jesion) Jasień, Jesień bot. *jesion, Fraxinus
excelsior L .3: Pro iassen ad paranda curruum
necessaria 1394 M M A e XV 178; Pro extraccione lignorum yaszene de aqua ib. 188; Pro
extraccione lignorum iassen de aqua ib.; Pro
mercede famulis, qui ligna, dicta yasszen, ad currus thesauri parandos proprios regales vectoribus ad castrum Cracouiense deducta ib. 211; Pro
lignis, que dicuntur cynus in wlgari jaschen et
alias *eschin 1401 AcCas 575; Usque arborem
dictum kanssy yessen 1429 Monlur VI 12; Yeszyen ca 1455 JA XIV 491; Yasyeny ffraxanus
ca 1465 Rost nr 4347; Yessyen fraxinus 1472
ib. nr 1136, sim. 1484—6 ib. nr 6080; Yaszyen
1475 ib. nr 3022; Gesszen fraxinus 1478 ib.
nr 2231, sim. 1484 ib. nr 6081; Yasyeny fraxinus
1491 ib. nr 11057; Faxinus yeszen vel fraxinus
ca 1500 Er z 25; Jescheyn fraxinus ca 1500
Rost nr 7127; ^ 'owoc jesionu, semen fraxim :
Yeszen lingua avis ca 1500 Rost nr 2073.
Jesionowy, Jesieniowy 'zrobiony z drzewa je 
sionu, e ligno fraxini confectus3: Scutellam yesyenyowa XV med. Zab 516; ^ chyba ju ż nomen
proprium: Incipiendo od gaczy iessyonovey 1475
A G Z XVIII 110.
Jesiotr, Jasiotr zool. 'Acipenser sturio L / : Pro
pisce ezox vlg. gesothr 1394 M M A e XV 242;
Yeszyothr ca 1455 JA XIV 490; Yessotrz ezox
1472 Rost nr 1388; Yeszothr esox ca 1500
Erz 25; Yeszyothr vel yazycz ezox ib.; ~ Sum
miles de clenodio: portat griffonem nigrum parte
exantiori et caudam piscis jassothr, proclamacione Pobandze 1419 StPPP II nr 1648; ~ dubium: Karąsz vel yeszyothr rumbus ca 1500
Erz 25.

Jeśli cf. 1. Jeśli
Jeśliby cf. Jeśliby
Jesliżeby cf. Jeśliżeby
Jesły cf. Jasły
Jestli cf. 1 Jeśli
Jestliby c f Jeśliby
Jestny 'dający się jeść, jadalny, qui edi potesty
esculentus3: Comestibilem me fecit yestnym 1453
R XXIII 298.
Jestrząb cf. Jastrząb
Jeszcze orientuje w stosunku dziania się do
pewnej granicy czasowej, przestrzennej, ilościo
wej i jakościowej: a. uwydatnia dalszy ciąg dziania
się 'nadal, dalej, adhuc, etiam tu m : Y robicz
bodze na weky, y sziw bodze ieszcze (adhuc) do
concza FI 48, 8, sim. Pul; Nad pyasek rozmnozo
se, bo vstal gesm y gescze (et adhuc) gesm s tobo
FI 138, 17, sim. Pul; Oley grzesznego ne vtlusczy
głowy mogey, bo geszcze (quoniam adhuc, Pul:
bo yeszcze y) modlitwa moya w lubosczach gych
FI 140, 7; Przekroyon gest yako ot tkacza szywot
moy, gdym geszcze (dum adhuc Is 38, 12) tczon,
przestrzygl mo FI Ez 4, sim. Pul; Mnogy yescze
przed dzwyrzmy bodze, czszo na yego masto
szodze Slota w. 43; A gyeszcze porro in lacu
erant leones (Dan 14, 31) XV p. pr. SK J I 303;
Darmo podnossy swe oko na wydzenye boga,
gen gescze sam syebye poznacz a wydzecz nye
umyege XV med. R XXII 244; Czekay yeszcze,
bo yeschcze nye przyschła godzyna sustine modicum, nondum venit hora (Jo 2, 4) XV med.
SK J V 260; *Nadczewayocz sze, aby geszcze
byl w *domo, gdzesz tho weczerząl 1451 M acDod 104, sim. Rozm 592. 593; Tako syo obroczywszy i gidze do Sodomi, ale Abraham geszcze
(adhuc) stal przed panem bogem B Z Gen 18, 22;
Dalekoly gest geszce (1471 M PK J V 11: dalekoly gyescze) do wyeczyora (adhuc multum diei
superest) ib. 29, 7, sim. M PK J V I I ; Puszcz lud
moy, acz my offyeruge a paklybi geszczye
(quod si adhuc) wzgardzyal..., tocz ma *rokoo
bodzye nad twymy poimy B Z Ex 9, 2; Geszczye
(adhuc) zadzerszawasz lud moy, a nye chczesz
go puszczycz ? ib. 9,17; Iasnoscz nasza opuscyala
gest a pokalyaly io pogany. Czso tedi nam
gescze (adhuc) sziwim bicz? B Z I Mach 2, 13;
<A)czby dzeczy młode lyath doskonałych gescze
nye myali a o dzedzina bylibi przed sąd po
zw any..., tedy sądzą prawo ma odloszycz Dział
46; Yvszczy gych szchecz szyeczono, gyescze
na them mało Tęcz w. 19; Chczeszly yescze,
wszyavya tobye, gethno byerz na roszvm szobye De mor te w. 219; Gdysch gesczie (war. lub.:
gdysz gescze a. dotąd dokand) cum adhuc (verba,
quae locutus est dominus in manu prophetarum
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priorum, cum adhuc Jerusalem habitaretur Zach
7, 7) 1471 M PK J V 116; D okąnt gyeszcze da
leko gyest alioąuin illo adhuc longe agente
(alioąuin, adhuc illo longe agente, legationem
mittens"rogat ea, quae pacis sunt Luc 14, 32) 5
M PK J V 123; Alye vydzysch, myły synkv,
yzesz yescze mlod Rozm 145; Azacz yescze mało
yyszokosczy (leg. w wysokości) nyebyeskye albo
v <s>zyrokosczy svyata, yze do pyekla chczesz
rozrzuczycz svoyą mocz boska? Rozm 218; Alye 10
kyedy yescze (adhuc Luc 15, 20) daleko byl,
vzryal y oczyecz yego Rozm 387; Gescze mała
vyara yest v vasz (adhuc modicum lumen in vobis
est Jo 12, 35) Rozm 468; Zovye y przyaczyelem,
yze yescze myły Kristus byl gotow przyącz gy 15
k svey przyazny, aczby szye chczyal navroczycz
Rozm 618; Any vymy, yesczely zyw albo yvzly
vbyly Rozm 694; Nadzyevaczye szye, abych
y yescze (adhuc) zyvego nalyasla? Rozm 695;
Czo on thu zgrzeszył, on byl yescze dzyeczyą 20
Rozm 806; Tako trzeczy począly szye przypravyacz, chczyacz y yescze mączycz, yakokolvye
yvz byl tako barzo vmączon Rozm 825; ~ lesz
cze (adhuc) karmę gich becho w usczech gich,
a gnew boszi wstopil na ne FI 77, 34, sim. Pul; 2 5
Nathychmyast ona ysta svcha laska pvsczyla
odrosły y kvytla, a yescze v rąkv v byskvpa
laska była, a duch svyąty stąpyl Rozm 32;
Gescze (adhuc M at 17, 5) tego domavya svyąthy
Pyotr, nathychmyast obłok svyąthy zaczmycz ye 3 0
Rozm 366.
b.
uwydatnia uzupełnianie czynności lub stanu
najczęściej do przewidzianego kresu *ponadto,
oprócz tego, także, praeterea, insuper, etiam :
M argorzata winowata iescze dwadzescza groszi 35
1403 KsMaz I nr 271, sim. OrtKal 185, OrtMac
86; łan s Marczinem ne yesth pelnim dzalem
dzelon, bo yeszcze mayo ginę dzedziczstwo dzelicz 1408 Piek VI 369; Dal my bog geszcze gyni
plod (posuit mihi deus semen aliud) myasto 4 0
Abla B Z Gen 4, 25, sim. ib. I Reg 16, 11; Proszo pana boga, bi syo na myo nye rozgnyewal,
acz geszcze (adhuc) gedno rzeko B Z Gen 18, 32;
M a gy gescze k themv szamosszyodm poprzyszancz OrtBr VI 372, sim. OrtMac 98; Gescze- 45
szczye nasz pythaly o szaplathe OrtMac 33, sim.
OrtKal 202; Gescze tesz przy mnye krothoszynszczy panowye szlaly po prawo do Lwowa
thymy szło wy OrtMac 143; A k themu
yeszcze y nad tho (et post haec) kolzdego 5 0
rokv za vmarlą braczią... mayą trzy msze
czyzsczi 1484 Reg 720; Aczczybych ya ylyczky
zatraczenya przestapyla, a yescze bych yedna
pyatha zosthala, th y ... mozesch mye virwacz
Naw 91; Then thwoy gnyew wschiczko sthwo- 55
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rzenye od dawnych lath y gyesczye nynye poznąlo XV ex. MacDod 138; Chczą tvoya droga
vkroczycz, bo yescze (adhuc) dvadzyesczya
a trzy dny myalby chodzycz, a to iuze yednego
dnya spokoyem przedzyesch Rozm 89; Alye
yescze (adhuc) vyelye pysma naydzye o Iesucrisczye v kxyągach v tych, czegosz tv nye pyszano Rozm 173; A wschako vym, yze yyeczye,
yze yescze (adhuc Jo 4, 35) cztyrzy myeszyącze
do znyva Rozm 249; Cztyrzy modlytyy, ktoresz
yescze v paczyerzy ssą, przyslussayą kv boyovanyv tego szyyata Rozm 277; Myły Iesus...
rzeki: Yesczesczye y vy (adhuc et vos M at 15,16)
przez rozvma? Rozm 356; Panye, nyechay yego
yescze y tego lata (dimitte illam et hoc anno
Luc 13, 8) Rozm 375; Panye, stało szye, yako
kazał, alye yescze (adhuc Luc 14, 22, sim. XV
in. R XXIV 73) yest yedno myescze, gdzyeby
yescze lud szyedzyal Rozm 383; Osvyczylem
y yescze (et iterum Jo 12, 28) osyyczą Rozm 467,
sim. ib. 579; Gescze (adhuc Jo 16, 12) vam mam
yyelye poyyedacz Rozm 572; Gescze by mogl
pytacz, czemv evanyelysta przyyodzy to slovo
Rozm 635; Za nye yyeczye, czom vam poyyedal
o nym, yschczy może yczyecz, kyedy chcze,
z yaschych rąk? A vy yescze obelzaczye Rozm
648, sim. ib. 646. 713. 721. 780; Slyschelysczye
sromoczenye boże, czo yescze (adhuc M arc
14, 63) poząndamy svyadecztva? Rozm 718,
sim. ib. 725. 742; O przeklączy Zydoyye, nye
vymovycze szye, bosczye y doszycz vbyly, któ
rego yescze ku smyerczy przyprayyaczye Rozm
773; Przykazały yescze ynem, by szye przyprayyaly gy mączycz Rozm 824; ^ I ieszcze (et
adhuc) malutko, esz ne bodze grzesznik FI 36,10,
sim. Pul; Czso uczynyo ludu tem u? Geszcze po
maley chwyly (adhuc paululum), a ukamyonuyocz my o B Z Ex 17, 4; Gesczem (adhuc
Jo 7, 33) mały czass s vamy, alye poydą k temv,
który mye posiał Rozm 458; Synkoyye myły,
yescze (adhuc Jo 13, 33) mało yestem s vamy
Rozm 555, sim. ib. 564; ~ O moy synku namylschy, vczyeschy szvą m athką zalostną, abych
czyą ale mogła yescze yedno vzrecz Rozm 697.
c. uwydatnia początek lub koniec czynności
lub stanu 'etiam, adhuc5: Polecząm laszkąm vaszym *dobrodzye szwoye, kthorychem thesz
yalmvszny poszyyąl yescze sz la th ... młodych
Gn ap. 4b ; To gymyenye yescze za zywotha
mnye moya szyosztra polyeczyla OrtMac 134,
sim. OrtKal 311; Then yesczye <w> swey mlodosczy napelnyon boszkyey mylosczy 1455—60
R XIX 110; Any ma Ćmię5) then czlowyek...
yeschcze badancz zyw... *poslal 1471 TymSąd 15;
Dycha szyyąthego bądzye napelnyon yeszcze
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(adhuc Luc 1, 15) z szyvotha mathky EwZam
287; Villa Czermna Chusta yescze za Odrovasscha pustha 1494 Podoi 17; Tho yesth swyanthy wydzyal, bandacz yescze w swoym czyele XV
ex. Zab 536; Psalmy, bądacz yescze (adhuc) 5
v mlodosczy, yyelmy pamyątlyyye vm yala...
Yescze v yey mlodosczy wschystky ksyągy sta
rego zakony były yey znayomy Rozm 17; ^ Ve
wschytkyey svkny nye byl nyyeden schew any
żadnego krayanya było v nyey znacz. Yescze 10
Iesus nye movyl (cum adhuc infantulus esset),
kyedy była yemv yczynyla Rozm 141; Y rzekły
yemv: Pyeczydzyeszyath lath yescze ny masch
(nondum habes Jo 8, 57), a Abramasz yydzyal?
Rozm 477, sim. ca 1425 EwKReg 42; A tego bog 15
yescze nye chczyal vczynycz, aby pobyczy
y vmarly były, alye yescze myely zyvy bycz na
svyeczye kazącz a lud navczayącz, a napravyacz,
czo yescze byl myły Kristus nye napravyl Rozm
656; ^ Pway w boga, bo ieszcze (ąuoniam ad 20
huc) spowadacz se bodo iemu, zbawene oblicza
mego y bog moy FI 41, 7, sim. Pul, sim. FI
i Pul 41, 16. 42, 6; Szczepyeni w domu boszem,
w trzemech domu boga naszego kwyscz bodoo.
leszcze (adhuc) rozplodzo se w starości oplwi- 25
tey FI 91, 14, sim. P ul; Potem geszcze (quoque
adhuc) Adam poznał czyelnye swo szono, a tak
porodzy syna, gemusz to gymyo zdzege <Set>
BZ Gen 4, 25; Canonyczy y proboscze bandy
w moyey scolye yeszcze De mor te w. 271; 30
Vsthavya<my, aby ko>lzdego kthoregokoliby
<się pr)zygodzylo w then zakon przy<jąć>,
yezcze nyzly go przymą <a>lbo przed gich
przyączim (antę assumptionem seu receptionem
ipsorum), takych tho mayą pilnye rozpytaczi 35
o yyerze 1484 Reg 706; Polepsymy szye, a bog
szye gescze zmylvye XV p. post. Kałużn 288;
Kyedy szye myły Krystus vroczyl s pvsczey,
nalasl yescze (adhuc) svyątego Yana krzsczącz
a kazącz na pvsczy Rozm 212; Raczy mye yescze 4 0
yysluchacz! Rozm 501; O slothkosczy ykazanego
myloszyerdzya, yze yemv rzeki przyączyelv, bo
chczyal y yescze ode złego vmysla odervacz
Rozm 621; Kto my to nądzney da, abych yescze
vzrala me mylę dzyeczyą zyvo Rozm 696; Alye 45
navroczyvschy szye yescze k tym slovom, które
szye dzyaly przy tey zalobye..., sznadz by mogl
nyekto vą<t>ppycz o to slovo, yze rzekły Zydovye Rozm 789.
d.
jeszcze nie: uwydatnia brak rozpoczęcia,50
trwania lub zakończenia czynności 'dotąd, do tej
chwili, etiam tum, adhuc (przy czynności zaprze
czonej: nondum)9: Jensze trudi czirpal zawerne,
yescze (Bogur D—F: yeszczecz) bil ne przespał
zazmerne, alisz sam bog zm&rthwichwstal Bogur 55
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BC; Stanisław wzal pancz a dwadzescza grzywen pusczini po M ichale..., a gescze rok ne wysszedl 1420 AKPr VIII a 151; O cthorem rancogemstwo na Pełko szalował, za tho *nnye
('mnie5) bil Dobek gescze dosicz nye vczinil
1429 ZapW arsz nr 2915; Syn gescze nye oddzelony (filius nondum emancipatus)..
acz
galky gygrayącz... nyeczso straczy, tak e... straczone... skazvgemy, aby na gego cząscz było
polyczono Sul 50, sim. Dział 42; Bo szo gest
geszczye nye *dokonalo (necdum enim completae sunt) Amoreyskich sloszcz B Z Gen 15, 16;
Ktori gest czlowyek, genze iest sczepil vinniczą,
a gesscze nye (necdum) vczinil gey pospolney
B Z Deut 20, 6; Gescze (necdum) bilasta nye
vsnola, yas to syo tagilasta, tegdi zona wnidze
k nima B Z Jos 2, 8; Gdy gescze gey lata nye
były wyszły (dum adhuc esset iunior annis), gest
yą dal za mąsz Dział 26, sim. Sul 37; Yeszcze
nye przyszła (nondum venit Jo 2, 4) godzyna
moya EwZam 303, sim. Rozm 207; Czaszy poganszkego, gdi yeszcze in mundo nye biły krzeszczyyany XV ex. M PK J II 316; Tamo szą ze
brały *dzyevyczą czyste a *nabozną, yesz yescze
(nondum) pospolystwa mąsczynskyego nye posnaly Rozm 16; Kyedy M arya yzrawschy podezryenye lvda, yschby yescze pevnye oczysczona nye była, przede wschytkymy yasnem
glossem rzekła Rozm 61; Tegodlya ydzczye vy
k temv szvyątemv dnyv, yacz yescze nye poyda,
yze moy czass nye yest yescze popelnyon (non
ascendo..., quia meum tempus nondum impletum est Jo 7, 8) Rozm 431; Przepusczyly ym
precz odeycz, których yescze myły Kristus nye
chczyal svyata zgladzycz Rozm 634; Czo szye
vam vydzy, yesczely by yego nye vbyly, vyczye-ly,
gdzye y vyedly? Rozm 695; Natychmyast otarł
krew svoyą suknyą ss oczv, lye tą, którą była
yescze nye przyschła Rozm 835.
e.
uwydatnia wyższy stopień intensywności
'etiam9: Allecz dzisza gescze pefnegsze nouiniy
szocz ony nam biły... przyneszoniy Gn 2 a ;
Gesczecz vothsza czuda... gestcy ge on b y l...
czinil Gn 179a; Alleczbi tho gescze vothsze miloserdze od boga było, abycz mv on fszythky
sv0the angoly na pomocz posiał. Alleczbi tho
gescze naduodse miloserdze bosze bilo, ise
gdisbicz on sam ... k nemu nauedzil Gn 181 a;
Vydzyalem czyą pod ffygovem drzevem, przeto
yyerzysch, yescze yyaczsche yzrzysch (maius
his yidebis Jo 1, 50) Rozm 215; Y yyaczsche
yescze yczynky vkazvye yemv, abysczye vy szye
dzyvovaly Rozm 258; Vezmye s sobą ssyedm
złych dvchow, yescze gorschych nysly on ssam
(alios... nequiores se Luc 11, 26) Rozm 300;
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A on yescze, chczącz sye prawdzywschy vczynycz, rzeki kv mylemv Iesucristvszovy R o z m 331;
Vslyschavschy to dzyevycza blogoslavyona Marya yescze vyathsza bolyescz myala R o z m 747;
Krolyv mylosczyvy,... dzyeczy zydovskye siały
yem v... odzyenye na drodze... A yescze yyączey povyem ..., panye v Ierusalem ... schły
przeczyv mylemv temv Iesusoyy R o z m 752;
Vzryavschy to Zydovye, yze znamye na chorągyyach sve oblycze sklanya glovy y dało
chvalą mylemv Iesucristovy, yescze yyączey zayolaly przeczyy chorązam R o z m 755; P ylat...
yyschedl ku Ż ydom ..., a ony yescze począly
yyączey volacz R o z m 795; A ony yescze yyą
czey zavolaly (magis clamabant Marc 15, 14):
Vkrzyzvy, vkrzyzvy! R o z m 811; Pylat vslyschavschy leki szye tych slov yescze yyączey (magis
timuit Jo 19, 8), nyz pyrvey R o z m 812.
Jeszczerzyca c f. Jaszczerzyca
Jeszczeż u w y d a tn ia d o d a tk o w e u z u p e łn ia n ie ,
p o m n a ż a n ie , p o s z e r z a n ie p o z a p e w n ą g r a n ic ę 'p o 
n a d to , o p r ó c z te g o , t a k ż e , p r a e te r e a : Yesczez
na to slovo, yz było rano, troyako mozem rozumyecz R o z m 704.
Jeszczórka cf. Jaszczurka
Jesze cf. Jasza
Jeszutność 'w a r to ś c i p o z o r n e , w y s iłk i d a r e m n e ,

będziecie B Z I Reg 14, 34; 3 . p l . m . jeść będą
F I i P u l 21, 28; ~ p r a e t . 1. s g . m . jadł jeśm FI
i P u ł 101, 10; jeśm jadł F I i P u ł 100, 7; 2. sg . m .
jadłeś B Z Gen 3, 17. III Reg 13, 22; -ś jadł
B Z Gen 3, 11; 3 . sg . m . jest jadł B Z Lev 22, 14;
jadł FI i P u ł 40, 10. 77, 29, 1412 J P XXXVII 167,
e t c . ; f . jadła FI i P u ł 68, 12. 77, 50; n e u tr. jadło
R o z m 548; 1 . p l . m . jedliśmy B Z Ex 16, 3, R o z m
378; 2. p l . m . -ście jedli R o z m 353; 3 . p l . m . jedli
są F I 21, 31. 77, 33. 105, 28, B Z Gen 19, 3; są
jedli B Z Gen 31, 46. Jos 5, 12, R o z m 485; jedli
XV in. R XXIV 72, A l e k s y w. 21, B Z I Esdr
6, 21, 1471 M P K J V 133, P u ł 21, 32. 77, 33.
105, 28. Deut 54, e t c . ; f . jadły R o z m 386; n e u tr.
jedły R o z m 65; ~ c o n d it. 1. sg . m . -bych jadł
B Z Tob 12, 19; 2. sg . m . -by jadł B Z Gen 3, 17.
Ex 34, 15. III Reg 13, 15. 22; 3 . s g . m . (-)by jadł
B Z Lev 22, 14, P u ł Deut 18, R o z m 305; 1. p l. m .
-bychom jedli B Z Gen 3, 3. Deut 2, 28; 2. p l . m .
(-)byście jedli B Z Gen 3, 1, R o z m 280. 559;
}. p l. m . bychą jedli F I 2 6 , 3; -by jedli P u ł 26, 3,
R o z m 122. 523; ^ in f. p a s s . s g . n e u tr . być jedziono B Z Lev 7, 19; być jedzieno B Z Lev 7, 15;
p l . być jedzony XV p . p o s t . P F III 290; / . je
dzony być B Z Jer 29, 17; ~ f u t . p a s s . 3 . sg . m .
będzie jedzon B Z Ex 12, 15; będzie jedzion B Z
Ex 12, 46; n e u tr. będzie jedziono B Z Ex 21, 28.
Z n a c z e n i a : 1. ( o lu d z ia c h i z w ie r z ę ta c h )
'je ś ć , j a d a ć , p o s il a ć s ię , p r z y j m o w a ć p o k a r m , s p o 
ż y w a ć p o s ił e k , e d e r e , v e s c i Iescz bodo ybodzy
(edent pauperes) y siczi bodo FI 21, 28, s im . P u ł ;
Yedli so (manducaverunt, P u ł: iedly)... wszitczy
tluscy F I 21, 31, s im . ib . 1 1 , 33; Pisznego oka

5

10

15

20

25

m a r n o ś ć , p r ó ż n o ś ć , z ł e ż y c ie , v a n ita s , r e s va n a e :

Owa czlowek, iensze ne poloszil boga pomocznika swego, ale pwal iest w mnoszstwo bogaczstw swogich, y przemógł w ieszutnosci
swoiey (praevaluit in yanitate sua, F u l : w proznoszczy swoyey) F I 51, 7; Seszli so w geszutnosci dnowe gich (defecerunt in yanitate dies
eorum, P u l: gynęly w proznoszczy dny gych
z rychloszczo) F I 1 1 , 37. ~ B o h e m iz m .
Jeść f o r m y : p r a e s . in d. 2 . s g . jesz 1471 M P K J
V 72; 3 . sg . je G n 172b. 173b, S ło ta w. 27, XV
m e d . R XXII 239, P a r k 399. 408, e t c .; 1. p ł .
jemy B Z Gen 3, 2, P a r k 408; 2 . p l . jecie F I i P u ł
126, 3; 3 . p l . jedzą B Z III Reg 18, 19, R o z m
354. 358; ^ im p e r . 2 . sg . jedz S ło ta w. 73, B Z
Gen 2, 16. Ruth 2, 14; 1. p l . jedzmy G n 172b; 2 .
p l . jedzcie 1424 M s z a III s. 56, s im . IV. VI—VIII,
B Z Lev 8, 31. Neh 8, 10, R o z m 542; ^ p a r t.
p r a e s . a c t. a d v. jedząc 1415 P r z y b 11, 1433—8
A K P r II s. XXXII, B Z I Reg 14, 3 4 .1 Par 12, 39,
R o z m 317; a d i. g . a. a c . s g . m . jedzącego XV
e x . S K J I 143; g . s g . n e u tr. jedzącego FI i P u ł
105, 21; ^ inf. jeść F I i P u ł 49, 13. 101, 5, S lo ta
w. 57, 1449 J A XV 475, XV m e d . R XXII 234,
B Z Gen 3, 6, e tc . e t c .; ~ f u t . J . s g . m . będę jeść
B Z III Reg 13, 16; jeść będę F I i P u ł 49, 14, B Z
Tob 7, 10; 2. sg . m . będziesz jeść FI i P u ł 127, 2;
1. p l . m . będziem jeść R o z m 281; 2 , p l . m . jeść
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a nesytego sercza, ss tim iesm ne yadl (cum hoc
non edebam) F I 100, 7, s im . P u ł; Gedly manducent XV in. R XXIV 72; Ye sz mnogo twarzo
czudno S lo ta w. 27; V wody szo poczina czescz,
drzewey nisz gdi szodo gestcz ib . w. 57; Gedz,
bylecz szo gedno chczalo ib. w. 73; Homo quid am ... epulabatur, yayd ( p r o yadl), cottidie
splendide (Luc 16, 19) XV m e d . G I W r o c 48 v;
Drudzi mówili, eze blogoscz wyrzchnya gest
gescz a pycz dobrze XV m e d . R XXII 234;
Łączni ge ss chączyą ib . 239; Aby czy gedli
(M at 6, 25) c a 1450 R F IV 572; Dal gym oszobne
trzi stoły, za czwarthim pyelgrzymi gyedly
A l e k s y w. 21; Vwarzyl prasznyce y gedly so (comederunt) B Z Gen 19, 3; Vczynyly s o ... stolecz,
na nyemze to so gedly (comederuntąue super
eum) ib . 31, 46; P okarm ... przeday nam, abichom gedli (ut yescamur) B Z Deut 2, 28; Gdisz
bodze godzina gescz..., gedz chleb (ąuando hora
yescendi fu erit..., comede panem) B Z Ruth
2, 14; Gescz bodzecye, a nye zgrzeszicye przecyw panu gedzoc se krwyo (yescimini, et non
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peccabitis... comedentes cum sanguine) B Z I
Reg 14, 34; Zgrom adź... prorokow lugowich,
gysz gedzo v stola Gezabel (qui comedunt de
mensa Jezabel) B Z III Reg 18, 19; Y gedly (comederunt) sino wy e israhelsci B Z I Esdr 6, 21;
Tu ia dzisz ny gescz, ny pycz bodo (non manducabo neąue bibam) B Z Tob 7, 10; Wydzanem
ot was, iakobich iadl y pyl s wamy (yidebar quidem vobiscum manducare) ib . 12, 19; Gee, id
est comedit, geemi, id est comedimus P a r k 408;
Nye gyescz non escar 1471 M P K J Y 47; Pascas
gyesch morę peregrinorum, qui [...] pascunt et
cubant in meridie (Cant 1, 6) ib. 72; Zdrovi
mayą gyessyczi vmyernye 1484 R e g 711; Bis refici gesczy XV p . p o s t . R XXV 177; Nye pygyanego, nyevyele yedzączego (non multum edacem) XV e x . S K J I 143; Syyerząta... daley nye
yedly (nec ultra comederunt) R o z m 65; Począł
Marye dzyeyycze proszycz, aby ym dala yescz
(ut eis cibum exhiberet) R o z m 102; Yedly
wschyczy (comederunt omnes) ib ., s im . ib . 182.
208; Czokolyye yemv postayyono, kyedy yadl,
tego malyyczko vkvszyl a tesz rzatko yadl (raro
vero comedebat) R o z m 158; Yeden Z y d ... pró
szył yego, aby s nym yadl (ut pranderet apud
se Luc 11, 37) R o z m 305; Przyschedl Yan k nym
nye yedzącz any pyącz (neque manducans,
neque bibens M at 11, 18) R o z m 317; Yedly
yschysczy y były nakarmyeny (comederunt om
nes et saturati sunt M at 15, 37) R o z m 360;
Yedlysmy przed tobą (manducavimus coram te
Luc 13, 26) y pyły na naschych ylyczach R o z m
378; Ye s nymy (manducat cum ilhs Luc 15, 2)
R o z m 384; Yako było v ony d n y ..., ysch ssą
yedly y pyły (erant... comedentes et bibentes
M at 24, 38) R o z m 485; Począłby... yescz a pycz
ss opoyczamy (manducet autem et bibat cum
ebriosis M at 24, 49) R o z m 486, s im . ib . 700;
Vezmyczye a yedzczyą (accipite et comedite
M at 26, 26) R o z m 542; Dwanasczye apostolow
yadlo s tey myszy z Yesucristem (duodecim ...
edebant) R o z m 548; Ya spravyam v am ... krolevstvo yyeczne..., abysczye pyły a yedly (ut
edatis et bibatis Luc 22, 30) R o z m 559; ~ chce
mi się jeść 'je s te m g ło d n y , e s u rio : Acz mi bodze
chcecz se yescz (si esuriero), ne powem tobye
FI 49, 13, s im . P u l ; Vbaczyl dyabel, ez mv
chczyalo szye yescz (sensit dominum esurire)
R o z m 194, s im . ib . 491; Zvolyenyczy yego,
kyedy szye ym chczyalo yescz, począly targacz
kloszye y yedly (discipuli... esurientes coeperunt
vellere spicas et manducare M at 12, 1) R o z m
324; ^ c o ś ( c z e g o ś ) : On (sc . wąż) ge gorske
korzene..., geczmy tesze gorske korzene G n
172b;' Gdi se bliszo ku mne zawadcze, bicho

iedli moso moie (ut edant carnes meas, P u l: aby
yedly myęso moye) F I 26, 3; Czlowek..., iensze
iadl chleby moie (qui edebat panes meos), vweliczil na mo zdrado FI 40, 10, s im . P u ł; Aza
iescz bodo moso bicow (tfumquid manducabo
carnes taurorum )? F I 49, 14, s im . P u ł; Chleb
angelsky iadl czlowek (panem angelorum manducavit homo) F I 77, 29, s im . P u ł; Zeschło iest
sercze moie, bo iesm zapomnal giescz chleba
mego (comedere panem meum) F I 101, 5, s im .
P u ł; Bo popyol iaco chleb iadl iesm (manducabam) F I 101, 10, s im . P u ł; Przemyenyly s[e]o
sławo swoyo w podobenstwo czelocza gedzoczego *syeno (vituli comedentis foenum) FI
105, 21, s im . P u ł; Gedly so poswyoczenye m ar
twych (comederunt sacrificia mortuorum, P u ł:
yedly modły martwych) F I 105, 28; W stancze...,
gysz gecze chleb boleszczy (qui manducatis pa
nem doloris) F I 126, 3, s im . P u ł; Vsylowana
rokv twoyw, ysze bodzesz gescz (quia manducabis) F I 127, 2, s im . P u ł; Pyssali szedzocz
o dzczbane pywa, grzanky gedzocz 1433—8
A K P r II s. XXXII; Mowa szyą da movycz,
a chleb yescz 1449 J A XV 475; Se wszego...
drzewa owoce gedz (comede) B Z Gen 2, 16;
Czemu wam bog zapowyedzal, abiszczye nye
gedly wszego owoczu rayskyego (ut non comederitis de omni ligno paradisi) ? ib . 3,1 ; Owoce...
gemi (vescimur) ib . 3, 2; O w oca..., przykazał
nam bog, abichom nye gedli (ne comederemus)
ib . 3, 3; Vszrzala szona, ze gest dobri owocz
geszcz (ad vescendum) s tego drzewa ib . 3, 6;
Yadlesz owocz z drzewa, gez to czyezm bil przikazal, abi gego nye yadl (comedisti de ligno,
ex quo praeceperam tibi, ne comederes) ib . 3, 17,
s im . ib . III Reg 13, 22; Kwaszoni chleb nye
bodze gedzon w waszich domyech B Z Ex 12, 15;
W gednem domu bodze gedzyon (sc. baranek,
in una domo comedetur) ib . 12, 46; Gedlismi
chlyeb (comedebamus panem) ib . 16, 3; Myoso
gego nye bodze gedzyono (non comedentur car
nes eius) ib . 21, 28; Myosso tego dnya ma bicz
gedzyeno (carnes... comedentur) B Z Lev 7, 15;
M yoso... nye ma bicz gedzyono (caro ... non
comedetur) ib. 7, 19; Warzczye m yosso... a ...
geczczye ge (comedite eas) ib . 8, 31, s im .
ib . Neh 8, 10; Ktoś bi yadl nyewyadomye swyoczone, przida pyoto czoscz s tim, czosz iest iadl
(qui comederit de sanctificatis..., addet quintam
partem cum eo, quod comedit) B Z Lev 22, 14;
Podz se mno do domv, abi iadl chleb (ut comedas panem) B Z III Reg 13, 15; Nye mogo syo
w rocycz... any bodo gescz chleba (nec comedam panem) ib . 13, 16; Biły tu v D auida... ge
dzocz a pyiocz (comedentes et bibentes), czsosz
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prziprawyly gym bracya gich B Z I Par 12, 39;
Zle figy, ge<z to> gedzoni nye *mogo bicz (quae
comedi non possunt) B Z Jer 29, 17; Chleb szyą
gye panis comeditur P a r k 399; Kthorych czaszow m ay ą... myąssa nye gyeszyczi (non manducare carnes) 1484 R e g 710; Postawy 1 gy nad
wyssoko zyemyo, aby yadl owocz polny (ut comederet fructus agrorum Deut 32, 13) P u l Deut
18; Yedly tlustoszcz (comedebant adipes Deut
32, 38) ib. 54; Karmya yest czyala tw oyego...
Ktho czyebye gye..., then szye... przemyeny
N a w 99; A nye mayą gescz gego myassą (non
comedentur carnes eius Ex 21, 28) XV p . p o s t.
K a łu ź n 284;
M yasszą... nye gyedcz (carnem ... non comedetis Ex 22, 31) ib. 286;
Diuersa tibi fercula sunt valitura, in eadem
mensa non sunt varia capienda nye may<ą>
bycz gedzony XV p . p o s t. P F III 290; Unusąuisque enim suam cenam presumit ad manducand u m ... szwą wyeczerzą pyrwey gye (I Cor 11,21)
XV e x . R XXV 142; Nye bądzyeczye pyeczalyyączy..., czo bysczye yedly (quid manducetis
M at 6, 25) R o z m 280; Czo bądzyem ... yescz
(quid manducabimus M at 6, 31)? R o z m 281;
Azasczye nye yedly chlebą, *ktoremze ya vam
dal? R o z m 353; Nye vym yvayą... rąkv, kyedy
yedzą chieb (cum panem m anducant M at 15, 2)
R o z m 354, s im . ib . 358; Alye nye ymytyma rąkoma yescz chleb (manducare M at 15, 20) nye
pokalya czloyyeka R o z m 356; Ządal tam o napelnycz svoy brzuch miota, które svynye yadly
(quas porci manducabant Luc 15, 16) R o z m 386;
Iesus... kazał ym ..., aby... yedly baranka vyelykonocznego R o z m 523, s im . ib . 122; Zydoyye...
yedly czosnek y yne smyerdzącze goryczky
R o z m 730; ^ jeść swój chleb ' b y ć n a w ła s n y m
u tr z y m a n iu , ż y ć n a s w o im g o s p o d a r s tw ie , p o s s e s s io n e p r o p r io iu re u ti : Po them dzele Przibignew
yadl swoy chlep osobne a Sczepan yadl swoy
chleep ossobne trzy latha 1412 J P XXXVII 167;
Otha po tern dzele dobrowolne yiszedzal trszy
latha w swem domu swoy chleb yedzącz 1415
P r z y b 11;
^ z c z e g o ś ' c o ś ' : Gedzcze albo
uszywaycze ss tego wszistczy (manducate ex hoc
omnes) 1424 M s z a III s. 56, s im . IV. VI—VIII;
Kto vkazal tobye, zesz nag, gedno iszesz yadl
(comedisti) s owocza tego drzewa? B Z Gen 3,11;
Wezwalbi czyebye nyekto, abi yadl s gich obyetowanya (ut comedas de immolatis) B Z Ex
34, 15; Zgynola *mamna, gdysz so yvsz gedli
z owoczv zemskyego (postquam comederunt de
frugibus terrae) B Z Jos 5, 12; ^ 'je ś ć ( le ż ą c
n a sp o só b r z y m s k i p r z y s to le ) , cen are, accu m b e r e 5: Gyescz a. odpoczyway recumbetur {w a r.
l u b gescz a. less recumbere, curam illorum
Słownik staropolski III
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habe, et sic conside, et oinni cura tua explicita
recumbe Ecclus 32, 2) 1471 M P K J V 83.
2. 'g r y ź ć , k ą s a ć , m o r d e r e , c o m e d e r e Posiał
w ne pso mucho y iadla ie (et comedit eos)
FI 77, 50, s im . P u l ; Łono yemv robaczy yedly
(putredo testiculorum vermes generabat) R o z m
108; ^ p r z e n o ś n ie 'd o k u c z a ć , m ę c z y ć , n is z c z y ć ,
c o n fic e re , m o r d e r e , e x c r u c ia r e : Nasze czalo gest
neczysthe odzene, chosczy ono nasz barszo
*czosto ge G n 173 b ; Bo miloscz domu twego
iadla me (comedit me) F I 68, 12, s im . P u l;
~ Gyedly schą a. grisly po schierczy dissecabantur pre nimia ira et odio (dissecabantur cordibus suis Act 7, 54) 1471 M P K J V 133.
3. 'ż u ć , r o z c ie r a ć z ę b a m i , m a n d e r e , d e n tib u s
c o n te r e r e ?: Ge trzonowimy zambamy comedit
molaribus (commandit molaribus suis Prov
30, 14) M P K J V 70.
4. zakład jedzący ' z a s ta w n a z w ie r z ę c iu , a n im a l p ig n e r a tu m : Kyedyby goscz gosczyowy za
kład w wysznanem dludze zastawyl bandcz gedzaczy albo nye gedzaczy ( O r t R p : sit pignus
edens, ut equi, O r t M a c 9 2 : yeszdzyaczy, bądź
nye yeszdzaczy), koyn albo szvknyą,... czo mayą
s thym zakładem czynycz? O r tB r R p 69, 2.
C f. Najeść się, Odjeść się, Podjeść, Pojeść,
Śnieść, Ujeść, Zajeść, Zjeść, Jadać, Dojadać,
Śniadać, Ujadać
1.
(Jeśli) Jeśli, Jestli 1. w p r o w a d z a z d a n ie w a 
r u n k o w e 'je ż e li, s i' : Non tamen yirgines, sed
eciam coniugati bene potent salvari, si, yestly,
eorum statum bene servant XV m e d . S K J V 256,
s im . ib. 276; Mnye wthoremu *dzeye luthy. Geszlisz nag, przyodzey[ey] <bo>thy c a 1455 D ó b r
324; Gęstły[1] kto tu k ... yadl (si quis adipem ...
comederit), sgynye s lyudu swego B Z Lev 7, 25;
Iestli wdowa albo zagnana bilalibi, a przes
dzeczy nawroczi syo w dom otcza swego (si...
reversa fuerit ad domum patris sui)..., karmyona bodze karmyami otcza swego ib . 22, 13;
A iestli nye bodzecze chczecz (sin autem nolueritis) bidliczelow zemye zagladicz..., bodo wam
iako gosdze w oczy B Z Num 33, 55; A iestly
stanye swyadek lzivi (si steterit testis mendax)
przecziw czlowyeky..., stanyeta oba B Z Deut
19, 16, sim . ib. 20, 10. 20, 20. 21, 14. 22, 28;
Gdisz slvbisz slyb panv bogv twemv, nye myeskay spelnicz... A iestly bodzesz myeskacz (si
moratus fueris), za grzech tobye postawyono
bodze. A iestli nye bodzesz slvbowacz (si nolueris polliceri), przes grzechy bodzesz ib. 23, 21—
2, sim . ib . 28, 15; Gęstły bodzesz pragnola (si
sitieris), gydzi ku lagwyczam a py z nych wodo
B Z Ruth 2, 9; Bodolycz sziw, yczin se mno
myloscz boszo, gęstły vmro (si yero mortuus
25
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fuero), nye oddalyay mylosyerdza swego...,
gęstły tego nye yczinyo B Z I Reg 20, 14— 5;
Gestlycz nye nyzadnego roznyewanya lyvdu
temu przed panem bogem gich (si vero non est
offensio populi huius), nye bodzem m ocz... prze- 5
cywycz syo gym B Z Judith 5, 25, s im . ib . Is 49,
15; A yestli ya si autem ego 1461—7 S e r m 98v;
Sly mnych ve wszythko szya myecze, geszthly
wszadze na szkapycza, yethknye sza nadrą kapyczą..., a czasztho koszyelcze *przeffvacza D e 10
m o r t e w. 447; Gestii c barzo grubeye, thako
pissmem czas yisnaye P a r k 413; Yestly czya pan
bog upamyantha, mey dussche nye zapamyathay
D łL B III 354; Yeszly wypuszczysz yego, nye
yestesz przyacyel czesarzowy XV p . p o s t . R o z m - 15
P a m 472; ^
Wstań, mystrzy, othpovyecz,
gyesthly vmyesz, za po polsky nye *roszvnyesz
D e m o r te w. 81; S tharostha... ma przidacz woź
n eg o ... kv opithanyu, iesli yesth yawna sława
około vczinkv thego złego (si... culpati laborant 20
publica infamia de accusato et patrato scelere)
1498 M a c P r a w VI 272; A thak ve tro y e... nogą
obvyn thą massczą, za trzeczym przivy<ę)zym
yznasch pomocz, yestly bog i chcze, bo yycziągnye ogyen XV p . p o s t . B e d n M e d 74; Czosz 2 5
thedy krczysz, yeszlysz thy nye yest Xp (si tu
non es Christus Jo 1, 25)? E w Z a m 2 9 9 ; ~ jestli,
jeśli..., tedy: Gęstły yenego dnya szą dokonało
granycz<e)nye (si eam una die consummaverit),
tedi svknyą... wszącz mayą S u l 63; Gęstły we 3 0
sswadze Pyotr lana vranyl, tedi łanowo swiadeczstwo ma bycz przypysczono D z i a ł 23;
Gęstły w rok zaplaczycz zamyeschkayą (si...
solvere neglexerint), tedy dzewky wyecznye dzyedzyczstwo osyagną ib. 66; Yestly mv sye zpo- 35
doba tho wschythko (si eidem placuerit)...,
thedy ma byczi... przyąth 1484 R e g 707;
A yesthly on nyemoczny vmarl (si... de praesenti luce m igraverit)..., thedy bracziey... ma
byczi opovyedzyano ib . 719; Stharostha ma za- 4 0
placzicz... za wyną, tho iesth iesli sliachthą wipysczil (si fuerit nobilis), thedi slacheczką...
głową 1498 M a c P r a w VI 274; ^ Yeszlysz szyn
boszy (si filius dei es M at 4, 3), rzekny, yszeby
kamyenye tho chlebem szyą stało E w Z a m 300; 45
leslysz ( R o z m 196: yestlysch) syn boszy (si filius
dei es M at 4, 6), spvszcz szya na doi i b . ; Yeszlycz
nyemile mylczenye si offendit te taciturnitas XV
ex. P F III 180; Gospodnye, yesslysz thy (si tu
es M at 14, 28), kazy my, abych k tobye przy- 5 0
schedl R o z m 351; Iestly ty Cristus, povyedz,
kto czye yderzyl (Mat 26, 68)? R o z m 702.
2.
w p r o w a d z a p y t a n ie z a le ż n e w f u n k c j i z d a 
n ia p r z e d m io to w e g o 9c z y , s i, n u m : Nye wybyeray yynochy ywnochy z czwdnyma oczyma, alye 55
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szlwchay, yestly dobra yesth, czychyma wchoma
XV e*. R XXV 145.
C f. -Li
2. Jeśli cf. Jasiy
(Jeśliby) Jeśliby, Jestliby 1. w p r o w a d z a z d a n ie
w a r u n k o w e m o ż liw e 'je ż e l i b y , s i 5: Gestlybi dodkla
(sitetigerit) czso nyeczystego...,podlyosze grzechowy B Z Lev 5, 3; Gestlybi nye mogl (sin...
non potuerit) offyerow[y]acz bidlyoczya, offyerowacz bodzye dwye garlyczi ib . 5, 7; Gestlybi
kto myosso obyeti pokoyne trzeczy dzyeyn yadl
(si q u is... comederit), nye bodzye wdzoczna
gego offyera ib . 7, 18; Iestlibi kto czvdzolozil
(si moechatus quis fuerit) szono (le g . z żoną)
czvdzą..., smyerczo vmrze ib . 20, 10, s im . ib .
25, 31. 25, 54; Iestlibi any striyow myal (sin
autem nec patruos habuerit), daycze dzedzicztwo tim, ktorzis so bliszni gego B Z Num 27, 11;
A iestliby kto nyenavidzal blisznego sw ego...,
ranił gy (si quis au tem ... percusserit illum),
eszby v m arl,... dadzo gy w roko blisznego, gegosz krew przelana iest B Z Deut 19, 11, s im . ib.
22, 20; Gesthlyby kto byl szlugą czyyego...,
thaky sprawnye ma doszycz vczynycz O r t M a c
143; A yesthlyby rzeczy kthore przy sobye czudze m yal..., ma zakład daczi 1484 R e g 707; Si
autem non determinaret al. gyestlyby nye dowyodl, extunc Michael obligatus est viginti marca s... solvere 1486 A G Z XIX 203; Przedal
Sym ek... d o m ... a ... odew sdal..., yako yest
obyczay, a tu gemu slubyl, gęstłyby kto gabal...,
*zastopycz 1495 F o n te s Ś l II 16; Gesztlyby szyą
yyfiglowal si evaserit XV p . p o s t . K a łu ź n 271;
~ W<szy>thkego tego moya pany gothoua podeprzecz szwyathky, geschlyby trzeba 1493 P F
IV 664; ~ jestliby..., tedy: Ale gęstły mały
dlvg, ma mv dan bycz zakład, a gęstłyby wyelgy
(si autem magnum, S u l 71: paknyąly wyelgy
gest dług), tedy rakoymya ma syą mv wwyazacz
w gymyenye D z i a ł 64; A yesthlyby tho mocznye
vyznavali a vyernye yyerzyli..., thedy thaczy
tho mogą byczi... przyączi w then tho zakon
1484 R e g 706; A yesthlyby takyego kthorego
przyątho..., thedy czo narychley ma byczi...
vydan kaczermisthrzovy ib .
2. w p r o w a d z a p y t a n i e z a le ż n e w f u n k c j i z d a 
n ia p r z e d m io to w e g o 9c z y , s i, n u m \ Takych tho
mayą pilnye rozpytaczi o yyerze krzesczyanyzkie
y tez yesthlyby sye chczyeli poddaczi pod posluschenysthwo*.. koscziola 1484 R e g 706.
(Jeśliżeby) Jesliżeby w p r o w a d z a z d a n ie w a ru n 
k o w e m o ż liw e
'j e ż e l i b y ,
s i : Y od thego
czasy tak skazujem, ys ieslizebi (si) kthorikolwye
ziem ianyn... sm ialbi..., albo iego czelacz, dom
cziykolwie nayachacz..., thakowi gwalthownik
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uthracza czescz i wsisthko ymienye swoje 1498
M a c P r a w VI 272; Thak skazyiemy, is yeslibi
(si) niekthori zyemyanyn... smialbi wnicz przed
oblicznoscz sądziego... zbroino..., a ieslizebi na
vpominanye sządziego nye szedł, albo yesliby
onei zbroye od siebye nye oddal, thedi takowi
starosczie zaplaczicz ma wyny ib . 273; A iesli
zebi (si) kthokolwie drugiego w sądzie ran y l...,
thedi thakowi ma bicz wsądzon wieżą i b . ; Jeslizebi (si) ktho drvgiego na ro k i... iadączego...
zabił, thedi thakowi ma zaplaczicz xiązączyv
wini kop piąthnasczye..., a wsakos thak, is on
ranyony, yeslizebi na drodze bil zranyon (tamen ille, qui in itinere vulneratus esset), thedi
ma sią wroczicz do stharosthy... obiawicz rany
swe ib .; Usthawilismy, is ieslizebi kmiecz kmieczia zabił (quod quotiescumque occiderit kmetho kmethonem) na drodze dobrow olney...,
thedi prziiaczielie onego zabithego zupelnemy
swiathki mayą poprzisiącz mązoboyczą ib.
Jeśm cf. Być
Jewny cf. Jawny
Jezdecki 'je z d n y , ja d ą c y k o n n o , eąu eś*: Wszedł
yest yezdeczky farao z woźmy y z panoszamy
swoymy w morze (ingressus est enim eques
pharao cum curribus et equitibus eius in marę
Ex 15, 19) P u l Moys 22.
Jezdny, Jezny f o r m y : n. s g . m . jezdny c a 1500
E r z 25; ^
a c . s g . m . jezdnego 1471 M P K J
V 91; ~ n. pi. m . jezdni B Z Ex 14, 23; ~ g . pl. m .
jezdnych B Z I Par 18, 4, 1470 A G Z XII 336;
~ d . pl. m . jezdnym 1471 M P K J V 72; ~ a c .
pl. m . jezne R o z m 810.
Z n a c z e n i e : 'je ź d z ie c , e ą u e s Gonyocz ge
Egipsczy weszły soo po nich, wszitczy gesztczy
ffaraonowy y wozowye gego y gezdny gego
(omnis equitatus pharaonis, currus eius et equites) w poszrodku morza B Z Ex 14, 23; Odzerszal Dauid tysyoc wozow gego a syedm tysyoczow gezdnich (equitum) B Z I Par 18, 4; Gyesdnego ascensorem (et vidit currum duorum
equitum: ascensorem asini et ascensorem cameli
Is 21, 7) 1471 M PK J V 91; Yesdny eques c a 1500
E r z 25; Yesdny equester vel eques ib .; Bog
vasch... yyyyodl vass przez morze, yako po
schuchey zyemy, a vozy y gezne eypskye potopyl R o z m 810; ^ Konyem ( p r o konnym),
gyezdnym (w a r. lu b .: *geszczczow a konnym)
equitatui meo (equitatui meo in curribus pha
raonis assimilavi te Cant 1, 8) 1471 M P K J Y 72;

Jezierko cf. Jeziorko
Jezierne cf. Jeziorne
Jeziero cf. Jezioro
Jezierzysko cf. Jeziorzysko
Jeziorko, Jezierko 'm a łe je z i o r o , s ta w , la c u s,
s ta g n u m : Vendidim us... omnem piscaturam,
quam in fluvio, qui Lucen, et stangno, qui jezerco vlg. appellantur..., habebamus 1296 C o d S i l IV 137; D edim us... piscaturam in lacu, qui
ieszorka ylg. nuncupatur (1377) K o d W P III 462;
Usque ad igezorko et a dieto igezorko eundo
eadem dbrza usque ad graniciam marczincovska 1427 A G Z V 53; Iussimus sippari scopulo s... inter yillas predictas, incipiendo...
a palude... alcius lacubellis vlg. geshorek 1433
ib . 71; Stupulus est sipatus cum aliis dirrecte
tendentibus usque ad iezorko, a iezor[z]ko per
debrz yadunt stupuh ad viam 1437 ib . 90;
Usque ad lacum, tharnowskye yeszyorko dictum
1487 K o d P o l II 569; ^ Ad paludinem dictam
gezorko 1453 L u b P o d k 71.
(Jeziorne) Jezierne 'o p la t a z a u ż y tk o w a n ie j e 
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e ą u ita n d u m a p tu s 9: Non recepi ipsius Katherine

quintam partem equorum equitantum, iesdnych,
sex vałoris yiginti sex marcarum 1470 A G Z XII
336.
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z io r a , tr ib u tu m , q u o d p r o s ta g n i u su ( p r o p is c ib u s ,
c a la m is , s im ilib u s ) s o h e b a tu r : Sex grossos jezernego 1456 T y m P r o c 333.
Jezioro, Jeziero f o r m y : n. sg . jezioro 1419
J P XXXVII 173, XV in. R XXV 271, 1440 A G Z
X III 101, e t c .; ~ . g . s g . jeziora 1397 L e k s z I
nr 2436, F I i P u l 39, 2, B ł a ż 321, 1471 M P K J V
105, 1488 C z r s s. LXII, e t c .; ~ d . s g . jezioru
R o z m 130; ^ a c . sg . jezioro 1396 H u b e Z b 24,
F I i P u l 7, 16. 87, 4. 142, 8. Ez 12, 1446 Z a p W a r s z nr 761, e t c .; ~ i. s g . jeziorem 1444
R XXIII 306, (1475) K o d T y n 507; — /. s g . (na)
jezierze 1400 P ie k VI 6, FI i P u l 87, 6, 1408
P i e k VI 369, 1426 Z a p W a r s z nr 179, S u l 21,
D z i a ł 7, 1493 Z a p W a r s z nr 1745; ^ n. a. a c . p l.
a. du. jeziory 1441 A G Z XII 92; ~ g . p l . jezior
1409 P i e k VI 375, 1444 R XXIII 306, 1446
Z a p W a r s z nr 763, e t c .; ~ a c . p l. jeziora F I i P u l
113, 8, B Z Ex 7, 19, 1471 M P K J V 90; jeziera
FI 106, 35; ^ i. p l . jeziermi 1498 S K J III 335;
jeziory c a 1455 J A XIV 493; ~ /. p l. (w) jezierzech 1500 A G Z XVI 301. 302.
Z n a c z e n i e : 'n a tu r a ln y z b io r n ik w o d y , j e z i o r o ,
s ta w , la c u s, s ta g n u m : Iaco iest Bliszbor ne we-

dzal, kedi wposziwano s te dzedzini o mlin
a o yeszoro 1396 H u b e Z b 24; Febronia dz[r]ersala ty kopcze y poi yeszora... *trzidesczi lat
1397 L e k s z I nr 2436; Iacosm woyewodzini łu
dzę połapał tedi, kedi cradly lodzo na Cussewe
iezerze 1400 P ie k VI 6; Poloszyl pvscze w stawy
albo w gezera (P u l: w stawy) wod (posuit desertum in stagna aquarum) F l 106, 35; Yensze
(sc . bog) obroczyl opoko w yezora wod (con25*

196

JEZIORO

JEŹB1NA

vertit petram in stagna aąuarum ) FI 113, 8,
sim. Pul- Wando ribi łowili w Sdbinskem yeszerze taco długo, asz im ianl bronicz 1408 Piek
VI 369; Obrziczski ne cupil vszitkich iezor 1409
ib. 375; Wącz od gori xsząsa zema a gego bioto,
a voda y geszoro 1419 JP XXXVII 173; Yezoro
stagnum (ipse stabat secus stagnum Genesareth
Luc 5, 1) XV in. R XXV 271; <Ja>kom ya ne
lowyl w jezerze 1426 ZapWarsz nr 179; Pratum
predictum ... debet habere usque ad lacum seu
iesoro 1440 AG Z XIII 101; Paulus... recognovit se vendidisse duos lacus vlg. iezori: Byk et
Czernyonyow 1441 AG Z XII 92; Jacosz mi wy
ło w ył... yeszoro gwalthem 1446 ZapWarsz
nr 761; Y a n ... *zayol ryby sze yesor zamopąd
{leg. samopięt) y polowyl gwałtem ib. nr 763;
W gezerze oneem (in lacu illo) z obv wszy lyvdze
slvsznye ribi lowycz bąndą Sul 21, sim. Dział 7;
Ty iste nyewyast<y> wzyowszy ony dyabelske
obrazy nyesly ge do gezyora i stopiły (eos in
stagni medium proiecerunt), a rzkocz: Soły to
bogowye, nyechacz vilazo s tego gezyora Błaż
321; Zdradziłyscye mye w mich bogoch, wmyotaliscye ge w gezyoro (eos in stagnum proiecerant) ib. ; Sz yezyory, moczydlamy paludibus,
strumyenmy ca 1455 JA XIV 493; Węszmy proot
a wszczyogny rokoo swoo nad wody egipskye
a na gich rzeky y potoky, a nad geszora y wszitky
tonye wodne (et rivos ac paludes, et omnes la
cus aąuarum ) B Z Ex 7, 19; Penolus est stangnum vel gyezyoro OrtZab 529; Stephanus...
cu m ... M argaretha recesserunt al. odstampili
lacum vlg. gyeszoro 1463 AG Z XIII 406, sim.
1488 AG Z XV 257; Qui locus debet esse inferius stagna al. nysyeii gyezor 1474 AG Z XII 357;
Prope eosdem scopulos post lacum videlicet sza
geszorem sipatus est scopulus (1475) KodTyn
507; Swydersky sw<o>yemy poddanemy prze
kopał row przes lank chabdzynsky, do yezyora
szwoyego *vyadacz vodą s Wyszły 1488 Czrs
s. LX II; Quia ipse... piscavit al. vylovil de
stagno al. s yezora... pisces 1491 AG Z XVIII
310; Jakom y a ... nye pobrał syeczy rybythw om ... na rzecze Vyslye y na yezerze 1493
ZapWarsz nr 1745; Wsdal gyemv przed namy
s robotam y..., rzekamy, gyezermy, vodamy *czykaczymy y stoyaczymy 1498 SK J III 335; Nye
vylovyl yeszor ksyaschaczych... kv vrzadovy
yego slvschaczych 1498 SprTN W VIII 2, 41;
luxta stagnum Jenezareth, podle jęzora, quod
dicitur marę Galilee XV p. post. R XXV 182,
sim. EwZam 306; Debet habere libertatem ...
w lągach, in stagnis al. w gyezyerzech 1500 AGZ
XVI 301, sim. ib. 302; Yeszyoro lacus ca 1500
Erz 25; Iednego dnya dzyeczy przysly z Yezu-

szem ku nyektoremv yeszyorv albo stawkv (venerunt ad stagnum ąuoddam) Rozm 130;
Vczyn<m>y blysko yezora (prope stagnum)
małe przekopy albo stavy ib. ; Iesus... przykazał,
aby z yezyora (de stagno) wsly (sc. ryby) v yego
stavek ib.; A yest yezyoro (lacus est), ktoresz
byva, kyedy Yordan nabyerze, alye podług zydowskyego yezyka zovye m orze..., a tesch
nyegdy żovye yezyoro Genezaret Rozm 213;
Podle tego iezyora albo morza ydącz (ambu
lan s... iuxta marę Galilaeae M at 4, 18), myły
Yesus vzryal Pyotra ib. ~ Pod ieziorem piekelnym sub stige 1444 R XXIII 306; Yezior piekielnich stangnis ex Acheronticis ib. ; ^ Palus,
id est stagnum, lvg uel yezoro OrtCel 9; W gyeziora, trzanschaviczie in paludes (ponam eam
in possessionem ericii et in paludes aąuarum
Is 14, 23) 1471 M PK J V 90; — rzbiornik, dół
na wodę, lacus, fovea, puteuś*: Iezoro otworzil
(lacum aperuit) y wicopal ie, y wpadł w doi,
iensze iest vczinil FI 7, 16, sim. Pul; Cuius
yestrum asinus vel bos in puteum, iesoro, cadit
(Luc 14, 5) XV med. GIWroc 82v; ^ fotchłań,
podziemie, profundum, abyśsus, infernum : Wisluszal prosbi moie y wiwodl me iest z iezora
nodze (de lacu miseriae) y ze biota droszdszy
FI 39, 2, sim. Pul; Wnimam (pro wniman) iesm
se *stopaioczimi w iezoro (aestimatus sum cum
descendentibus in lacum) FI 87, 4, sim. Pul,
FI i Pul 142, 8. Ez 12; Poloszili so mne
w iezerze niszszem (in lacu inferiori), we czmach
y w czemnosci smerczi FI 87, 6, sim. Pul; Do
gyeziora schmyertnego ad lacum (detraxero te
cum his, qui descendunt in lacum, ad populum
sempiternum Ezech 26, 20) 1471 M PKJ V 105.
(Jeziorzysko) Jezierzysko f o r m y : n. sg. jezierzysko 1486 AG Z IV 199; ^ g. sg. jezierzyska
1486 A G Z IV 200; — n. pi. jezierzyska 1484
AG Z XIX 554; — i. pl. jezierzyski 1475 A G Z
XVI 115. 117. 119.
Z n a c z e n ie : 'zanikające jezioro, rozlewisko
i bagnisko po starym, zanikającym jeziorze,
stagni evanescentis locus paludosus*: V endidit...
medietatem cam porum ... cum paludibus et lacubus al. z blothy et z gyeszyerzysky 1475 A G Z
XVI 117, sim. ib. 115. 119; Quo alveo vadunt
scopuli per łuta inferius, ubi sippari non valebant, ibi łuta, jezerzyska, debentur habere iuste
per medium 1484 AGZ XIX 554; Q ue... fossata
ducit limites usąue ad rippam stagni antiąui
al. yeszerzyszko 1486 AG Z IV 199; Factus est
scopulus... penes rippam stagni al. yeszyerzyszką ib. 200.
Jezny cf. Jezdny
Jeźbina cf. Jeźwina
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Jeździć f o r m y : praes. ind. 1. sg. jeżdżę 1403
KsMaz I nr 334; 3. sg. jeździ M PKJ V 71; 3. pi.
jeżdżą 1471 M PKJ V 71, 1484 SK J III 334; ~
praes. ind. z partykułą ać wyraża imper.: 3. sg.
ać jeździ BZ I Reg 29, 4; ~ imper. 3. sg. jeź
dzi XV med. Zab. 516; ^ inf. jeździć Sul
39, B Z I Par 20, 3; ^ praet. 1. sg. m. -m
jeździł 1426 ZapWarsz nr 178, 1459 ib. nr 1090,
1472 ib. nr 1349; ja jeździł 1411 KsMaz I
nr 1684, 1420 Czrs s. LXXXI; 3. sg. m. jeździł
1420 AKPr V IIIa 152, 1420 TPaw VII nr 1655,
1426 ZapWarsz nr 178, 1435 Czrs s. LXXXI,
Sul 87, 1498 ZapWarsz nr 1883;/. jeździła 1423
AKPr V IIIa 162; 3. pi. m. jeździli 1399 Leksz
II nr 799, 1444 StPPP II nr 3215; — condit.
3. sg. f . -by jeździła B Z II Par 25, 13.
Z n a c z e n ia : 1. 'poruszać się konno a. na
wozie, jechać, equo vel vehiculo portari, iter facere, vehi, proficiscf: Droga s Raczslawcouicz
do Gorki to droga vekuya y nassi starsi gesdzili
1399 Leksz II nr 799; O chtoro drogo zalowal
łan na mo, to ya iesdzo wiszey trzech lat 1403
KsMaz I nr 334; O gosz drogo na mo Michał
zalowal, to ia do mlina iezdzyl daley trzech lat
1411 ib. nr 1684; Od trzy lath Potr gesdzil to
drogan 1420 AKPr VIII a 152; Ta droga gesth
wydana y geszdzil yo pan Cruschuiczski 1420
TPaw VII nr 1655; Elzbyetha s swim mazem
trzeczi dzen po Godzech jezdzila do Sczepana
w dom, aby yey spełnił pyenandze podług zapysu 1423 AKPr V IIIa 162; Alexy conya...
bratnego poziczil y geszdzil na nyem, gdze
chcyal 1435 Czrs s. LXXXI; Maczey othpowyedzal, dobrą wyerą thego tho konya iako wlostnego sząchowacz y na nyeem yesdzicz (eąuitasse
et servasse) Sul 39; D um ... pueri Elizeum prophetam eąuitantem in asino inclammassent, illudentes et dicentes: Geszdzy lyszku! XV med.
Zab 516; Kazał gy (sc. lud) cepi mlocycz a zelyazne broni po nych wloczicz, a okowanimy
wozi przes nye geszdzicz (fecit super eos tribulas
et trahas, et ferrata carpenta transire) B Z I Par
20, 3; Jakom ja nye przyan (pro przyal) na Sluzheyyecz na ymyenye <a)nym jezdzil samotrecz
po zhithv Mykolayovem, anym mu zhitha po
deptał 1459 ZapW arsz nr 1090; Unum (sc. sta
dium) nath laczkamy ku drodze, czo do studnyey gesdza..., resignauit 1484 SK J III 334;
^ Nyechacz... m osz... syedzi na swem myescye..., acz nye geszdzi s namy do boia (et non
descendat nobiscum in proelium) B Z I Reg
29, 4; Ona woyska, iosz bil nawrocyl Amazias,
abi s nym nye gezdzila ku pobyczy (ne secum
iret ad proelium), rosuly syo B Z II Par 25, 13;
^ Yako Marczyn Mrokowszky nye yydal sbroye

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

197

kopyynyczey... czelathnykowy memv Pyothrow y... any *dzelathnyk moy w nyey yeszdzyl 1498 ZapWarsz nr 1883; ^ Kthorzy po vodach gyezdzą (war. lub.: kctory... gesdzy) super
transeuntes aąuis (Eccles 11,1) 1471 M P K JY 71.
2. jeździć na coś 'najeżdżać, napadać, imehi,
imadere, impetum facere, a p p e t e r e Jaco ya ne
gesdzil na xądza za p<ro>bosczem, any gemu
pomoczy daval 1420 Czrs s. LXXXI; Jakom ya
nye yesdzil na Sczepanow dom gwałtem we
dwnaczcze... Marczin ne yesdzyl na Sczepanow
dom gwałtem we dwnaczcze 1426 ZapWarsz
nr 178; T hom ek... z M icolayem ... nye zabili
służebnika ksądza... ani tesz yeszdzili grozancz
na dom tego istego ksądza 1444 StPPP II
nr 3215; Aczbi syąn prigodzilo, zebi nyektori...
na nyekogo wrzvczil syąn, gy zabycz chczancz...,
ten, ktorisch o thaky grzech obvynyon, ma
svoyąn nyevinnoscz se swyatky oczisczycz tako,
ze s nymy naan nye yesdzyl (non fuisset eąuitatus) Sul 87; Yakom ya w duvnaczczye wozow
nyesdzyl (leg. nie jeździł) w bor na Vyesska
gymyeny s *thvyemanaczczye syekyroma 1472
ZapWarsz nr 1348; Yakom ya nye yessdzyl we
dwvnadzczye wozow y w thyle czeledzy s syekyram y... na ymyenye Vyesska ib. nr 1349.
3. zakład jeżdżący: corruptum pro jedzący,
cf. Jeść.
Cf. Pojeździć, Rozjeździć, Wjeździć, Wyjeź
dzić, Zjeździć, Jeżdżaly, Pojeżdżać, Wjeż
dżać, Wyjeżdżać
Jeździec f o r m y : n. sg. jeździec XV in. R
XXIV 67, B Z Gen 49, 17. Deut 33, 26, 1471
M PKJ V 31,1475 R XXV 129; — ac. sg. jezdca
BZ Ex 15, 1; jeźca B Z Ex 15, 21; ~ n. pl.
jezdcy B Z Ex 14, 9. 23; jeźdźcy B Z III Reg 22, 5.
IV Reg 20, 18; ~ g. pl. jeź(dź)cow BZ Deut
17, 16. III Reg 16, 9. IV Reg 13, 7, etc.; ~ ac.pl.
jezdce BZ Gen 50, 9. Ex 14, 26; jeź(dź)ce BZ
Ex 14, 28. Deut 20, 1. IV Reg 18, 2 4 .1 Par 19, 6.
Neh 2, 9. Judith 4, 13. 9, 6; ~ i. pl. jeź(dź)cy
FI Moys 22, B Z Ex 15, 19. Jos 24, 6. III Reg
20, 20. II Par 8, 9. Judith 3, 7; — /. pl. (na)
jezdcech BZ Ex 14, 18; jeźcech B Z Ex 14, 17.
Z n a c z e n ie : 'jeżdżący konno, jeździec, eąues5,
częściej w pluralis 'jazda, konnica, eąuitatus : Wszedł gest pharao s woszmy y s gesczy
(BZ Ex 15, 19: s geszczczy) swogymy w morze
(ingressus e st... cum curribus et eąuitibus eius
in marę Ex 15, 19, P ul: z panoszamy swoymy
w morze) FI Moys 22; Yezdzecz eąuester XV
in. R XXIV 67; Yesczdzecz ca 1455 JA XIV
489; Boodz Dan woosz rogati..., koosayo kopita koynska, abi geszdzecz spadł za szyo (ut
cadat ascensor eius retro) BZ Gen 49, 17; Myai
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gest s sob 00 wozy y geszdcze (eąuites) ib. 50, 9;
Wszitczi gestczy (omnis eąuitatus) y wozowye
ffaraonowy, y wszitek zast0p b il... przeczy w
Beelssefon B Z Ex 14, 9, sim. ib. 14, 23; Oslawyon bodoo ffaraonowy y na wszem zastopye
gego, y na woszech, y na geszczech (in eąuitibus, B Z Ex 14, 18: na gestczech) gego ib. 14, 17;
Wzczyogny rokoo na morze, acz szyo wroczy
woda na Egipskye, na wozy y na gesztcze gich
(et eąuites eorum) ib. 14, 26; W odi... przykrili
wozy y geszdzcze (currus et eąuites) ib. 14, 28;
Konya y geszcza {BZ Ex 15, 1: geszdcza) gego
(eąuum et ascensorem eius) wrzuczyl gest w mo
rze ib. 15, 21; Nye rosmnozi sobye kony, a nye
nawroczi lvdv do Egipta, gyesczow liczbo soocz
owszem povisszon (eąuitatus numero sublevatus) B Z Deut 17, 16; A gdisz wnidzesz kv boyv
przecziw wrogom swim, a vsrzisz gescze (et videris eąuitatus) y w ozi..., nye lokay syo gich
ib. 20, 1; Sczigali Egipsci oczcze wasze z wozi
y sz geszczi (et eąuitatu) B Z Jos 24, 6; Przecywyl
syo przecyw gemu sługa gego Zamri, wódz nad
polowyczo geszczczow (dux mediae partis equitum) B Z III Reg 16, 9; Vcyekl... na konyv
s geszczci swimy (cum eąuitibus suis) ib. 20, 20;
Lyvd moy a lyvd twoy gena rzecz soo, geszczci
moy a geszczci twoy (eąuites mei, eąuites tui)
ib. 22, 5; Nye ostawyono Ioatasowy lyvda, geno
pyoczseth geszczow (nisi ąuinąuaginta eąuites)
B Z IV Reg 13, 7; Vfasz w Egypske prze gich
wozi a geszczce (propter currus et eąuites)? ib.
18, 24, sim. ib. I Par 19, 6; Balaat takez vdzala l..., wszitka myasta wozatarzow y geszczczow
(cunctasąue urbes ąuadrigarum et urbes equitum) B Z II Par 8, 6; Biły mozowye waleczny
a ksyoszota pyrwa y wogewodi nad wozatarzmy
y gesczci gego (principes ąuadrigarum et equitum eius) ib. 8, 9; Bom syo sromal prosycz pomoci krolyowi a gesczczow (erubui enim petere a rege auxilium et eąuites) B Z I Ezdr 8, 22,
sim. ib. II Ezdr 8, 52; Posiał se mno kroi ksyo
szota ricerstva y geszczce (eąuites) B Z Neh 2, 9;
Olofernes zgedze z gori z gesczcy (cum eąuiti
bus) a s wyelyko moczo B Z Judith 3, 7; Wzpomynaycye na Moyszesa, sługo bożego, gen Amalech vfaiocego w swo sylo... y w swo woysko...,
y w swe geszczce (in eąuitibus suis), nye zelyazem boiuge, ale swyotimi modlytwamy ib. 4, 13,
sim. ib. 9, 6; A bilo pyeszich XX a sto tysyoczow
a gezczczow XXII tisyoczow (eąuites yiginti
duo milia) ib . 7, 2; *Geszczczow a. konnym
(war. kal.: konyem, pro konnym, gyezdnym)
eąuitatui meo (eąuitatui meo in curribus pharaonis assimilavi te Cant 1, 8) M PK J V 72;
Iste sessor gesdzyecz cum suo equo 1475 R XXV

129; ^ Nye gest gyny bog, iako bog przesprawyedliwego, gesdzecz nyebyesky (ascensor caeli),
pomocznik twoy B Z Deut 33, 26, sim. 1471
M PKJ V 31; ^ S sinow twich, gisz s cyebye
winydo..., bodo wzocy a bodo geszczci, a yrzodnyci v krolya babylonskego w syeny (tollentur
et erunt eunuchi in palatio regis Babylonis) B Z
IV Reg 20, 18.
Jeźwiec cf. Jaźwiec
(Jeźwina) Jeźbina *wydrążenie w ziemi lub
skale, jama, foramen, fovea : Foveae in monte,
quae jesbyni dicitur polonice 1333 Preuss II
523; Łyse *gosbeni foveae yulpium 1342 LPom
3, 76.
1. Jeż zool. 'jeż, Erinaceus Europaeus L .3:
Opoka vbyeszeny geszom (petra refugium herinaciis, 1471 M PK J V 66: gyezow) FI 103, 19,
sim. Pul; Yesz ca 1455 JA XIV 489; Yesz ericius
1472 Rost nr 1140; Yez iricius, idem quod eri
cius ca 1500 Erz 25.
2. Jeż(e) cf. Eż(e) (w Uzupełnieniach i po
prawkach na końcu II I tomu).
Jeżby cf. Eżby (w Uzupełnieniach i popraw
kach na końcu III tomu).
Jeżdżały 'ten, co dużo jeździł, podróżował,
bywały w świecie, qui multum peregrinatus est
multisąue in rebus versatus3: Czego ne we doma
chowany, tho mu po we geszdzaly Słota w. 55.
Jeżdżenie 'prawo wjazdu, użytkowania, ius in
siham cum eąuis intrandi eiusdemąue sihae bonis utendi3: Recognovit, quia totam suam par
tem ... cu m ... tabernis et cum libera ineąuitacione yeszdzenym in silvis... pro roboribus ad
edificandum ... vendidit 1476 AG Z XVIII 130.
Jeżdżyk cf. Jażdżyk
Jeżów 'z jeżem związany, jeża dotyczący, qui
erinaceorum e s f: Yeschow erinacilis (Psal 103,
18) 1471 R XXIV 379. ^ Można też zapis inter
pretować jako g. pl. rzeczownika jeż.
Jeżyk zool. 'jeż, Erinaceus Europaeus L ! : Gyezik corrigrillus est animal (choerogryllus, qui
rum inat ungulamąue non dividit, immundus
est Lev 11, 5) 1471 M PK J V 22. — Biblia ma
na myśli jakieś inne zwierzątko.
Jeżyna bot. 'jeżyna (owoc i krzew), Rubus
fruticosus L. sim.3: Yeszini vacinia 1437 Rost
nr 2826; Faccinia sunt fraga geszyny 1450
RpKapKr; Geszyny nigra vaccinia 1459 R XXIII
295; Yezyny vaccinia 1466 R XXII 23; Geszyny
faccinia XV p. post. PF V 9; Folia fragorum
dictorum yezyny XV p. post R LIII 64; Morowe
iagodi, gezyny XV ex. ib. 67; Yeszyny yaccina
XV p. post. Zab 515; Fraga, eyn ertper vel
fragum yeszyna ca 1500 Erz 25.
Jeżynka bot. 'mała jeżyna, Rubus frutico-
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sus L. sim/ : Jeszy<n>ky maley morabacci ca
1500 Rost nr 7206.
Jęcie f o r m y : g. sg. jęcia BZ IV Reg 24, 15,
1471 A G Z XV 110, Rozm 202; — d. sg. jęciu
Jtozra 514;
sg. jęcie Sul 60, i?Z N um 21, 29,
1477 A G Z XVIII 141, EwZam 306, Rozm
695; ^ i. sg. jęcim 1497 ZapWarsz nr 1798;
^ /. sg. (w) jęciu EwZam 306, Rozm 241. 650.
687.
Z n a c z e n ia : 1. pochwycenie, ujęcie, wzięcie
w areszt, w więzienie, niewolę, tfctws in custodiam coniciendi : Myedzy gymaczmy gego
a przyaczelmy yąthego nygena prze gego yącze
(propter captivitatem eius) m a szą wstrysznącz
myrzączka *SW 60; Iohannes huius faciey et detencionis al. thego lycza y yaczą culpabilis <non
est> 1471
XV 110; <M i>kolay... wyazal
czlovyeka Voczyecha mego, yawszy hy, w pathosz {leg. w pęto-ś) y wszadzyl gwalthem szamopyanth thobye rownymy, a thym wyazanym
y yaczym rzeczy my szgynaly 1497 ZapWarsz
nr 1798; Aze dothychmyast czczyenye y {pro o)
m lodosczy... pana naschego schło porządnye
yedno po drugyem ..., a daley rozmayczye pokladayą aze do yączya... svyatego Yana Krzczyczyela (ad incarcerationem Iohannis) Rozm
202, sim. ib. 205; Czczyenye o yączyv svyątego
Yana Krzsczyczyelya (cur Johannes incarceratus est) Rozm 241, sim. ib. 650; Czo vym kv
yego {sc. Jezusa) yączyv potrzebnego, vschythko
vam povyem Rozm 514; A nnasch... posiał mylego Iesucrista zvyązanego do Cayffascha...,
alye yze thu movy zvyazanego, mnymalby nyekto, aby dopyro zvyązan byl *bo yączyv albo
po yączthvye Rozm 687; Dzyevycza Marya,
vschlyschavschy yączye svego syna,... padła na
zyemye omdlawschy Rozm 695.
2. 'stan pozbawienia wolności, niewola, captivitas, servitus3: Dales syny gego w vczekanye
y dzewki w yocze (in captivitatem) krolowi
amorreyskemv B Z Num 21, 29; Przewyodl...
sodze zemske podia iocya (in captivitatem)
z Ierusalema do Babylona B Z IV Reg 24, 15.
3. 'połów (ryb), captura (p isc iu m f: Vyedz na
gląbya, a rosvynczye szyeczy vasze na yaczye
(laxate retia vestra in capturam Luc 5, 4) Ew
Zam 306; Zvmyenye ogarnąlo... *vszysky,
chtorzy sz nym były v yaczyv ryb (in captura
piscium Luc 5, 9), ch<t>ore yaly ib.
4. cujęcie, zastawienie wody, aąuae interclusio :
Petrus et Iwan per restauracionem al. przes
yączye ipsorum a q u e ... subundaverunt... molendinum ... in Conyvschky... Ministerialis recognovit, quia aqua post scopulos... et etiam
in n av i... per dictam restauracionem al. przes

yącze y przes zastawyenye wody stetit 1477 AGZ
XVIII 141.
Jęciec cf. Jeniec
Jęcstwo cf. Jeństwo
Jęctwo cf. Jeństwo
Jęcwo cf. Jeństwo
Jęczeć rg e m e r e Yąnczoc, yoczi Park 414.
Jęczmieni czy też Jęczmienni 'z jęczmienia
zrobiony, hordeaceus, ex hordeo factus' : Yako
krupy yączmyenye {war. k a ll krupy yanczmyenne) quasi *siccas (quasi siccans ptisanas
II Reg 17, 19) M PK J V 40.
Jęczmieniczysko czy też Jęczmieńczysko 'pole
po jęczmieniu, ager, in quo hordei messis facta
e s f : Stayanie roley, które przibyegio do drogy,
po yaczmyeniczisko... obligauit 1476 StPPP II
nr 4176.
Jęczmienni cf. Jęczmieni
Jęczmienny fo r m y : n. sg. m. jęczmienny ca
1500 Erz 25; / . jęczmienna 1419 Rost nr 5120,
1472 Rost nr 1034, ca 1500 Erz 25; ^ g. sg. m.
jęczmiennego Rozm 348; neutr. jęczmiennego
B Z Judith 8, 2; ^ g. pl. f . jęczmiennych 1497
StPPP VII nr 94; ~ ac. pl. f jęczmienne 1471
M PK J V 40. 69.
Z n a c z e n ie : 'z jęczmienia zrobiony, jęczmie
nia dotyczący, jęczmienny, hordeaceus, ex hordeo
factus, ad hordeum p e r tin e n s Vmarl we dnyoch
znyva *ioczmyenego (in diebus messis hordeaceae) B Z Judith 8, 2; Yoczmyenna moka alphica
1419 Rost nr 5120; Yako krupy yanczmyenne
{war. lub.: krupy yączmyenye) quasi *siccus
(quasi siccans ptisanas II Reg 17, 19) 1471
M PK J V 40; Yako yaczmyenne quasi tipsanas
(si contuderis stultum in pila quasi ptisanas feriente desuper piło, non auferetur ab eo stuititia eius Prov 27, 22) ib. 69; Imposuit in curru m ... duos coretos leguminarum iaczmyennych ordeacearum 1497 StPPP VII nr 94;
Yaczmyenny ordeaceus ca 1500 Erz 25; Yesth
czy tu yedno dzyeczye, *ktorą ma pyeczyora
chleba yeczmyennego (qui habet quinque panes
hordeaceos Jo 6, 9) Rozm 348; ~ jęczmienna
woda 'napój warzony z jęczmienia a. cienki
kleik jęczmienny, decoctum hordei : Voda yoczmenna tisanna 1472 Rost nr 1034; Yaczmyenna
vodą tipsana ca 1500 Erz 25.
Jęczmień fo r m y : n. sg. jęczmień BZ Ex 9, 31,
ca 1465 Rost nr 4018, 1472 Rost nr 942, XV
p. post. R LIII 68, ca 1500 Erz 25; ^ g. sg.
jęczmienia B Z I Par 11, 13. II Par 27, 5; jęcz
mieniu 1409 KsMaz I nr 1291, 1473 ZapWarsz
nr 1196, 1478 ib. nr 1208; ^ ac. sg. jęczmień
BZ Ruth 1, 22; ^ /. sg. (w) jęczmieniu 1470
ZapWarsz nr 3004.
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Z n a c z e n ie : bot. *jęczmień (roślina i ziarno),
Hordeum \ulgare LŻ: Iacom ya zapłacił Maczeyoui szedm corczow goczmenu 1409 KsMaz I
nr 1291; Yoczmyen sze szelyenyal (hordeum
esset virens) B Z Ex 9, 31; Wrocyla syo do
Bethlema, gdisz ioczmyen pyrwi zno (ąuando
primum hordea metebantur) B Z R uth 1, 22;
Bilo pole tey krayni pełne ioczmyenya (ager...
plenus hordeo) B Z I Par 11, 13; Dały gem v...
sto grziwyen srzebra a dzesyocz tysyoczow myar
ioczmyenya (hordei) B Z II Par 27, 5; Yaczmyen ordeum ca 1465 Rost nr 4018; Jakom ya
nye wszyanl Maczegewi gwalthem proszuczow
s plothi anym go vschkodzil... w yaczmenv 1470
ZapWarsz nr 3004; Yoczmien ordeum 1472
Rost nr 942; Yakom ya nye kupyl owschv
y yaczmyenyv 1473 ZapWarsz nr 1196; Jacom
ya nye pożal gwałtem zytha y psenicze, y yaczmyenyv 1478 ib. nr 1208; Yaczmyen ordeum
XV p. post. R LIII 68, sim. ca 1500 Erz 25.
Jęczmieńczysko cf. Jęczmieniczysko
Jędrny 'silny, pełen siły, fortis, \i\idus : Dic
voce tenui, laskawim, et age actu grandi,
chatnim, yadrnym XV med. R XXIII 279.
Jędy cktórędy, qua na : Po ta znamyona,
yądim ya yachal, tandy moy namyastek dzirszal daley trzech la th ... Po tha znamyona, yadi
Jan yachal, tandy yego namyastek dzirszal da
ley trzech lath 1426 ZapWarsz nr 170.
Jędza 'wiedźma, czarownica, też demon, po
twór, saga, monstrum, furia : Yądza sagana
1437 Wisi nr 228 s. 89; Yądza sagana ca 1455 JA
XIV 490; ~ Yandza chimera XV m ed.Zab 523;
Lamie iędze 1451 R X X II41; Jądza lamia XV ex.
P F V 12; Yandzia lamia (war. lub.: yadzą lamiam, sed et lamiae nudaverunt mammam,
lactaverunt catulos suos Thren 4, 3) 1471 MPKJ
V 102; Yandza lamia XV p. post. PF V 11;
Yadzą furia ca 1500 Erz 25; Yądzą lamia ib.;
Furie dicuntur pene infernales, yadze ib.
Jęrzych bot. 'gatunek macierzanki, Thymus
vulgaris L.’ : Yanrzych herpirella 1460 Rost
nr 3578.
Jęstwo cf. Jeństwo
1. Jętry ' wątroba, iecuF : Yatri yecur 1437 Wisi
nr 228 s. 89.
2. Jętry cf. Jątrew
Języczek 1. 'mały język, tu jakiś przedmiot
w kształcie języka, lingula, hoc loco res ąuaedam
lingulae instar confecta : Aurifabro pro paracione bine scutelle magne, instrumentorum yasziczky duplicium et puklionum ad attinencias
selle domine regine 1395 M M A e XV 219.
2. bot. a. języczki 'babka lancetowata, Planlago lanceolata L.’ : Yoziczki lanceola, plantago
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minor 1472 Rost nr 363; Iensiczky plantago mi
nor ca 1500 ib. nr 7247; ^ Ad parandum anti
dotum: olywa szywyeza, szywocost szywyeez,
saluia, yazyczky XV med. Zab 516.
b. jelenie języczki ' Scolopendrium officinarum Sw.s: Gelene yoziczki scolopendria 1437
Rost nr 2781.
c. psi języczek, psie języczki 'Plantago lanceolata L ż: Psye yozyczky arnoglossa 1484 Rost
nr 5873; ^ 'Anchusa officinalis L
Psze yo
ziczki cinoglossa 1437 Rost nr 2544; Pszye yo
ziczki lingua canis, cinoglossa ib. nr 2675; Pszye
yaszyczky al. kobyly[li] sczaw cinoglossa ca 1465
ib. nr 3834; Psye yoziczki cinoglossa maior 1472
ib. nr 359; Pszye yozyczky cinoglossa 1484 /6.
nr 5947; Pssy iaziczek cinoglossa 1491 ib.
nr 11009.
d. wołowe języczki 'miodunka plamista, Pulmonaria officinalis L ż : Volowe yosziczki buglossa 1437 Rost nr 2491; Volove yosiczki lin
gua bovis ib. nr 2674; Volhowe yaszyczki buglossa ca 1465 ib. nr 3818; Wolowe yasyczky
buglossa 1484 ib. nr 5891.
Języczny 'wiele i źle mówiący, ad calumniandum promptus, maledicus*: Moz yęzyczny (vir
linguosus, FI: *mosz molwyoczy) nye przespyeye
na zyemy Pul 139, 12.
Język fo r m y : n. sg. język F liP u ł 15, 9. 21, 16,
1419 Rost nr 2872. 2888. 5106. 5257, ca 1440
R XXV 220, etc. etc.; ~ g. sg. języka FI i Pul
119, 2, B Z Gen 11, 1. 31, 47, Dział 39, 1484
Reg 717, Rozm 213. 823; języku Sul 48, B Z
Gen 10, 31, 1461—7 Serm 99v, M W 74b; ~
d. sg. języku FI i Pul 119, 3, B Z IV Reg 18, 26;
językowi B Z Deut 28, 49, 1471 M PK J V 32; ~
ac. sg. język FI i Pul 11, 3. 4. 33, 13. 80, 5.
139, 3, Park 412, Rozm 151. 395; ^ i. sg. ję
zykiem FI i Pul 9, 28. 108. 2, B Z II Par 32, 18,
Pul 38, 5, Rozm 99. 395. 764, etc.; ~ l. sg.
(w) języce FI 14, 3. 38, 5, FI i Pul 138, 3; języku
B Z Gen 10, 20, Pul 14, 3. 38, 1, Rozm 151.
395; ^ n. pl. języki 1419 Rost nr 5151, XV med.
SK J I 71, 1478 Rost nr 2297, 1484 ib. nr 5952.
5876, 1491 ib. nr 11048. 11094; językowie FI
i Pul 63, 8, B Z Dan 3, 7; ^ g. pl. języków FI
i Pul 30, 26, XV p. post. R XXV 236; ~ ac. pl.
języki FI i Pul 54, 9. 63, 3, XIV ex. Pocz 232,
M W 100 b, XV ex. Zab 536; ^ v. pl. językowie
Galka w. 2; ^ i. pl. języki FI i Pul 13, 5, XV med.
SK J I 69, Pul 5, 11; językmi FI 5, 11.
Z n a c z e n ia : 1. 'narząd mięsisty w jamie ust
nej, lingua: Zeschła iest iaco scorupina mocz
moia y iozik moy przilnol iest ku czelusczam
mogim (lingua mea adhaesit faucibus meis) Fl
21, 16, sim. Pul; Xy (pro by) se omoczyla noga

JĘZYK

JĘZYK

twoia we krwi, iozik psów twich z neprzyaczelow od nego (lingua canum tuorum ex inimicis
ab ipso) FI 67, 25, sim. Pul; Przylny yozyk moy
kutanv (pro krtanv) memv (adhaereat lingua
mea faucibus meis)! FI 136, 7, sim. Pul; N a
thym drzewye grzeschne zwyeschano, y<e)dny
za nogy,... »a pyathe za yazyky XV ex. Zab 536;
Yązyk lingua ca 1500 Erz 25; ^ jako narząd
mowy, przenośnie 'mowa, lingua, sermo : Grób
otworzoni iest gich gardło, iozikmi swimi (linguis suis) lszywe so czinili FI 5, 11; Iegosz po-*
clocza vsta pełna s o ..., pod iozikem iego robota
y lescz (sub lingua eius labor et dolor) FI 9, 28,
sim. P ul; Sgladzy gospodzin wszistka vsta lsciwa
y iozik welike rzeczy molwocy (łinguam magniloąuam) FI 11, 3, sim. Pul; Iozik nasz (linguam
nostram) bodzem wełbicz FI 11, 4, sim. P ul;
Grób otworzoni gardło gich iest, ioziky swimi
(linguis suis) lscziwe so czinili FI 13, 5, sim. Pul,
sim. Pul 5, 11; Iensze ne vczinil lsczi w iozice
(Pul: w gęziku) swoiem (in lingua sua) FI 14, 3;
Radował se iest *iozik moy (exultavit lingua
mea) FI 15, 9, sim. Pul, sim. FI i Pul 50, 15,
sim. KartŚwidz; Zasczicysz ie w przebitcze twoiem od przecziwomowoczich iozikow (a contradictione linguarum) FI 30, 26, sim. P ul; Odwroczi iozik twoy ote złego (prohibe linguam tuam
a mało) FI 33, 13, sim. Pul; A iozik moy pomnecz bodze prawdo twoi o (lingua mea meditabitur iustitiam tuam) FI 34, 32, sim. Pul, sim.
FI i Pul 36, 32; Molwil iesm w iozicze (in lingua,
Pul: yęzykyem) swoiem FI 38, 5; Iozik moy
trescz pisarzowa (lingua mea calamus scribae)
FI 44, 2, sim. Pul; Wszistek dzen mislil neprawdo
iozik (lingua) twoy FI 51,2, sim. Pul; Gospodne,
rozdzel ioziki gich (divide linguas eorum) FI
54, 9, sim. Pul; Bo naostrzili so iako mecz ioziki
swoie (linguas suas) FI 63, 3, sim. Pul; Roznemogli so se przecziwo gim iozicowe gich (infirmatae sunt contra eos linguae eorum) FI 63, 8,
sim. Pul; Weselił iesm se pod iozikem mogim
(sub lingua mea) FI 65, 16, sim. Pul; Y miłowali
so gi w usczech swogich, a *iozikem swim (lin
gua sua) selgali so iemu FI 77, 40, sim. Pul;
Molwyly so przeczywo mne yozykem *lczywym (lingua dolosa) FI 108, 2, sim. Pul, sim. FI
i Pul 51, 4; Gospodne, zbaw dvszo moio od
wargy łychych y ot yozyka (M W 74b: yąziku)
*lczywego (a lingua dolosa) FI 119, 2, sim. Pul;
Csocz dadzo tobe albo czsocz przyloso tobe kv
yozykv *lczywemv (ad linguam dolosam) FI
119, 3, sim. Pul; Ne gest molwy w yozycze (in
lingua) mogem FI 138, 3, sim. Pul; Ostrzyły so
yoszyk swoy (acuerunt linguas suas) yako wanszowe FI 139, 3, sim. Pul; <Języ>ki nemych

otwarza y yosziki dzecyne XIV ex. Pocz 232;
Racz *wysluyacz nasze prośby, czebye fali yązyk
cosdy ca 1440 R XXV 220; Pange, lingua, gloriosi prelium certaminis wislauiay, ludsky ianzig,
wielebnego [...] boiouania 1444 R XXIII 304;
Gdiby kthole, yązykv (Dział 39: yazyka) swego
nye wsczągayącz (si ąuispiam linguam suam
non refrenans)..., layalby,... zaplaczi szesczdzesąth grzywyen Sul 48; Myloscz b o ża ... nye będze myecz kończą,... acz yazyky mowycz prze
staną siue lingwe cessabunt (I Cor 13, 8) XV
med. S K J 171; Otworzil sza samek iaszikv gego
solutum est vinculum linguae eius (Marc 7, 35)
1461—7 Serm 99v; Iaszikv lingue ib.; Bo th y ...
zwyązesz yanzyky złe mowyaczych o mnie M W
lOOb; Yesthlyby k to ... nye baczącz przysyągal
z vpadv yązyka (lapsu linguae) swego,... thedy
th ak i... ma rozmyslyczi, czo vdzyelal 1484 Reg
717; Będę strzecz dróg swych, bych nye zgrze
szył w moym yęzyku (in lingua mea, Fi: w zacone) Pul 38, 1; Si cupias pacem, lingwam,
mowny gezyky, compesce loąuacem XV p. post.
P F I I I 289; S pyczya wyelkyego nogi drżą, gyanzyk zwyązan XV p. post. R I s. X LV ; Bo obyczay yest dzyeczynny, yze vątpy<(ą)cz yezykyem
szeplunya, alyes navykna yezykyem slova movycz (solet enim labilis infantum cespitare lin
guam primo, donec discant verbula formare)
Rozm 99; O iezykv Iesucristuszovym (de lingua
Iesu). Iązyk (lingua) yego vmovny a vyelebne
m ovy... Yązyk m yal... barzo przestrony Rozm
151; Posly Łazarza, aby rozmoczył namnyeyschy palecz w odą, aby mało ochlodzyl yązyk
moy (ut refrigeret linguam meam Luc 16, 24).
N a to mamy baczycz, yze ten bogaty czyrpyal
mąką na yazykv o ten grzech, który yazykyem
vczynyl (dives dixit se cruciari in lingua, id est
pro peccato linguae) Rozm 395; O Pyetrze, nye
bylczy yązyk nyevesczy myecz albo schablą,...
yze tako yey razom ... vczyekasch? Rozm 675;
Bolescz smatka myal v serczv od byczovanya
yezyka svey zony Rozm 823.
2. rmowa określonego narodu, ję zy k , lingua
certae cuiusąue gentis*: <Z języ>ka lacinskego
v polsky Kśw dv 5; Gdi wiszedl z zeme Egipta,
*iozik (linguam), iegosz ne zna<ł>, vsliszal FI
80, 5, sim. Pul; Fratres! Si lingwis, yezyky, loquar hom inum ... factus sum sicut es sonans
(I Cor 13, 1) XV med. SK J I 69; Tocz so synowye Cham w swem pokolenyu a w swem rodu
y we wszem yozyku (lii sunt filii Cham in cognationibus et linguis, et generationibus) B Z Gen
10, 20; Synowye Sem podług swego rodv y
yozyku (linguas) ib. 10, 31; Bil gest lud tedi
wszitko gednego yozika (erat autem terra labii
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unius) ib. 11, 1; Gemusz to Laban zdzal stolecz
szwyadecztwa i [...], on podług swego yozyka
a on tesz podług swego (uterąue iuxta proprietatem linguae suae) ib. 31, 47; Prziwyedze na
czo pan naród z dalekey stro n i..., gegosz yozikovi (cuius linguam) nye bodzesz mocz srozvmyecz B Z Deut 28, 49; Prosymi, abi nam mow yl... po syrsku, bo rozumyemi temv iozikv
(siąuidem intelligimus hanc linguam) B Z IV
Reg 18, 26; A nadto wołanym wyelykim, iozikem zidowskim (lingua Judaica)... wolaiocz
BZ II Par 32, 18; Ktho chce pissac doskonale
gozik polski i tesz prave, umey obecado moye
Park 412; Przydzy k nąm, szwyąnthy duszye,...
genszye przyez roslicznoscy wszystkych yanszykow lud szebral vyary w gyednosczy XV p. post.
R XXV 236; Podług zydowskyego yezyka zovye
morze (dicitur m arę... idiomate Hebraeo) Rozm
213; Tegodlya vezvana yest rolya ych zydovskym yazykyem Acheldemach (vocatus est ager
iile Haceldama M at 27, 8) Rozm 764.
3. 'naród, plemię, gens certae cuiusdam linguae9: Lachowie, Niemczowie, fschiczci iązikowie, wotpicze-li w mowie,... Wikleph prawdą
powie Gałka w. 2; Wszitci lyvdze y narodowye,
y iozikowye (omnes populi, tribus et linguae)
modlyly so syo zlotey sosze B Z Dan 3, 7.
4. 'podłużny przedmiot, zwężający się na
kształt języka, quod linguae formam habet, quod
linguae instar a summo ad imum magis ac magis
angustum f i f : a. 'strzałka, wskazująca wahania
wagi, librae exam en: Yązyk v vagy scrutinia
id est lingua librę ca 1500 Erz 25; ^ b. 'zatoka,
maris sinus5: Yąnzykowy (war. lub.: od zwyąkv)
lingua (initium eius, sc. sortis, a summitate
maris salsissimi et a lingua eius, sc. maris, quae
respicit meridiem Jos 15, 2) 1471 M PK J V 32.
5. bot.: a. (gąsiorowy) hąsiorowy język 'Hieracium Pilosella L .9: Hossoroyi yoszik pilosella
1419 Rost nr 5257.
b. jeleni język, jelenie języki ' Scolopendrium
officinarum Sw.9: Yeleny yaszyk colopendria
1460 Rost nr 3484, sim. ca 1465 ib. nr 4066. 4598,
ca 1500 ib. nr 5572; Yeleny yoszyk scolopendria
1460 ib. nr 3737; Geleny iozik scolopendria
1472 ib. nr 590, sim. 1475 ib. nr 2979, 1484 ib.
nr 6320; Yeleny yanszyk scolopendria 1478 ib.
nr 1985; Yelyenye yaszyky *seolopendria ib.
nr 2297; W apothecze gyelyeny *gyozek scolo
pendria 1484 ib. nr 6321; Yeleny gyonszyk sco
lopendria 1485 ib. nr 6322; Gelyeny *iaszank
scolopendria 1486 ib. nr 6323; Yeleny yozyky
scolopendria 1491 ib. nr 11094.
c. psi język, psie języki 'Anchusa officinalis L.9: Pszy yanzik cynoglossa 1419 Rost nr 2888;

Psye yoszyky cinoglossa ib. nr 5151; Pszy yoszyk
cinoglossa 1460 ib. nr 3471; Psy yazyk cino
glossa ca 1465 ib. nr 4267, sim. 1484 ib. nr 5949;
Pszy yaszyki cinoglossa ib. nr 5952; Psy gyoszhyk cinoglossa 1486 ib. nr 5951; Pszy yaszyk
cinoglossa 1493 ib. nr 10942; Pszy yązyk cino
glossa ca 1500 Erz 25; Psy yozyk digitus Veneris
ca 1500 Rost nr 5412; ~ 'babka lancetowata,
Plantago lanceolata L.9: Psy yazyk arnoglossa
ca 1465 Rost nr 3783; Pszy yasyk arnoglossa
1475 ib. nr 2997, sim. ib. nr 3118; Pszye yaszyky
arnoglossa 1484 ib. nr 5876; ~ 'Symphytum
officinale L / : *Ciroglossa koszthywal, consolida maior pszy yąszyk idem sunt XV p. post.
R LIII 65.
d. ptaszy, ptaczy język 'owoc jesionu, semen fra xini : Ptasy yazyk lingua avis 1478 Rosi nr 2169;
Ptaczy jensig lingua avis ca 1500 ib. nr 7187.
e. język sobaczy 'Anchusa officinalis L .9:
Yazik ssobaczy cinoglossa 1484 Rost nr 5948.
f. wołowy język, wołowe języki 'miodunka
plamista, Pulmonaria officinalis L .9: Wolowi yan
zik buglossa 1419 Rost nr 2872; Volovi iozik
buglossa ib. nr 5106, sim. 1472 ib. nr 545, 1475
ib. nr 3096, 1485 ib. nr 5895, ca 1500 ib. nr 5604;
Wolowy yoszik buglossa 1460 ib. nr 3406, sim.
ca 1465 ib. nr 3804, ib. nr 4185, 1475 ib. nr 3021,
1481 ib. nr 4975, 1484 ib. nr 5896, ca 1500 ib.
nr 5371; Wolowy *yodzik buglossa 1464 ib.
nr 4834; Yasyk wolowi albo oko buglossa 1484
ib. nr 5893; Volowy yezyky buglossa 1491 ib.
nr 11048; Wolowy yezyk buglossa 1493 ib.
nr 2350; Wolowy yasyk buglossa XV p. post.
R LIII 65.
Ji- cf. IJmieć cf. Imieć
(Jodła) Jedl, Jedla bot. 'jodła, Abies pectinata D. C.9: Abies modrzew, gedla 1419 Rost
nr 5328; Submiserunt se dare excidere in siluis... duas sexagenas *abierum al. jedla libere
1436 StPPP II nr 2691; Abies est nomen arboris, que in vlg. dicitur yeti 1437 Wisi nr 228
s. 84; Gyedl abies XV p. pr. R XVI 345; Posyeklem wisoke cedri gego a wiborne gedle gego
(succidi sublimes cedros eius et electas abietes
illius) B Z IV Reg 19, 23; Jedla ca 1455 JA XIV
488; Ad arborem abietem al. gyedla 1465 AG Z
VIII 172; Fraxinus in siluis pulcerrima, pomus
in ortis, populus in fluviis, abies, jethl, in montibus altis 1466 R XXII 28; Gyedl abies 1472
Rost nr 13; C irca... aquas invenies arborem al.
yedl..., ex opposito istius arboris yedl sunt duae
arbores DILB III 356; Horrentes dumos abies,
gl. arbor gyedl, pulcerrima risit XV p. post.
PF III 286; Yeti XV p. post. Zab 515.
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Jodłowy, Jedlowy *a b i e g n u s Totam partem
hereditatis..., excepta silva jodłow a,... arrendauerunt tenendam 1400 StPPP II nr 710;
Iodlowy abiegnus (ego faciam omnem yoluntatem tuam in lignis cedrinis et abiegnis III Reg
5, 8) 1471 M PKJ Y 42; ~ w przekładzie Biblii
za łac. arceuthinus: Gyodlowe {war. lub.: gedlowe) <arceu>tina (sed et ligna cedrina mitte
mihi et arceuthina, et pinea de Libano II Par
2, 8) 1471 M PKJ Y 49.
Jorm ark cf. Jarm ark
(Jrzały) Źrzały rdojrzały, maturus, praecox :
Bil czasz, gdis zrzale iagodi (praecoąuae uvae)
godzili syo zobacz B Z Num 13, 21; Srzala {war.
kal.: rżane) groną precoąua (Num 13, 21)
M PKJ V 25.
Jrzebię cf. Źrebię
1. Jrzeć, Źrzeć *patrzeć, wpatrywać się, spectarę, respicere9: Oczi iego na vbogego zrzita
(oculi eius in pauperem respiciunt, Pul: patrzą)
FI 9, 30; Wesselycz se bodze gospodzyn..., gensze zrzy na zemyo (qui respicit terram) FI 103, 33,
sim. P ul; Grzy {war. lub.: srzy) contemplatur
(in omni loco oculi domini contemplantur bonos
et malos Prov 15, 3) 1471 M PK J Y 68; Nye
jrzely {war. lub.: nye srzely) k nyemu non exąuisierunt (gentes, ąuae non exquisierunt eum
Ecclus 39, 28) ib. 85. ^ Cf. Dojrzeć, Nienajrzeć,
Obejrzeć, Ojrzeć, Podejrzeć, Pojrzeć, Przej
rzeć, Przyjrzeć, Ujrzeć, Wejrzeć, Wyjrzeć,
Zajrzeć, Zejrzeć, Obejrzały.
2. (Jrzeć) Źrzeć 'dojrzewać, maturescere, maturum fieri : Rżane {war. lub.: srzala) grona precoqua (erat autem tempus, quando iam praeco
ąuae uvae vesci possunt Num 13,21) 1471 M PK J
V 25. ^ Cf. Jrzały, Niejrzały, Nieujrzały, Ojrzały, Ujrzały, Zejrzały.
(Jrzejmie) Źrzejmie (o sposobie objaśniania
Biblii, dicitur de modo exponendi Scripturam
sanctam) ' dosłownie, w sposób rzeczowy, vere :
Nota, quod Scriptura sancta ąuatuor modis exponitur: historiace zrzeymye, skutecznye ca
1418 JA XIV 512. ^ Bohemizm zrejme.
Jrzemy, Źrzemy 'widoczny, oczywisty, perspicuus, m a n ifestu j: Grzemo gyest prospicuum
{war. lub.: prospicue, perspicuum est, quod uxor
tua sit Gen 26, 9) 1471 M PK J V 11; Szrzemo
prospicue (contaminabit itaque eum sacerd o s..., quia perspicuae immunditiae est Lev
13, 11) M PK J V 22. — Bohemizm.
(Jrzenie) Źrenie 'spojrzenie, wejrzenie, \ultus,
aspectus : Myły Y esus... nade wschytky syny
czlovyecze byl nad obny... a na zryenyy kazdenw
myl (fu it... amabilis cunctis in aspectu) Rozm
148.
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Jucha 1. 'wywar z mięsa, zupa z krwi, ius
e carne vel e sanguine co eto confectum: Jucha
ius (carnesąue ponens in canistro et ius carnium
mittens in ollam Jud 6, 19) 1471 M PK J V 33;
Iucha almurias 1472 Rost nr 409; Myąszna yvchą
vel myaszna thlysthoscz buli men ca 1500 Erz 26.
2.
'sok roślinny, sucus plantarum: Iucha polney loczycze była potrzebna kv yedzenyy tego
baranka yyelykonocznego (sucus agrestium lactucarum necessarius ad esum erat) Rozm 548.
Juchowy r ?’ : Quia tu secum diyidere non vis
suppelectilia dom estica..., obducturas al. poschwi et poschewky iuchowe et postawczowe
1490 AG Z XV 540. ^ Zapewne błędnie odczy
tane zamiast irchowe.
Jujube bot. 'Zizyphus Lotus Lam.’ : Iuiube iuiube 1472 Rost nr 162.
Juniec fo r m y : n. sg. juniec XV p. post. PF
III 286; — g. sg. juńca 1426 KsMaz II nr 2048;
^ ac. sg. juńca 1426 KsM az II nr 1949, 1443
ZapWarsz nr 715, Sul 63; ^ n. pl. juńcowie FI
i Pul 21, 12; ^ g. pl. juńcow FI i Pul 67, 33.
Z n a c z e n ie : 'miody byk, młody wól, taurus
iu\encus: O ctorego iuncza Staszek na mo ża
łował, tegom ya ne uszczwal 1426 KsM az II
nr 1949; Maczey ne wynowath Andrzeiowy
poszyczonego iuncza ib. nr 2048; O ktorego
yuncza Jurek na W lothka żałował, ten szya vrodzyl s yego krowy, w yego oborze 1443 Zap
Warsz nr 715; *Szrodniego volv (boyem mediocrem, Dział 48: wolv podleyszego), tho gest
ivncza... wszącz mayą Sul 63; Iuvencus yynyecz
XV p. post. PF III 286; ^ Ogarnoli me czelot
wele y iunczowe tłuści osedli me (tauri pingues
obsederunt me) FI 21, 12, sim. Pul; <(K)arzi
zwerze trzczane, sgromadzene iunczow (congregatio taurorum) w krowach ludzskich FI 67, 33,
sim. Pul.
Junoch 'młodzieniec, adulescens, iuvenis*: Junochowy adolescenti (mulier molesta erat adulescenti Gen 39, 10) 1471 M PK J W 13; Mlodsego
junocha {war. kal.: *junacha) pueri iunioris
(suscitavit dominus spiritum sanctum pueri iu
nioris, cuius nomen Daniel Dan 13, 45) M PKJ
V 110; Nye wybyeray, iunochu, oczima 1466
R XXV 136, sim. XV p. post. ib. 198. 200; Przeradzy czą, iunochu, kowanye a *yeno *lyczko
wychowanye {R XXV 201: a y ono liczka vychovanye) 1466 ib. 137; Nye wybyeray, yvnochv,
ywnochy z czwdnyma oczyma XV ex. ib. 145;
Poradzay szye, yvnochv, bysz na lyatho nye zo
stał bez grochy ib.
Junocha' dziewczyna, panna, virgo iuvenis : Nye
wybyeray, yvnochv, ywnochy z czwdnyma
oczyma XV
R XXV 145.
26*
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Junochodnik cf. Inochodnik
Junostwo emłodość, miody wiek, adulescentia :
lunostwo ad 33 annum ca 1450 PF IV 569;
Mlodoscz a. junostwo adolescencia (adulescen
tia enim et voluptas vana sunt Eccles 11, 10)
1471 M PK J V 71.
Junosza 1. cmłodzieniec, adulescens, iiweniś:
Zwnotrz pogladzy ye myecz, a wnotrz strach,
junoszo pospołu y pannę (iuvenem simul ac
virginem Deut 32, 25) Pul Deut 37.
2. 'pan miody, nowożeniec a. narzeczony,
sponsus’ : A gdysch vkuszyl ten ystny starosta
vyna, począł ye barzo chvalycz a karacz iunosza
rzekącz (vocat sponsum architriclinus et dicit
ei Jo 2, 9) Ttozw 209; A myły Iesus k nym rzeki:
Azaly szynovye iunoszy mogą tako długo
szmathny bycz, dokąd ssą z <j)vnoschą? Alye
przydą dny, kyedy bądzye od nych iunoscha
odyąth, tedy szye vyecz bądą posczycz (numquid possunt filii sponsi lugere, ąuamdiu cum
illis est sponsus? Venient autem dies, cum auferetur ab eis sponsus, et tunc ieiunabunt M at
9, 15) ib. 295; ^ Sponsus, iunosa, Vrsule Gn
gl. 154 a.
3. corruptum pro cność: Cyebye b o g ... prze
thv<o)ie szwyethe slothkosszcy jvnosszey (R
XXV 221: i cznosszcy)... mylę przyial XV
p. post. R XIX 44. ~ Błędna lekcja wydawcy.
Junoszka, Unoszka 1. cchłopiec, młodzienia
szek, adulescentulus’ : Beniamin iunoszka (Be
niamin adulescentulus) FI 67, 29, sim. P ul; Ivnoszka gesm ya (adulescentulus sum ego) Fl
118, 141, sim. Pul.
2. junoszki pL tantum, bot. 'Myosurus minimus L ! \ Wnoszky cauda muris 1460 Rost
nr 3438; Yunoszky cauda muris ca 1465 ib.
nr 4226; Iunoski murinalis 1472 ib. nr 1709.
Junotka bot. 'Myosurus minimus L ! : Iunothka
murinalis 1472 Rost nr 1711.
Justrzejszy cf. Jutrzejszy
Justrzyna cf. Jutrzyna
Juszka 'zupa przyrządzona z krwi zwierzęcej,
ius e sanguine cocto confectum : łuska almurias
1472 Rost nr 410.
Jutro 1. 'ranek, tempus matutinum, manę’ :
Tu syo gest s nym bil moz aze do yutra (usque
manę) B Z Gen 32, 24; Nyszadny gego nye
ostawyay do yvtra (in manę) B Z Ex 16, 19;
A którzy gego nye posłuchały soo, alye ostawyly nyektorzy z nych asz do yutra (usque
manę) ib. 16, 20, sim. ib. 16, 23; Nye ostanye
niczs do yvtra dnya wtorego (in manę alterius
diei) B Z Lev 22, 30; A natichmyast pirwego
iwtra (manę primo) powstawszi y sly na wirzch
góry B Z Num 14,40; S yvtra rzeczes: Kto mi da

wyeczor? a z wyeczora: Kto mi da yvtro (quis
mihi det manę)? B Z Deut 28, 67; M oabitska...
ot ivtra (de manę) asz do nynyeyszego czasu stoy
na polyv B Z R uth 2, 7; Y czedl w nych... od
ivtra (de manę) az do poludnya B Z Neh 8, 3;
Cata manę id est iuxta manę. In omni manę
na kozde *gyątro {war. lub.: na kasde jutro,
faciet sacrificium super eo cata manę manę
Ezech 46, 14) 1471 M PKJ V 107; W zkoynczanyu yutra y wyeczoru kochacz szye będzesz
(exitus matutini et vespere delectabis) Pul 64, 8;
^ użycia o znaczeniu przysłówkowym z jutra,
za jutra 'rano, z rana, tempore matutino, manę’ :
Z yutra weszol nikt ne bodze, alysz gdi za sto
łem szodze, tosz wszego mislena zbodze Słota
w. 14; Tey istey nocy Cristus swotemu sye Blaszeyu pokazał... Potem z yvtra rycyerze y pa
nosze poon przigely Blaż 319; Vczynyl wyeczyor
a s yutra (manę) dzeyn geden B Z Gen 1, 5,
sim. ib. 1, 8. 13. 19. 23. 31; Myli panye, stopczye do domu sługi swego..., a z yutra poydzeczye (manę proficiscemini in viam vestram)
ib. 19, 2; A gdisz s yutra bilo (cumque esset
manę), angyol syo vkazal ib. 19,15; Potem A bra
ham, wstaw z yutra (manę) s tego m yasta,... pa
trzył gest na Sodomo a na Gomoro ib. 19, 27,
sim. ib. 21, 14. 29, 24; N a wszelky dzeyn s yutra
(manę) lud szlyubyenye offyerowal bogu B Z
Ex 36, 3; Iednego (^c. barana) obyatvge z ivtra
(manę), a drygyego k wyeczorv B Z Num 28, 4;
S yvtra (manę) rzeczes: Kto mi da wyeczor? BZ
Deut 28, 67; ^ A yeko za iwtra wstał, od obyąda
szą precz brał Aleksy w. 84; Dacz wam pan
wyeczyoor myosso geszcz, a za yutra (manę)
chleba B Z Ex 16, 8; Za yutra (manę) manna
przyszła yako rossa ib. 16, 13; Za yvtra (m anę)...
znamye to vcini pan B Z Num 16, 5; A gdiszby
syo stało za ivtra (manę autem facto), viwyedze
gego na wiszokoscz Baal ib. 22, 41; ^ A gdisz
bil s yutra rano wstał (cumque maturę surrexisset), tedi poyol swe dwye zenye B Z Gen 32, 22;
Gdisz bilo rano za yutra (manę facto), wyatr
wyeyoczi podzwygnool kobilky B Z Ex 10, 13;
Za yvtra rano (manę M at 21, 18) myły Iesus...
vzral drzeuo fykove Rozm 451.
2. 'dzień jutrzejszy, dzień bezpośrednio nastę
pujący, dies posterior, dies qui seąuitur’ : Paknyąly
ho mnyeyszi dług... pozew bil, do yvtra rok
odlozoon bąncz (in crastinum terminus prorogetur) Sul 9; Ostanyely czso asz do yutra (si
quid in crastinum remanserit), *sznyedzyena
ma bicz B Z Lev 7, 16; Sadza, acz pamyata, ma
*nytychmyast powyedzecz abo do yvtra (in
crastinum) rospamyatanye odloszycz Dział 51;
Acz kto zaymye czyg skoth na spasy, mymo
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yvtro v syebie gego nye ma chowacz ib. 58;
Czemv szya thako sz rzeczy yczekasz, sznacz
thu yvtra nye doczekasz De mor te w. 253; Nye
bądzczye pyeczalyyączye na yvtro (in crastinum
M at 6, 34), bocz yytrzeyschy dzyen ssam o ssobye
bądzye *pyczą myecz Rozm 282; ^ użycia o zna
czeniu przysłówkowym: jutro, z jutra, za jutra
rnazajutrz, następnego dnia, eras, postero die,
postridie’ : ju tro : Jythrocz sza byerzą od czebye
szluzy<ć> themv, czoszczy gyest w nyebye
Aleksy w. 66; M athusch pan M arek zan slubyl, ysch gy ma posthawycz *zarzanya ywtro
1471 GórsPiech 210; A przetos kyedy bog trawą
polną, która dzysch yest, a yvtro (cras M at 6, 30)
bądzye wnyyecz yrzuczona, tako odzyenya {pro
odzyewa) Rozm 281; Tako movyczye: Iutro
bądzye svyaty dzyen Rozm 354; Zdiovye davam dzysz y yvtro (cras Luc 13, 32), a trzeczyego dnya skonam, a vschakosch mam chodzycz dzysch y iutro (cras Luc 13, 33), y ytorego
dnya Rozm 419; ^ z jutra: Wibyerz mosze
a wiszedwszy boyuy przeczyw Amalechowy
z yutra (cras) B Z Ex 17, 9; Poswyoczcze syebye
z yvtra (in crastinum) B Z Jos 7, 13; ^ za jutra:
Yacom ya łanowi eon wraczal za iutra taco
czalo, iacom gy wzol 1412 KsM az I nr 1736; Jacom ya o tho krziwdo oth Abram a wstał, eze
mi krowo wzol we dwvnaczcye groszy cinszv,
a yam gemy za yvtra cinsz dawał 1428 ZapWarsz
nr 2808; lakom ia s łanem taki tark myal, esze
mi sa iutra plascz imyal yroczicz, asz mi sza
koni nye vlubi 1437 KsM az III nr 2494; Thi tho
swyerzepycze... w domy w lostnem ... przes
n o cz... chowacz może, alye za yvthra (in crastino) d o ... dwory grotstwa swyerzepycze...
yma dopądzicz Sul 39; A za yutra (cras) bodze
to znamy o B Z Ex 8, 23; Ustawyl gest pan czasz
a rzkocz: Za yutra (cras) pan uczyny to słowo
w szemy ib. 9, 5, sim. ib. 8, 10; Puszczyo
w toosz godzyno za yutraa (cras) przeszylni...
grad ib. 9,18, sim. ib. 10,4; A gdisz czyebye opyta syn twoy za yutra (cras)..., otpowyesz gemu
ib. 13, 14, sim. ib. 19, 10; Za iwtra (cras) rvscze
stani a wroczcze syo na pvsczo B Z Num 14, 25,
sim. ib. 16, 7; Poswyoczcze syo, bo za yvtra
(cras) pan bog vczini myedzi wami dzyw BZ
Jos 3, 5, sim. ib. 4, 6. 21; Nye skrigeszly syo
tey noci, za yvtra (cras) zabyt bodzesz B Z I Reg
19, 11; Dowyemly syo konyecznego vmisla
oczcza mego za iutra (crastino) abo po zayvtrzeyszem dnyv ib. 20, 12; Za ivtra (cras) gest
swyoto ib. 20, 18, sim. ib. 28, 19; Modlmi syo
bogu dzisz a za ivtra, a po zaivtrzv (hodie et
cras, et secundum cras) B Z Tob 8, 4; Tedy pythal szapyerz, kyedy to chcze uczynycz, y rzeki

powod, ysz za yutra Ort Mac 126, sim. OrtBrRp
92, 1; Za yątra seąuenti die (verumtamen oportet me hodie et cras et sequenti die ambulare
Luc 13, 33) 1471 M PKJ V 123; Za yvtra (in
crastino) myły K rystus... nalyasl Phylypa Rozm
213, sim. ib. 497; A yako było za yutra (in crasti
num Jo 12, 12),... poszedł (sc. Jesus) do Ierusalem Rozm 445.
3. 'miara powierzchni pola ( wielkości zależnej
od okolicy), mórg, agri pars certae cuiusdam
mensurae ( cuius magnitudo variis regionibus
varia), iugerum : Quilibet colonus debet habere
triplicem agriculturam, mensurando eam in latitudine decem virgas et in longitudine ąuindecim, iutra vlg. dicendo, et super ąuamlibet agri
culturam debet habere vlg. dicendo po piethnasczie iutras, ter numerando (1282) 1570
KodWP I 475.
4. 'miara długości licząca 125 kroków, staje,
mensura centum \iginti ąuinąue pas sum, stadium :
In illo tempore duo ex discipulis... ib a n t... in
castellum, quod erat in spacio stadiorum, iutra,
gony, sexaginta ab Ierusalem (Luc 24, 13) XV
med. GIWroc 26 w.
N a jutrza 'nazajutrz, następnego dnia po dzi
siejszym, cras, postridie*: Seczech dayal Imbramowi grziwno na iutrza, kedi mu woli poiol
1393 HubeZb 68; Micolay dal Pelgrzimowi rok
na iutrza noweho lata na saplato penandzi
1410 ib. 51.
Jutrze 'nazajutrz, następnego dnia, cras9:
Iutrze prz<y>dze do nasz miły Xpt Gn 2a;
Moszesz dzysza albo iutrze s tego svatha szycz
Gn 14b; Moyszeszu,... tobe pouedam, iscy ga
iutrze do czebe... prydo Gn 174b.
Jutrzejszy, Justrzejszy 1. 'jutrzejszy, qui proxime seąuitur, crastinus5: Gdyby tego dnya
wszytkych rzeczy nye dokonali (sc. sędziowie),
ted y ... yvstrzeyszego dnya (diebus proxime sequentibus, Sul 25: dnyow naablyszzey naslyadvyących)... mayą pozywane rosprawycz Dział
12; Nye bądzczye pyeczalyyączye na yvtro, bocz
yytrzeyschy dzyen (crastinus enim dies M at 6, 34)
ssam o ssobye bądzye py<e>czą myecz Rozm 282.
2. 'dotyczący nabożeństwa zwanego jutrznią,
qui officii matutini tempore fit vel agitur : czasu
justrzejszego 'podczas jutrzni, officii matutini
t e m p o r e Ih u s... po czvyar<t>kovey yyeczerzey czasszv *yvstrzeyszeko {R XXV 229:
czassu iutrzennego) on sszą modlyl v ogrodzę
1453 R XXV 208.
Jutrzenka 'gwiazda poranna (planeta Wenus),
jutrzenka, aurora : Constat et aurore, yytrzenky,
sidera ceca fore 1466 R XXII 26.
Jutrzenni cf. Jutrzenny
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Jutrzenny, Jutrzenni 1. 'poranny, matutinus :
Yytrzennya m atutina 1436 R XXIII 278; Powetrze yvtrzenne y szaranne aura est matutina
XV med. R XXV 158; Yusz bilo przyszło yutrzenne czyuczye (vigilia matutina) B Z Ex 14, 24;
Od strozey yutrzenney (a custodia matutina,
FI 129, 6: yvtrzney) aze do noczi niechay nadzeia m a Israel w panie M W 19a; lako gwyazda
yutrzenna w poszrodku obłoku..., thak Anna
sz<w>yatha szwyathloszcz wyelyka na szwyath
wypusczyla M W 82b.
2. 'dotyczący nabożeństwa zwanego jutrznią,
ąui officii matutini tempore fit vel agitur : czasu
jutrzennego 'podczas jutrzni, officii matutini
t e m p o r e Ih u s... po czwarthkowey veczeri,
czassu iutrzennego (R XXV 208: czasszy yvstrzeyszeko), gdi są modlił w ogrodzę..., stradzon ca 1420 R XXV 229; Anna szwyatha czaszu yutrzennego bog przeyrzal... bycz sthara
m athką Yeszusza mylego M W 63 b.
Jutrzni cf. Jutrzny
Jutrznia f o r m y : g. sg. jutrznie FI 64, 8, FI
i Pul 29, 6; jutrzniej Rozm 700; ^ ac. sg. jutrznię
1484 Reg 714. 715, Pul s. 3. 100, 11; ~ i. sg
jutrznią M W 72b; ^ /. sg. (w) jutrzni FI 100,11,
FI i Pul 62, 7; — g. pi. jutrzni 1461 A G Z XII
272; ~ ac. pi. jutrznie 1458 AG Z X II 259;
1498 AcLeop II nr 1901; ~ /. pl. (w) jutrzniach
FI i Pul 72, 14.
Z n a c z e n ia : 1. 'poranek, czas ranny, tempus
matutinum : Do weczora przebodze plącz, a do
iutrzne (ad matutinum) wesele FI 29, 6, sim. Pul;
W iutrzni (in matutinis, Pul: w yutrz<n)y) bodo
mislicz w tobe FI 62, 1; Od znamon twogich
wiszcze iutrzne y weczor cochacz se bodzesz
(exitus matutini et yespere delectabis) FI 64, 8;
I bil iesm biczowan wszistek dzen, y pokazn
moia w iutrznach (in matutinis) FI 72, 14, sim.
Pul; W iutrzny (in matutino, Pul: w yutrznyę)
zabyal iesm wszistki grzeszne zeme FI 100, 11;
P y o tr... od pyryych kur aze do iutrzney nygdy
nye spal Rozm 700.
2. 'część brewiarza odmawiana o świcie a. w nocy, officium matutinum, preces horarum matutinaru m : Naprzoth modlytwa mowczye, kthora
pyszano sz przothku przed yuthrzna M W 72b;
Laczynnyczy, gdy nye bądą w kozcziele, mayą
moviczi za yutrznyą (pro m atutino)... psalmy
1484 Reg 714; W posth yyelky mayą chodzyczi
na yvtrznyą kolzdą oblycznye (matutinalibus
horis personaliter adire procurent) ib. 715; Nyedzyelne psalmy na yvtrzną Pul s. 3.
3. 'miara powierzchni pola ( wielkości zależnej
od okolicy), mórg, agri pars certae cuiusdam
mensurae ( cuius magnitudo variis regionibus

varia), iugerum: M ichalo... pratum al. trzy
iutrznye... yendidit 1458 AG Z XII 259; Michno
obligavit sibi ąuinąue prata al. pyącz ivtrzny
1461 ib. 272; Allexandro et Bohdan debent dare
fenum falcastrare ąuatuor exmensuracionum
consignia al. *yvtrcznye 1477 A G Z XIX 232;
E m erat... decem m atutinalia al. ivthrznye 1498
AcLeop II nr 1901.
Jutrzniejszy 1. 'poranny, matutinus3: V czuczenye yytrznyeysze (war. ka l.: v yątrz[ey]nyeyschem, w czmye) in yigilia m atutina (S aul...
ingressus est media castra in yigilia matutina
I Reg 11, 11) M PKJ V 36.
2. 'jutrzejszy, crastinus, posterior : Ideo yes
pere facto abiit extra ciuitatem in Bethaniam
et mansit ibi vsque ad crastinum, do *yątrznyesego, diem ca 1500 JA X 379.
Jutrzny czy Jutrzni 'poranny, matutinus?: Ot
strzodze (pro strosze) yytrzney (a custodia m a
tutina, M W 19a: yutrzenney) asz do noczy pfal
Israhel w gospodna FI 129, 6; Iutrzna gwyasda
hesperus 1437 Wisi nr 228 s. 87; A drygego barana offyeryycze takesz k wyeczory podle wszego
rzvdv (leg. rządu) obyati iwtrzney (iuxta omnem
ritum sacrificii matutini) B Z Num 28, 8; Offye
ryycze... koszla za grzech iednego, abi bil oczisczon za wasz, kromye obyati iwtrzney (praeter
holocaustum matutinum) ib. 28, 23; ^ Ten
ps<alm> powyada, yze Xpus iest, w yegosz
szwyatloszcz myszly ymamy w yutrznych myszlach stroycz Pul 62 arg.
Jutrzyna, Justrzyna, Jutrzynia 1. 'miara po
wierzchni pola (wielkości zależnej od okolicy),
mórg, agri pars certae cuiusdam mensurae
(cuius magnitudo variis regionibus varia), iuge
rum : A d am ... contumax contra Jaskonem ...
pro iustrina pisis depascata 1384 StPPP VIII
nr 2347; ^ Nicolaus cum uxore... medium laneum ... et zagrodo cum ywthrzina yillici Ratag y ... yendiderunt 1411 StPPP II nr 1268;
Johannes... et A n n a ... duos kmethones seu
mansos a g ri... et unum ortulanium ... ac omnes jutrzinas agri, in ąuibus omnes kmethones
ex antiąuo seminare solebant..., in totum obligarunt 1434 ib. nr 2522; Duo prata al. yytrzyny
travy in duobus campis 1473 A G Z XVIII 63,
sim. (1485) 1647 A G Z IX 126; H ynathco...
obligavit... duas iytrzinas de graniciebus sui
prati in campo 1441 A G Z X III 107; Partem [...]
al. ywtrzyna 1444 ib. 156; Andreas Iohanni...
debet dare unam yutrzynyam gram inum ..; et
post decessum matris ipsorum Andreas debet
habere ipsam yutrzynyam 1486 AG Z XIX 202.
2. 'pole, które chłop miał obowiązek uprawiać
na rzecz pana, też sam obowiązek uprawy owego
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pola, agri pars quaedam, ad praedii possessorem
pertinens, quam colonus colere cogebatur vel ipse
coloni agrum illum colentis labor : In agris nostris
arabunt, quod iutrzyny vlg. dicuntur (1411)
M M A e VIII 351; Totam aream ... cum omni
ju rę ..., campis, pratis, pascuis et agris al.
jw trzini... obligauit 1461 StPPP II nr 3655;
Habent campos speciales, qui yocantur jutrzyni
DILB I 107; Item tenentur cmethones ultra dies
in septimana debitos campum magnum praedialem arare, seminare, arpicare et sata in eo
metere atque conducere, et hi labores yocantur
iutrzyny ib. 157; Hortulani habent agros proprios, largitos eis ex agris curialibus, qui yocan
tur iutrzyny ib. 212; D e ... tribus campis curiali
bus, qui yocantur jutrzyny ib. II 17; Item labo
rant quilibet cmetho ratione *murgi seu iutrzyny
sex sulcos al. zagony arat, disponit, seminat
ib. III 68; Tenentur arare iutrzyny 1496 StPPP
XII 418.
Jutrzynia cf. Jutrzyna
Już, Juże I .p a r ty k u ł a uwydatniająca: a. uwy
datnia rychle zakończenie, osiągnięcie kresu czyn
ności 'oto ju ż, całkowicie, iam : Pirwey nisli posli hy ius copczi począti snamonowacz za nimi
1398 BiblWarsz 1861 III 34; Alle szo ga po
grzechu tego barszo bogo, yszeszmy iusz ten
tho dar fszythczy straczyly Gn 172 a, sim. ib.
176a; Mlod iesm <był>, a iusz isem se sstarzal
(iunior fui, etenim senui) FI 36, 26, sim. Pul;
I rzecl iesm: Iusze ychwaczil iesm: To przemenene prawicze twoiey wisokey (nunc coepi:
Haec m utatio dexterae excelsi, Pul: dopyrzo
yrozumyal yesm) FI 76, 10; Wszytko yvsz przepowedzano gest (iam supra dictum est), aby
troycza w gednoczy a gednocz we troyczy
czczona bila FI Ath 25, sim. Pul; O które rzeczi Hanka na Szczepana szalowała, temu iusz
rok minol 1411 KsM az I nr 1666; Iste testis
yusch szan bil yiroczil, ale palczow nye poloszil
1428 ZapWarsz nr 289; Gdyby kthore sczepi
wsczepyone a yvsze przyąthe (iam insertae,
Dział 41: aczby nyektore sczepye byłoby yvsz
wsczepyone y wsadzone) vykopany..., kaszdy
wynowath bącz poth vyną szesczy grzywyen
Sul 49; Sciebat iam tempus pariendi appropinquasse, ysz yvsch byl sze czas przyblyzyl XV
med. S K J Y 256; Kdicz yesm syo yusz starzała,
a pan moy yuz kmyeczyem (ęostquam consenui,
et dominus meus vetulus est), na roskosz syo
dam ? B Z Gen 18, 12; Iawno m arna gest vczinyona twa nadzeia, a ialmuszni twe ivsz syo
ykazali (modo apparuerunt) B Z Tob 2, 22;
A gdisz ivsz bilasta odeszła (cumque profecti
essent), pocznye macz gego plakacz ib. 5,23; Od

tego czasy pyrwey nysz gest bilo, tv gesm bil,
a ivsz (et nunc) pan bog moy posiał myo B Z
Is 48, 16; Pytham prawa: yuszly ukazał on tho,
yako yesth prawo ukazacz o dzyedzyczthwo,
czyly nye Ort Mac 126; Kto syą vkorzy, yvsz
gest rozgrzeszon Dział 24; P lath ... yvsz byl zagynąl ib. 27; Jako Olecschy, syn moy yvssz
ymarly, w zanl... trzy konye 1461 ZapWarsz
nr 1113; Darmo poszyyasz lvbyeszczka, yusz
czy sgothowana deszczką De mor te w. 318;
Ivszem czy naostrzyła kosza ib. w. 364; Ivsz
(iam M at 3, 10, Rozm 178: yvze) szyekyera
v korzenya drzewa położona yest EwZam 298;
Chtory yyerzy ven, nye yest sądzon, alye chto
nye yyerzy, ivsz osądzon yest (iam iudicatus est
Jo 3, 18) ib. 305; Takosch ten yyelyebny plod,
nyzly szyą porodzyl, yvsch byl oblyany czyelestnym darem dycha szyyąthego Rozm 9; Krzyk
yyelky pobudzyl wschytek dvor, yakoby kroi
*yąsz vmarl Rozm 110, sim. ib. 146; Tegodla
to yeselye moye yvz szye popelnylo (Jo 3, 29)
Rozm 240; A thesch tamo myeny, yze yvz Phylypp byl vmarl, kyedy począł Gagyvs krolovacz
(dicit... Philippum vero iam mortuum, cum
Gaius regnare coepisset) Rozm 242, sim. ib. 350;
Proszą czye, nye dzywy my, boczyem yvze moye
drzvy zamknął Rozm 21A; A yako yvze wschytko
strayyl (et postquam omnia consummasset Luc
15, 14), począł nyedostatky czyrpyecz Rozm 386.
b. uwydatnia rychłe nastanie lub istnienie czyn
ności 'oto teraz, oto właśnie, oto wreszcie, oto
zaraz, iam, iam nunc, ecce iam : Veszelcze szo vy
tegodla, isczy on iusze k vam gydze Gn 2a;
Svothy Gan gestcy on k nemu tako rzecl byl:
Iusz, dze, thy czasz masz, abi szo thy ku swemu
domu szaszo nafrocyl Gn 184a; Sława oczczv
y synowi, y swotemy dvchw, yakosz było na poczantky, yusz (leg. i już), y zawszdy (sicut erat
in principio et nunc, et semper) FI 108, 31; Jusz
(Bogur F : juszczy) nam czasz... grzechów szy<ę>
kayaczy Bogur C—E; Ostań s namy, bocz yws
pozdne (quoniam advesperascit et inclinata est
iam dies Luc 24, 29) ca 1425 EwKReg 42; Pan
Barthos Poneczsky tych ludzi... a n y ... v kłoda
wzadzal, any trupa k nym do kłody przilozyl,
ale przyal, any ('a oni5) jusch w klodze szedzely
i trup pole gych bil 1426—7 BiblWarsz 1861
III 32; Proroczy volaly, by czo yedno yidzecz
myely, a my czo yvsz thw yydzymy ca 1440
R XXV 220; Swoty Blaszey przywitał ge
a rzkocz gym : Dobrzescye prziszly, synowye miły,
yvsz wydzo (nunc video), ysz mye bog nye zapomnyaal Błaż 319; Gdi yusze czlowek wiproszni syą oth grzechów, a yusze nye ma w scho|bye rostraszenya any swarow na swey misli ny
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na *ządi, yusch masch pocoy scham w schobye
y w ginich gi czinisch XV med. R XXII 242;
A ona dana y sz dzyeczmy w opyekanye podług
zapyszu naszego m yasta... Mozely yuze ona
tho dawanye uczwyrdzycz po yego smyerczy?
Ort Br VI 366; Paknyaly z yączstwa vczekną,
tegdy yvsz od yączstwa badą wyzwoleny Dział 8,
sim. ib. 20; Hymnus: Ivsz dzyen nam sye vkazuye, szloncze wypuscza na nasz promyenye
M W 64 b; Czlowek przes nowy zakon pokrzepyony, yusz wyernego byczya prószy Pul 118
arg. 3; Bylszem sz mlodosczy w roszkoszy, nye
vszlalem szwogyey dvszy, yvsz stakam, yvsz my
vmrzeczy, dvszą nye vye, gdze szya dzeczy
SkargaPłoc w. 7, sim. Skarga Wroc; Czom mai
w scryny y w kom orza..., thocz my yvsza opvs~
cicy SkargaWroc w. 12, sim. ib. w. 60; Yaly ryb
yyelkoszcz obfytha... I rzeki do Symvna Ihus:
...S tad yvsze lyvdzye bądzyesz gymvyaczy (ex
hoc iam homines eris capiens Luc 5, 10) EwZam
306; Zly tho czynek kosthyrze schyadl, gdy po
uschi do pyekla wpadł, nye pomogą mu y drygy<e>, yusz tham w pyekle zmolą pygye XV
ex. MacDod 137; Thak dawno roszlewągya
krew luczką marno, alecz dzyschą wyanczey
pewno,... grzeschą yusz ludze barzo ib. 140; Jusz
syą angely vyeszyelą, na nyebye szlothko spyevayą ca 1500 SprTN W V 12; O myły synkv,
a kakoby y yvsz mogl crzeszycz (quis nunc posset eum suscitare)? Rozm 135; Iusz vyem zaprawdą (nunc de vero scio), yze wschytko, czo
przepovyedano o myłem Iesucrisczye..., <jest
prawdziwo) Rozm 232; On yvz ma roscz, a ya
szye yvsz mam vmnyeyschacz (Jo 3, 30) Rozm
240; Zavyerne, zavyerne movyą vam, yze przydzye godzyna, y yvsz yest (et nunc est Jo 5, 25),
kyedy vmarl<i> vslyschącz głos syna bożego
Rozm 259; Yze szye myala począcz dvchem sobotha, ktorąsz my yvsz nyedzyelya zovemy
Rozm 324; Tholy yest vasz syn [boży], yschby
szye slyep yrodzyl, kakosz yvsz vydzy (ąuomodo
ergo nunc videt Jo 9, 19)? Rozm 422, sim. ib.;
K yedy... ma {sc. drzewo) lysczye, [v]vydzczye,
yze yvz blysko lato (quia prope est aestas Mat
24, 32). Takosz y vy, kyedy vzryczye ty rzeczy
dzyeyącz szye, vyedzczye, yze yvz yest kroleystvo nyebyeskye blysko (quia prope est in ianuis
M at 24, 33) Rozm 484, sim. ib. 407; Lyepey by
mv było, by szye był nye narodzyl..., bo byłby
czyrpyal mąką telko prze vyną pyrvego oycza.
Alye iuz bądzye czyrpyecz na vyeky mąką pyrvego zgrzeschenya Rozm 546; Iesus, gdy yest
povyedzyal svym zvolyenykom, yze od nych
iuze ydzye kv svey mącze, chczyal ym nyektory
dar yczyeschny dacz Rozm 563; Yvz ydą k temv,
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yen myą posłał (nunc vado ad eum, qui misit me
Jo 16, 5) Rozm 571; Ova yvz vschytko, czokolye
0 mnye pyssano (quoniam adhuc hoc, quod
scriptum est Luc 22, 37), bądzye myecz skonanye Rozm 582; Kyedy yvze tako ssyedzyal
zayyezanema {leg. z zawięzanema) oczyma, tako
y napyrvey yderzyl yeden Rozm 731; Czo vczynyl potayemnye, to iuze yavnye chcze ykazacz
Rozm 761; ^ Ten isti isczyecz yusch, gdi trzy
lyatha mynąn, otpadnye ot swego prawa Sul 94;
Nye mogl czyesm zatagycz, Abrahamye, czso
miszlyo yczynycz. Bo yuze poydzeczye w lud
wyelyky (futurus sit in gentem) B Z Gen 18, 18;
1 rzekł gest ku Iosephow y...: Ya yusz vmro
(en ego morior) richlo ib. 48, 21; Nynyecz yusz
wszczyogno rokoo swo (nunc enim extendens
manum) a poraszo czy o B Z Ex 9, 15; A ivsz
czso rzeczemi (et nunc quid dicemus), panye boże
nasz, po tern, bosmi opuscyly twa przikazanya
B Z I Esdr 9, 10; A gdyż tho wszythko yuz spelnyą y yczynyą, ted y ..., taky ma byczi przyąth
1484 Reg 707, sim. ib. 720; Prosczye, yvz vezmyeczye (petite et accipietis Jo 16, 24) Rozm 574;
Prorokyy, Criste, który yest, który czye yderzyl,
yvze nass nye oczaryyesch Rozm 833; ^ już nie:
Znamon naszich ne widzeli iesmi. Iusz ne iest
prorok (iam non est propheta) FI 73, 10, sim.
Pul; Nygdi yuze sługo {pro slucz) nye bodzesz
Iacob, alye Israhel twe gymyo bodze (nequaquam, inquit, Jacob appeilabitur nomen tuum,
sed Israel) B Z Gen 32, 28; Pyrzyey mowyl
krothky czasz albo dlugy, a yvsze nye chcze
mowycz OrtMac 24, sim. OrtBrRp 28, 2; Aczby
yvsz takym lvdzem klątym ... rozgrzeszenya nye
chczano dacz (quod si... denegaverit)...,
chczemy Dział 24; Kyedy tho obłycze wydzą,
nye pamyątham yusz na nądzą ca 1500 SprTN W
V 15; Myslylem yvsch nygdy czyelestną nyeczystotą czyala nye pokałyacz (ammodo proposui
non corpus maculare carnali libidine) Rozm 35;
O myły synv, vyna yvsch ny maya (vinum non
habent Jo 2, 3) Rozm 207; Gescze mały czass
s vamy yestem, a yvz ten svyat nye yydzy mye
(mundus me iam non videt Jo 14, 19) Rozm 564;
Przyślą tego godzyna, ysch yvz nyyednego przy
kłada nye bądą vam movycz (cum iam non in
proverbiis loquar vobis Jo 16, 25) Rozm 574;
Aczlybych vass pytał, nye odpoyyeczye my any
myą iuz volno pusczyczye (non respondebitis
mihi neque dimittetis Luc 22, 68) Rozm 718.
c.
wzmacnia rozkaz 'więc, a zatem, teraz więc,
nunc, igituP: *Poprzosmych yusz boga sza króla
polskiego BogurC; Ywsz Marzya wszneszy my
crisz wyszpr XV in. CyzPloc; A przetoosz posluchay, yusz nynye poszły (mitte ergo iam nunc)
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a zgromadź dobidczyota *swoo B Z Ex 9, 19;
Sprawyedlywi gesz, panye... A ivsz, panye boże
moy, rospomyen syo na myo (et nunc, domine,
memor esto mei), a nye mscy syo nad mimy
grzech! B Z Tob 3, 3; Mnye dzeya vrzeszyen:
iusz naszyenye szvoye kaszdi szey ca 1455 Dóbr
324; Snacz czy Sortes nye pomosze, przelaknal<e)sz szya nyebosze, jusz odethchny, nyeborakv, mow sze mnv, vbogy zakv De morte
w. 85; W czyszthosczy szwe czyalo do czaszu
malzenyskyego zachow ała... Jusz wy wszythky
szwyeczkye panny byersczye przykład szwyathey
Anny M W 62b; Yvsze wszysthczy szyą radvyczye..., bo szyą nam pan bog narodzyl De nativ
w. 85; Wyeszyel szyą, mathuchno moya, yusze
pocz sze mna do raya ca 1500 SprTN W V 13;
Ovasz vzdrovyon, a yvsch nye zgrzeschay vyeczey, aby szye potem nye przygodzylo gorzey
Rozm 257; Ydzy, yvz yyeczey nye grzeschy
(vade et iam amplius noli peccare Jo 8, 11)
Rozm 466; A przeto, oycze, yvz osvyeczy mye
(et nunc clarifica me Jo 17, 5) ssam v sobye
thą svyatlosczyą Rozm 576; Y rzekł ym nycz
ynego, yedno tho: Spyczye iuz y odpoczyyayczye (dormite iam et reąuiescite M at 26, 45)
Rozm 611.
d. uwydatnia osiągnięcie pewnego poziomu ilo
ściowego 'ia m : Jakom ya M argorzathą vrzandzyl v syebye jusze polthora lyath<a> 1427
ZapWarsz nr 217; S prawem gest rzeczono gego
gymyo Iakob, bocz my to yusz drugi ras vczynyl (supplantavit enim me en altera vice) B Z
Gen 27, 36; Hannusz kvpyl rolą v Methwochowey y zad ał... gey yvsze dwe grzywnye OrtKał 208, sim. OrtMac 142; Franczek gey spytał,
kako dawno schla za masz, która odpowiedzala: Yvsz cztyrzy lata (respondente Lucia:
Quattuor annis) Dział 26; Tam szam oczy moye
glvndzv, tocz yusz trzy szle dvchy vydzv SkargaPloc w. 74; Owa nynye Elzbyeta... tesch począla sy n a..., a temv yvsch yest szósty myeszyącz (et hic mensis sextus est illi Luc 1, 36)
Rozm 50; Od boga my to anyol poyyedzyał, yze
yysch schescz myeszyączy, yakosh poczala syna

w thwem zyyoczye Rozm 52; Trudny vrząd
y nagabal, a tesch k temv staroscz pomagała,
bo yvsz szyedmydzyeszyath lyat myal od svego
yrodzenya (cum annos iam septuaginta natus
erat) Rozm 107; Owa yvsz trzy lata (ecce anni
tres sunt Luc 13,7) przychodzą na każde, schukayącz ovocza na tern drzevye fygoyym, a nygdy
nye naydą Rozm 375.
II. sp ó jn ik : spaja rozłącznie 'bądź... bądź...,
iam ... ia m ...9: Yusz głodem, yusz czasthym
morem, yusz drapyeszthwem, yusz udrączenym ,... nye karz, boże! XV ex. M acDod 138.
Jużci p a r ty k u ła uwydatniająca a. rychłe za
kończenie, osiągnięcie kresu czynności ' oto ju ż,
całkowicie, iam : Poskoczmy, yvz mamy Iesusa
v rąku, *yvzsczy yąth Rozm 663; Pusczye gy,
yysczy dosycz ynądzon Rozm 837; />/ b. rychłe
nastanie lub istnienie czynności 'oto teraz, oto
właśnie, oto wreszcie, oto zaraz, iam, ecce iam,
nunc potissimum : Juszczy {Bogur C—E: jusz)
czasz, g<o>dzyna grzyechom szya kayaczy, bogu
fala daczy Bogur F ; Myła szmyercz[sk]y, nye
mov my thego, sbavysz mya zyuotha mego.
Yuszczy nye vyem, czocz my sza slego stało:
głowa my sza wkoło toczy De morte w. 369;
Ach, myły lvdze, zazyce my ale svecze,
yvscy ydze dysza *krevim potem SkargaWroc
w. 65; M arta, szyostra tego ymarlego, rzekła
yemv: Gospodnye, yvszczy smyerdzy (iam foetet
Jo 11, 39), bocz trzy dny leżał v grobye Rozm
438; Yvzczy dobrze mogą rzecz: Lyepey było,
by szye byl nye narodzyl Rozm 550; Yvszczy
*nyevyely s vamy bądą mowycz (iam non multa
loąuar yobiscum Jo 14, 30) Rozm 566; ^ c. osią
gnięcie pewnego poziomu ilościowego: Yvszczy
gych szchecz ('sześć’) szyeczono, gyescze na
them mało Tęcz w. 19.
Jużyna 'posiłek popołudniowy, podwieczorek,
cibus, qui temporepostmeridiano sumi solet9: Gentaculum est cibus geminum antę prandium et
fit in tertia hora, sed meridie in nona hora,
obscenium autem fit post nonam vel antecenium vlg. yyszyną 1450 RpKapKr.
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K 1. w wyrażeniach dotyczących miejsca, naj
częściej przy czasownikach oznaczających ruch
skierowany w sensie konkretnym i przenośnym
rad, in, erga : a. przy czasownikach iść, przyjść,
dowieść, uciec, posłać itp.: Crol iesc miloscyueysy... w dlugem chacany, izbihom so
k nemu zodne pospesily Kśw cv 36; Gdiszcy
szo k nam sz nebosz svoczy angely... biły stopoualy Gn la , sim. ib. Ib . 2 a. 2b; Vczeczmi
szo dzysza [k] k ne, szauitagocz go tho to modlithfwo Gn lb , sim. ib. 12 a. 174 a. 178 b ;
Xt s dalekichcy stron on prydzecz on k vam
Gn 2 a, sim. ib. 175a; Przichodzicze k nemu
(accedite ad eum) FI 33, 5, sim. Pul, FI i Pul
64, 2; A k mnie podzcie 1435 R XIX 42; Gdyszem k thobye przygyechal s thym czlowyekyem ku roszsprawye, thedysz thy n[y]a mya
wybyekl sz ostra bronya 1443 TymSąd 144;
Kto k niemu przistompi y w gego drogą wstopi,
nigdy z niey nie stopi Gałka w. 13; Vzrzaw
Ihus gromadi, any czu k nyemu gid ą..., wlasl
na górą XV med. R XXII 235; K nyey vczekaya
sze, yą wzywayą ad eam confugiunt, ipsam implorant XV med. SK J V 276, sim. XV p. post.
R XIX 58, XV e*. M acDod 140, XV e*. PF
V 104; B og... posiał myo k tobye (ad te) BZ
Ex 7, 16, sim. Naw 52, XV p. post. RozmPam
475, Rozm 3. 38. 43. 52. 89. 184; Y k tobye,
y k lyudu twemu, y ku wszem slugam twym
wnydoo szaby (et ad te, et ad populum tuum, et
ad omnes servos tuos intrabunt ranae) B Z Ex
8, 4; Pan domowi przywyedzon bodzye k bo
gom, to gest k byskupom (dominus domus
applicabitur ad deos) ib. 22, 8; Przistopyly
k nym (ad eos) B Z I Mach 2, 16, sim. ib. 2, 32;
Gdyby mąsz poyal zo n a ..., a w tą gey oczczyszną albo dom przyszedł k nyey then masz
OrtYrtel 117, sim. OrtMac 24; Gdy przyda, namyleyszy, k thobye, tedy barszo szeczknyesz szobye De morte w. 61; Panye,... yolanye moie
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k tobie przidze M W 31 b; Przyschedwschy
k nyemv, pozdrovyl y (ergo veniens ipsum salutavit) Rozm 3, sim. ib. 6. 8. 37. 48. 55, etc.;
Czczyenye o dzyevyczach..., k nyem przyszadzona yyelyebna M arya (ąuibus associata est
virgo Maria) Rozm 15; Przystąpysch k nyey
(sc. dziewicy) poczestnye Rozm 47, sim. ib. 147.
194. 197. 263. 273, etc.; Kyedy wschedl k nyey
(ad eam Luc 1, 28) anyol Gabriel, pozdrovyl yą
Rozm 49; Elzbyeta vydzącz dzyevyczą M arya...
rzvczywschy szye k nyey, oblapywschy ya y zayolala Rozm 53; Szyła lvow ..., ktorysch wschysczy poskoczyly k nyemv y przyaly Iesvcrista
Rozm 138; K temv Yanovy (ad eum) vychodzyla wschytka żydowska zyemya Rozm 177,
sim. ib. 616. 745. 748. 792; Tako przyyyedzyon
k nyemv (adducunt ei Marc 8, 22) yeden slyepy
Rozm 361, sim. ib. 221. 405. 707. 708. 775;
N ayem nyk... vzrzavschy vylka k sobye byezączego (videt lupum yenientem Jo 10,12) y yczyekl
Rozm 426; A gdysch dzyeyycza M arya sama
przyschła k sobye albo oplonąla..., począla
ypomynacz oycza nyebyeskyego Rozm 525; Yvz
ydą k temv (ad eum Jo 16, 5), yen myą posiał
Rozm 571, sim. ib. 222. 240. 248. 274. 397,
etc.; ~ Jacom ya Woczslawa {leg. u Więcslawa) wywodził psczoly..., a on k ym ne
chczal ycz 1408 Czrs 13; V wody szo poczina
czescz, drzewey nisz gdi szodo gestcz, tedyo
{leg. tedy ją) na rocze dayo, tu szo wocz starsy
posznayo, przy tern szo k stołu szadzayo Słota
w. 60; L ocum ... inter borram, que vadit ad
ąuercum cognominatum k Zayanczowu dambu
infra, et inter mericam Brzozoyicza iacentem...
dedimus 1448 M M A e XVII 485; Schesczzeth
thysszancz z Egyptą Zydow g zyemy obye[cze]cząney wyszło XV ex. MacDod 139; K temv
drzew {leg. drzewu, ad hanc... arborem) kyedy
przyschedl myły Iesus y poschedl mymo ye
Rozm 90, sim. ib. 452; Studnya była blysko Na-
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zareta, k nyeyze (ad quem) chodzyly szą często
Rozm 123; Zyd począł myslycz ssam v sobye,
czemv by szye nye vmyl myły Iesus... szyadayącz k stołu (ąuare non baptizatus esset antę
prandium Luc 11, 38) Rozm 305; Iesus... stapyl 5
k thym stronam, które zvany Thyry (secessit in
partes Tyri M at 15, 21) Rozm 357; Przyschedl
myły Iesus... k temv myastv Bedzayda (veniunt
Bethsaidam Marc 8, 22) Rozm 361; Proschą
czye..., aby myą opusczyala wyodl k temv 10
myesczv, gdzye moy syn yest Rozm 737; ~ Isze
ta dzedzina v Janouicz od mego occza chodziła
po zastaw am ... ani k ney bliscoszczo prziszli
1406 HubeZb 84; Zebichom na them kazanu
prziszli g boszkemu posznanu XV in. R XXV 15
218, sim. XV med. R XXII 233. 248; Opyekadlnyk dzeczy, kędy k lathkom (ad annos)
przydą, sz gynszego lyczby czynycz nye ma, geno
s czynszów Sul 56; Ad quam k themu zywothu
naas dowyedz oczecz, ssyn, duch szwyathy XV 20
med. SK J V 262; Communiter dicimus: ignoro
ad quid in futuro deveniam k czemv przydą
1466 R XXV 135; G[l]eschly podług praua
moglybyszmy k themv przyscz y tho, czo by
szye thyzalo p ereł..., moya pany gothoua po- 25
deprzecz szwyathky 1493 PF IV 664; Rzadki
przydzye k zwoyey my erze XV ex. Mac D od 138;
Ta moya svolona dzywka, nym k ye zyvotv
svyątemv stąpya, moym zasczyczenyem nye bądzye v czystosczy vrazona Rozm 47; *Przysla 30
k temv ysce, ysz ten czlovyek vmrze (accidit, ut
idem homo bonus moreretur) Rozm 134, sim.
ib. 147. 769; K tóra potrzeba k temv przypądzyla, yzesz thy czyelestnoscz przyal (quae necessitas coegit incarnari)? Rozm 165; *Vyedyon 35
yest Iesus na puscza duchem svyąthym, yenze
y byl przyyyodl k temv, aby na pvsczą schedl
Rozm 194, sim. ib. 511. 684; Zly, naslyadvyącz
poslyednych rzeczy, nye yydzącz any baczącz,
40
k czemv przydą Rozm 631.
b.
przy czasownikach przybliżać się, przyłożyć,
przyłączyć się: Svoty Pauel yydzocz on miłego
Xpa, isczy szo on k nam przyblisza Gn 2a;
Czeluści gich sczisni, gisz se ne przibliszaio
k tobe (ad te) FI 31, 12, sim. Pul; Pan Barthos 45
Poneczsky tych ludzi... ne pozadal v kłoda wzadzenya any gych v kłoda wzadzal, any trupa
k nym do kłody przilozyl 1426—7 BiblWarsz
1861 III 32; Nye locz nasz grzesznych oth szyebye, ale nasz przyloczy k sobye ca 1440 R XXV 50
220; Padno od boka twego tysszyocz..., ałe
k (FI: ku) tobie (ad te) nye przyblyzy szye Pul
90, 7; Przyłączył sya k nym se socium fecit XV
p. post. R XXV 177; ~ Czszo xandz cancllerz
dal szecz krziwen za kapiczo, to dal pyenandze 55
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ze szbosza xandza Tworzyyanowego, a c temu
swego niczssz ne prziloszil 1414 Pozn nr 701,
sim. ib. nr 702; Iesus... yako szye k nyemv przyb<l>yzyl (sed hic puer ad leonem cum appropinquavit), tako lew ... dal yemv chvala Rozm
138, sim. ib. 384; Kyedy myły Iesus przyblyzal
szye *kn Yerychv, k temv myastv (cum appropinquaret Jericho Luc 18, 35), slyepy yeden...
szyedzyal podlye drogy Rozm 404; ^ K czemv
mysly przyłożyła, barzo rychło szyą navczyla
Rozm 17.
c. przy czasownikach skłonić, schylić, pod
nieść itp.: K tobe (ad te), gospodne, podzwignol iesm duszo moio FI 24, 1, sim. Pul; K tobe
(ad te) podzwygl gesm oczy mogę, gensze prze
bywasz na nebe FI 122, 1, sim. Pul; Podnyossl
oczy swe w nyebo do czebe albo k tobye, bogu
(elevatis oculis... ad te deum) oczczu swemu
1424 Msza III s. 56, sim. VI; Przystała y sclonyla szye k swemv schynv XV med. R XXIV 362;
Opuszczy czlowyek oczcza... y m acz..., a bodze
k szenye swey sklonyon (adhaerebit uxori suae)
B Z Gen 2, 24; Rospyolesm ręczę moye k (FI: kv)
tobye (expandi manus meas ad te) Pul 142, 6;
Podnyovschy swą rą k a ... k nyem (ad eos), yakoby ye zegnayącz, y vezryal na nye Rozm 11;
lako myły Iesus vmyl nogy svyątemv Pyotrv
pokorno szye k nyemv sschylyy Rozm 536, sim.
ib. 646; Tako szye myły Cristus barzo pokornye
k nyemv nachylyl Rozm 618, sim. ib. 619; ^
Y esus.. pokloknol nagyma kolyanoma na zemo,
przychylyw swe swothe oblycze g zemy 1451
MacDod 105; ^ A k temv naszy sądzę czastokrocz syą sklaniayą Dział 21; Mylosyerdzye
boże przyklonyło szye k nazemv sgrzeschenyy
Rozm 44.
d. przy czasownikach wrócić, obrócić, na
wrócić: A takes szo, thy g<rz)eszniy clouecze, ne oddalag k milemv Xpoui nafrocicz
Gn 14 b; Pres tho nasz Xc miły svotego Gana
gestcy gy on miloual bil, yszecz szo on k nemu
f swe mlodoscy gest bil nafrocil Gn 180a;
Rzecznicze nasza, ony thwogy myloszerny
oczi k (SaheReg 1 a: ku) nam (ad nos) obroczy
SaheReg 1— 11. 13— 17; Nauczo lichee drogam
twogym, a nemiloscziyy k (FI: ku) tobe sie obroczo (impii ad te conyertentur Psal 50, 15)
KartŚwidz, sim. Pul; Wipuszczyl gawrona, gen
sze szyo nye wroczyl k nyemu zaszo (non reyertebatur) B Z Gen 8, 7; ^ Syyąthy Yan vypyszal nyektore rzeczy y yroczyl szye k svemv
povyedanyv Rozm 703, sim. ib. 710; Alye navroczyvschy szye yescze k tym slovom, które
szye dzyaly przy tey zalobye Rozm 789; ^ Mary a ... maluczko otrzezvyavschy, vroczyvszy
27*
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szye k svemv serczv (cum ... ad cor redisset)..
y rzekła Rozm 695.
e. przy czasownikach garnąć się, przytulić
itp. : K nyemu braczstwo sbiraya, a przyacele
sya o gymyenye targaya XV ex. SK J III 67;
Wzyawschy ye (sc. dzieciątko) <w> svoy plasczyk y przytvlyla k sobye Rozm 64; Wschysczy
dzyeczy k nyemv szye zebrały Rozm 120; Ze
brały szye k nyemv (ad eum M at 13, 2) vyelykye
tluscze Rozm 334; Yzbychmy ludv zapovyedzyely..., aby za nym nye chodzyly any szye
k nyemv garnąly Rozm 587; Vezvaly k nyemv
(ad eum M at 27, 27) albo zebrały wschytką
tlusczą Zydow Rozm 832.
f. przy czasownikach brać, wziąć, przyjąć
itp. : Xpa szo xobe prigocz biły poszodaly Gn 2 a;
O dw szy... sam bog peczo ym a..., gdze tho
sam krolwye, xobyo (leg. k sobie ją) przyma
Bogur B—F ; Bancz kszaszatha albo grabye
wszysthky ya pobyerza k sobye De morte w. 183;
Alye ya, mayącz nadzyeią, wołam k thobye,...
przymy mye k szobye M W 67b, sim. Naw 90,
Rozm 587. 618; Kyedy na nyebo vstąpya, nagotuyą tobye myescze,... a *wzvyavschy k so
bye (atque te suscipiam), poszadzą w mem krolestvye Rozm 172, sim. ib. 202; ~ Mami
wszyczy k themu szą dzysz bracz, biszmy mogli
laszką u bogą zyskacz XV ex. M acDod 137; ^
c f 2 . h, i.
g. przy czasowniku być: M yąl... trzisztha riczerzow, czo szą mv zawszdi szluszyli, zawszdi
k yego stołu biły Aleksy w. 16; ^ Iestli potem
nye bodze tobye k mysly (si autem postea non
sederit animo tuo), przepvsczisz yo wolnye BZ
D eut 21, 14.
h. varia: Gdisbicz on sam se fszyczko nebesko *rysz0 k nemu nauedzil Gn 181 a; Gedna
nyewyasta syna swego k nyemu przynyosla (ad
pedes eius attulit) Blaż 319; Dusche swyąthy,
zawythay k nam XV p. post. R X III s. X X IV ;
Xyądz A frodoszy... wschytek lyvd vezval k so
bye (ad se) Rozm 94, sim. ib. 202. 355. 370.
376. 402. 488; Zenye y k tern dzyeczyam (uxori
ergo et filiis) noszyl, czokolvye vkradl Rozm 444;
A ya, kyedy bądą povyschon od zyemye, tedy
vschytko poczyagna k sobye (ad me ipsum
Jo 12, 32) Rozm 467; Rzeki obezryavschy szye
k nym Rozm 661; ^ Zawsche myal schyą
k nyebv, bo zawsche k nyebv patrzył oczyma
(semper habuit caput elevatum, nam saepe caelum oculis hic respiciebat) Rozm 153; Vvyąza ly ... nogy povrozem y czyagnąly na doi
k zyemy Rozm 820; ^ Dzywno so vczynila
navka twoya ze mne, potwirzona gest a ne mogo
k ney (non potero ad eam) FI 138, 5, sim. Pul.
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2,
w wyrażeniach dotyczących uwzględnienia
kogoś, czegoś: a. przy czasownikach rzec, mówić,
odpowiedzieć itp. : Tedycz vocz ona gest bila
k nemv barszo laskaue mouila Gn 4b, sim. ib.
184a; Rzecl gest byl k n<i>m Gn 172b, sim.
ib. 174b. 175a. 176b. 182a. 182b. 183a; M of
thy Moyseszu k nam Gn 175a, sim. ib.; Tegdi
molwicz bodze k nym (ad eos) w gnewe swoiem
F I 2, 5, sim. Pul, sim. F I i Pul 98, 7; Gospodzin
wislucha me, gdi wolacz bodo k nemu (ad eum)
F I 4, 4, sim. Pul; Gospodne bosze, wolał iesm
k tobe (ad te) y vzdrowil ies me F I 29, 2, sim.
Pul, sim. FI i Pul 29, 10. 85, 6. 87, 10. 122, 1;
Zdrowa crolew no..., k thobe (SaheReg la : ku
tobe, 14: ku ktorey) wołamy (ad te clamamus)
SaheReg 1— 11. 15—7; K (SaheReg l a : ku)
thobe wzdichami (ad te suspiramus) llkayocz
y placzocz ib. 1—9. 11—2. 14—7; Ten gisti
Jassek m a mu dacz veczni pocoy hy weczne mil
czenie o wsithky rzeczi, czos *bo mai k nemu gdi
mowicz XV in. M aik 118; Wyacz k nyemv rzecl
oczyecz szlowa tha Aleksy w. 39; Gensze rzeki
k szenye (ad mulierem) B Z Gen 3, 1, sim. ib.
9, 8. Jos 5, 9; Moy dvch mylosczywa obezrzysz
wolayaczy k thobye Naw 25; A gdysch anyol
Gabriel tako myslyl, bog wschechmogączy przemovyl k nyemv, rzekącz Rozm 45; Tedy anyol
rzeki k nyey, rzekącz Rozm 49, sim. ib. 68. 126.
128. 130. 140, etc. etc.; Czlovyek byl yeden bo
gaty, który myal vlodarza, a then omovyon
k nyemv (hic diffamatus est apud illum Luc
16, 1), yzby rospraszal ymyenye yego Rozm 389;
Tocz matko snam, yze k tobye czokolycz orądoval anyol Rozm 503; N yevyasty..., vzrącz
dzyevycza M arya tako opuchłą y przemyenyoną,
począly k nyey movycz Rozm 747, sim. ib. 53.
126. 215. 251. 380, etc.; ~ Tedi zwyastowaly
Saulowy rzekocz... K temu on rzecze (qui ait)
B Z I Reg 14, 33; Rzecze ku wszemu israhelskemu lyvdu... K temu lyvd Saulowy otpowye
(responditque populus ad Saul) ib. 14, 40;
K temv takesz o Gezabel mowyl pan (sed et de
Jezabel locutus est dominus) B Z III Reg 21, 23;
Dano yawny rok, na ktorem tako m a stacz, acz
kto ma mowycz czso k tey dzedzynye (ad haereditatem, Sul 39: gen by m yal... które praw o...
kv dzedzinye) abo yszby była gego, abo które
prawo w nyey ma, aby stanął tego dnya thv
Dział 28; K temv anyol odpovyedzyal rzekącz
Rozm 46, sim. ib. 137. 145. 231. 639. 838; Czo
ty movysch k temv (tu ergo quid dicis Jo 8, 5) ?
Rozm 464, sim. ib. 638. 687. 750; Cristus rzeki...
K temv odpovyeda svyathy Augustyn rzekącz
Rozm 679, sim. ib. 635. 671. 672. 680. 686, etc.;
Prorokyem yeden duch yest movyączym. Czo
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yeden movy, vschysczy k temv rozvmv movyą
Rozm 765; K temv rzeki Pylath Rozm 777;
Kyedy Pylath rzeki Iesusovy: Zkądesz thy,
k temv slow (leg. słowu) nye odpovyedzyal
Rozm 845.
b. przy czasownikach (przy)słuszać, (przy)słuchać: K aszdy..., poky szostri nye bądą
<w> małżeństwo slączony, dzedziny... k nym
slvszayącze (haereditates... debeantur eisdem)
mayą myecz Sul 57; Wschythky rzeczy k nyey...
po ssyestrze yey rodzoney słuchały 1471 TymProc 281; Mnymaly, aby <ni> kv komv ynschemv krest przysłuchał, yedno k tem proro
kom Rozm 185; K tobye myecz nye przysluzal
Rozm 639; Vydzyalo szye yemv, yzby ten sąd
k nyemv przysluszal Rozm 669, sim. ib. 774. 842;
K nam to nycz nye przyslusza, alye k tobye
Rozm 760, sim. ib. 773; ~ Aby gemv poslvgow ali... a ostrzegali, czoszkoli k slvsbye przislvsze (ąuidąuid ad cultum pertinet) BZ Num 3, 7,
sim. ib. I Esdr 7, 23; Xązaczy ludze, czo nye
szluszaya k naszemu szadu albo praw (leg.
prawu, OrtBrRp 47, 1: ku naszemv prawu albo
k szandu) OrtMac 56, sim. Rozm 796.
c. w zwrotach mieć kogoś, coś, nie mieć nic
k komuś, czemuś: A ye sz mnogo twarzo czudno
a bodze mecz roko brudno, ana tesz ma k nemu
rzecz obłudno Slota w. 29; Eya, eya, dusza mogyą,... nye masz vyernyeyszego k szobye, vczyn
dobrze szamą szobye SkargaPłoc w. 19, sim.
SkargaW roc; Począly wschysczy nogy czalovacz,
proszacz yey, aby ym odpvsczyla, ysch to zle
porozvmyenye myely k nyey Rozm 61; Sluchay,
kakocz myloscz k tobye myal Rozm 823; ^ mieć
się k sobie 'lubić się : M atha sze xobye habent
ambe se ad invicem XV med. R XXV 150; ^
Iszem bil posslem ... do tich, czo k temu prawo
maio 1395 Leksz II nr 1773; Halsca trzima otde
cztir lat dzedzina s pokoyem, a Smichna k tey
ne ma nicsz 1396 PKKr 245; Iaco prave Iaracz
ne mai g themu situ niczs 1399 HubeZb 96;
Jaco blizey k dzedzinye xandz Symon, ani
(fa oni9) k nyey nicz nye maya 1399 StPPP VIII
nr 8539, sim. 1400 S K J III 188, 1409 TPaw IV
nr 1646; O cthore blotho Jacub na Wiszca sza
lował, tho gest Wiszcowo weczne, a k temv Ja
cub niczs nye yma 1427 ZapWarsz nr 2687; Iaan
alybo P y o tr... ssąą spolv dzedzyczmy they tho
dzedzyni, yakokolye sznaacz nycz prawa k ney
(Dział 17: kv dzedzynye) nye mayą (nihil iuris
habeat ad eandem) Sul 29; W tho gymyenye
wyąszal szye geden myesczanyn, rzekącz, aby
k nyemv prawo myal Ort Br VII 561, sim.
OrtMac 104; K vzyvanyv (in victu) myal
yyelykye wzdzyerzenye Rozm 158; ~ K te-
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mv vczynkv ny mam nycz pospolnego s tobą
Rozm 207.
d. przy czasownikach żądać, czuć, mieć wolą
itp., rzeczownikach żądza, wola: Iacosz szoda
5
ielen ku studnam wod, taco szoda dusza moia
k tobe (ad te), bosze FI 41, 1, sim. Pul; Boszc
moy, k tobe za swatla czuio (ad te de luce vigilo) FI 62, 1, sim. Pul; ~ Badzely kthory przyszasznyk wsząth w gyny vrząd od radzecz, mogą
to k temv przyszwolycz gyny przyszasznyczy OrtKal 178, sim. OrtMac 62; Gdy bracza abo
syostra z bratem oczczyzną badą oddzeleny,
a k temv *przyzwalą abo geden z nych przy
zwoli, tedy drugy potem nye mosze wzrzvczycz
15
Dział 28; ~ Szluszy bogv... Królewna odpowye
yemv: Mąm thesch dobrą volą k themv Aleksy
w. 77; M a zlą volą k temv Rozm 268; ^ Nevrzandna any vmerna zodza k wszem rzeczaam
tego swatha ca 1450 PFYV 578; Acz była która
20
zla ządzą k nyeczystosczy Rozm 60; Bozącz vola
k temv była Rozm 146.
e. przy czasowniku pomagać: K temv (ad
hoc) my tesz pomaga Honorius Rozm 43; Svoyem pysmem tesch my k temv dzyalv pomogły
25
(ad hoc opus nobis affuerunt) ib.; Tesch k temv
staroscz pomagała (accedebat et senectus) Rozm
107.
f. przy czasownikach przyrównać, uczynić po
dobnym: Nye yestem tak dosthoyna przyrow30
nacz szye k nyey, kv tak vyelyebney panyey
Naw 83; Ten, ktoregosz k mey tvarzy podobnem vczynyl Rozm 44; Czemv podobno yest
krolevstvo nyebyeskye albo k czemv yest przyrovnano (cui simile aestimabo illud Luc 13, 18)?
35
Rozm 377.
g. przy czasownikach pobudzić się, poduście,
poruszyć się: Poruschyl szye myloszyerdzyem
k nyemv (misericordia motus est Luc 10, 33)
Rozm 332, sim. ib. 387; Krystus nye karał svyą40
tego Pyotra alye satana, który y k temv podusczyl (sed Satanam hoc ei suggerentem) Rozm
364; Od yey vyelykyego placzv pobudzyl szye
myły Iesucrist k yyelykey zalosczy Rozm 523.
h. w zwrotach prawnych: aa. k ręce: Jaco
45
Oczin oczecz byl w *dzerszonu pyantey czansczi
carczmi XV lat, a XV lat zastauil, a potem yo
k swey rancze wycupyl 1399 StPPP VIII nr 8492;
Comendor ne ranczil panczinacze krziwen cu
Grzegorzewech rancze, al<e> k swey 1402 Pozn
50
n r 542; Woyutha bandacz opyekadlnikem y zapissal k swey rancze III 1/2 długu panyei Clari
1403 Piek VI 177; Yacom ya ne wszanl clody
*manka k szwe rancze v Pęczka 1405 KsMaz I
nr 490; Yacom ya ne wszanl szlodu y rszi
55
v Pęczka k szwe rancze za dwadzeszcza szcoth
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ib. nr 490a; Jako mya nye gagyl wpospolny lyasz,
alle k mey rancze robyono za mogye pyenandze
1446 PF VIII 18; ~ Sczedrzik, yego pani s yey
dzatky ne szachowali lisz<t>ow y polthora sta
owecz, czosz Aaron Szid da<ł> szchowacz 5
k werne rancze 1406 Pozn nr 827; ^ bb. (brać,
przyjąć) k duszy, k przysiędze: To berzem k swey
duszi, yszesmi przisangli bawdo (pro prawdo)
visicz 1401 Pozn nr 510; Byerzem to k naschey
stare przischadze, iszesmy schedzeli w szagayo- 10
nem veczu 1429—37 BiblWarsz 1861 III 25;
Pomowil gy bycz slodzegya... y gynsze vele
slow ... vczynyl..., ctorichse to slow *vragayocza, *vwloczayocza, vyszey yipiszana tedy g du
szy przyyol y nyne spomina 1474 Zab 540; 15
^ cc. być bliższym k czemuś 'mieć większe
uprawnienia do czegoś’ : Micolay yest bliszszi
k dzedzine swim roczayem, nisz Jakub 1394
HubeZb 70; Stanisław wzal pancz a dwadzescza grzywen pusczini po Michale, po striu 20
po gego, k gymsze blysszy po humarley rancze
1420 AKPr Y H Ia 151.
i.
varia: Szechna ne v<zi>ola ot swe bracze
nigednich penondzi za K onarszke... ani szo
k nym mała wicz<lić> 1396 Pozn nr 195; Po- 25
koynely gest k nam twe wescye (pacificusne est
ingressus tuus)? B Z I Reg 16, 4; Czokoly mąsz
gydaczego gymyenya szwey zenye... kxobye
w szal..., to ma myecz OrtKał 302, sim. Ort Mac
26; <N>yezgodny obyczay wsząly myedzy sobą 30
zemyanye, ysze gdy ktori kmyecz vmrze nye
mayącz dzeczy..., pvscziną gego dobra k sobie
przygmvyą (ipsorum ... b o n a ... consueverunt
occupari) Dział 29; Anym obroczyl yzythcowh
gego k szobye 1474 ZapWarsz nr 1384; Antipa- 35
ter bal szye, aby nyegdy Herod nye oderval
krolyestva od nyego k tym szyrotam (ad pupillos) Rozm 105; Nye ostayyą v tobye kamyenya
na kamyenyy, tegodla yzesch nye poznało cza
szy nayyedzenya svego, które szye k tobye od 4 0
boga stało Rozm 448; ^ Sedocy so, giz so
k dobremu oblenaio Kśw br 12, sim. ib. br
15; K dobremu vstac so oblenaio ib. br 19;
Nagotug szo thy k themu, aby thy ku mne
na gody prysetl mogę Gn 184a; Yszesmy bili 45
na tern sandze, kdze so Stanisława podała Szibanowi k temu bidlu, czo yege wczangnal
oprawicz so 1401 Pozn nr 510, sim. ib. nr 511.
512. 513; Prziczinicz k szwemw wszdroszthw
lokecz yeden (quis autem yestrum cogitans po- 50
test adicere ad staturam suam cubitum unum ?
M at 6, 27) ca 1420 R XXIV 81; K gimyenyy
Ezav (in possessionem Esau) dałem goro Seyr
B Z Deut 2, 5; Czyly może gescze ten czlowyek
k {OrtMac 142: kv) szwemy gymyenyy pytacz 55
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y foldrowacz? OrtBr VI 392; Moya szyosztra...
k zwemu gymyenyu klucze noszyla Ort Mac 134,
sim. OrtBrRp 97, 3; G d y ... brath s syostrą oczczyzną badą oddzeleny, k czemysz to dzalowy
przed sądem brath abo syostra przygmą skazanye Dział 27; Ad hoc conabatur al. y k temv
szą parł 1469 AG Z V 214; Thedy m inistrovye...
mayą sye o tho yczyecz do bysskupow a z gich
doradzenym ... dzielacz k themv mayą <na
taki) yczysk 1484 Reg 716; Radzyszly przygyaczyelowy, nye radź gyemv k lubosczy, ale ro 
zumowy (si consulis amico, non ąuaeras placere ei, sed rationi) XV p. post. R I s. X LIII;
Vczynyl szyą szam barso ybogym, a k temv
yego vbostw (łeg. ubóstwu) y on szyn gedini
gego vmarl gemu na gego wyątszy szmątek XV
ex. M PK J II 316; Archelaus począł movycz,
yschby yemv krolyestwo blysche przyschło,
przetho..., yze volya oyczova poslyednya k temv
przydana była Rozm 113; Zamby yego były
sylno byale..., nye ysby k sobye nyerovnye
stoyącze (non inaeąualiter ab inyicem distab an t)..., alye wschytky dostatky mayące Rozm
151.
3. w wyrażeniach dotyczących czasu: 'do, aż,
około, ad, sub, circa : A gdysz było k vyeczorv
(circa sero)..., dzyeczye vroczy szyą do domv
Rozm 139; Czvartegonaczye dnya bądzyeczye
offyarovacz baranka, yschytką tluscza synov
ysraelskych k vyeczorv Rozm 520, sim. ib. 748;
A yako yvz było k vyeczorv (sed iam facto
yespere), tako myły Iesus przyschedl svemy {leg.
z swemi) zvolyenyky Rozm 528; Svyaty P y o tr...
byezal do iedney yaskyny y lyezal aze k vyeczorv Rozm 699, sim. ib. 700; Gdyż tako nądznye vbyly y nyemylosczyyyemy razy vmączyly aze k svyatu {leg. świętu), tedy *Annoszovy
słudzy schedvschy, vzbudzyly y Rozm 702.
4. w wyrażeniach dotyczących celu: 'dla, ce
lem, ad, in, causa (z gen.)’ : To kylkokrocz
uczinicze, na moyą pamyącz albo k moyey pamączy uczinicze (in mei memoriam facietis)
1424 M sza III s. 58, sim. VI; O które kmyeczye
Sassin na mya zalowal, tim ya oplupil, eze
k sswey potrzebysznye ribi łowili 1435 Czrs
s. LXXXI; Vola przes mąthrcze k themv (ad
hoc) gest nalezona, aby lasy ... byli wykopany
Sul 80; K tey czistosczy nabiczu trzeba tich wod
XV med. R XXII 241; Nyesgodny k bydlenyv
locus inhabilis ad habitandum XV med. SK J
V 280; Udzelyal szerdzy z drzewya sethym pyocz
g dzerszenyu desk (ad continendas tabulas) gednego boka stanowego B Z Ex 36, 31; Offyervicze
obyato k wony (in odorem) *przechotney panv
B Z Num 29, 36; Kako długo przyszasznyczy
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powynny sza szyedzecz woythowy k sądu po
dług prawa? OrtKał 308, sim. OrtMac 117; Aby
było szlvszne myeszcze k vyączyv (‘‘ujęciu5) ut
daret opportunum locum capiendi se XV
p. post. Kalużn 274; Alye nayąl-ly gye ktho za
szwe pyenyadze k szwey roboczye (pro mercede
sui Ex 22, 15) a bandze przy them pan thego
bydła, tedy mv go nye trzeba placzycz ib. 285;
Szvkayaczy szobye myley, nye nalaslem, alysch
nynye nalaslem ya k swey lubosczy XV ex. Zab
444; Vybyerzy sobye s tych ze wschech yednego
oblvbyencza y maza k temv lozv malzenyskyenw
(ad thorum maritalem) Rozm 24; Yest było blysko svyątego dnya zydovskyego... Ydzczye vy
k temv szvyątemv dnyv (ad diem festum hunc
Jo 7, 8), yacz yescze nye poyda Rozm 431; Iud asch... stoy v Yerusalem przędą vayączy
k smyerczy y na vmączenye o mylosczyvego
Iesucrista Rozm 515; Poydzy s namy k sądovy,
poydzy słuchacz ossądzenya na czye ssmyertnego Rozm 744; K temv yestem przyschedl na
then svyat..., abych svyadecztvo dal pravdzye
Rozm 784.
5. w wyrażeniach dotyczących przyczyny 'na,
z powodu, przez, propter, per5: K czemu gest to,
ysze ia, sługą twoy, bidlyo w krolyowye myescye
s tobo (cur enim manet servus tuus in civitate
regis tecum)? B Z I Reg 27, 5.
6. w wyrażeniach dotyczących okoliczności to
warzyszących: Nathychmyast k temv slow {leg.
słowu, ad hoc verbum) stąpyl syn boży w yey
zyvot Rozm 51; K temv gloszv (ad hunc sonum)
ony obrazy dzyva {pro ożywa) Rozm 137; Tknal
szye oney y rzeki: Tabyta, każą tobye, wstany
a ozyvy... K temv slow {leg. słowu, ad hoc verbum) natychmyasth dzywka wstała Rozm 222,
sim. ib. 297; ^ k (temu) 'przy tym, na to, ad hoc5:
Jako Adam na smowni dzen s listem na szoltistwo
przyal do L an d a..., a k temu Meczslaw ne bil
y mno to oswadczal 1399 Pozn nr 373; Staszek
Vocechowy dal dzen pirwi, drugi, trzeczy cu
rosdzelenu tey dzedzini, a on k temu ne bil
ib. nr 399; Baczy, czemv yymyenya Iudascha,
yze stal s nymy. K temv rzelz {pro rzecz) taką,
yze myły Kristus pytał ych, nye yako nye vyedzącz Rozm 623; Y rzekły Pyotrovy: Zaprawda
ty yesz z yego zvolyenykow... Stoyącz k temv
yeden sługa byskupy {sc. rzekł) Rozm 690;
Svyąthy Y a n ... ze lzamy ku dzyevyczy począł
m ovycz... K temv nadeschly nyektorzy yny
zvolyenyczy Rozm 735.
7. w utartych zwrotach: k temu 'ponadto,
oprócz tego, do tego jeszcze, praeterea, insuper,
etiam : Szukagsze gych mylosczyue a szerczem
skruszon<y>m y k themv naboszn<y>m Gn 172 a;

Gescy suerzo gestcy ono barszo cysthe, gl.
i k temv, i tesze barszo rocze Gn 179 b; Pamyathay swyeczycz dny swyathe y k themv
starsche thwe czycz Dek I 1—3. 5—8; Przetocz
stoi weliky sweboda, staye na nym pywo y voda,
y k temu moszo y chlep, y wele gynich potrzeb
Slota w. 10; Cztirdzyesczy grziwyen... zaplaczicz m a ... a k temu vyną pyanczdzyesyant
xyanzanczyu Sul 90; Swanthi Iarnolcze,... bancz
mylosczyw thwemu drusbye, day yemu, boschze,
... swe vsznane a k temu rosumu oswyeczenye
1454 Wisi nr 385; Byl star dwadzeszcza k thenw
czthirzy latha Aleksy w. 38; Uczynyl bog dwye
szwyeczi... a k temu gwyazdi (et stellas) BZ
Gen 1, 16; Nye gestem przelszczyon od twego
wydzenya, a k temu vkazal my bog twe szemyo
(insuper ostendit mihi deus semen tuum) ib.
48, 11; K temu bilo sto libr szrzebra (fuerunt
praeterea centum talenta argenti) B Z Ex 38, 26;
Weźmy, moy panye krolyv myły, a vczin z nyego,
czso syo tobye lyvby, a k temv dam y woli (sed
et boves do) B Z I Par 21, 23; Boże, daj pokoy,
myr, a k themu pokratha chleba y czeszky szyr
1460 PrzBibl 1 187; Porodzony s plemyenya slacheczskyego cząstokrocz swey czczy nye szanvyącz, wydawayą syą na lotrowstwo, k temv
na zlodzeystwo (furta seu latrocinia commitentes, Sul 47: slodzeystwa abo lotrowstwa poczynywszy) Dział 39; Ma zakład daczi, a k themu
ma sye z blyznymi svym i... zgyednaczy 1484
Reg 707; Plascze... <mają> myeczi bez konlerzow vy<szy)vanych..., a k themu mayą braczya myeczi rąkavy czyassne ib. 709; Przetosch
była tha ystna dzyevka, która przypravyala zaprzenye volnosczy, a k temv vrothnyczka byskupya Rozm 674.
Kabalec cf. Kawalec
Kabat 'rodzaj opiętego krótkiego płaszcza,
często pikowanego, rodzaj kurtki, vestis ąuaedam
exterior arctiorąue, ąuam saepe etiam xylino
fa rcieb a n f: Paweł Iacubowi zaplaczil oszm
grossy za kabath 1424 KsMaz II nr 738; O ktori
kabath Bogusza szalował na Wyanczslawa, tego
on gemu nye ucradl 1434 KsMaz III nr 444;
Thomek nye winowath Andrzeyewi sukney
y kabatha 1443 ZapWarsz nr 729; Jaco Wyaczslaw ne posiał Maczeyem kabata oczczowy
swemu 1445 ib. nr 743; Jakom ya nye wząl Andrzegevy cabatha szylą 1446 PF VIII 18; Ja
kom ya, s thobą jadącz do Lythphwy, badacz
w yenem thowarzisthwye, nye ykradlem kabathą 1472 ZapWarsz nr 3079; K ąbath jopula
ca 1500 Er z 26.
Kacermistrz 'ten, kto ściga i sądzi kacerzy,
inkwizytor, haereticorum inąuisitor : Aby zadny
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kaGzerz albo thez podezyrany o kaczersthvye...
nye przymovan żadnym obyczayem w then tho
zakon. A yesthlyby takyego... przyątho...,
thedy czo narychley ma byczi povyedzian y vydan kaczermisthrzovy, aby yemv pokutą ysthavyl y teze zkaral (assignetur... inąuisitoribus
pravitatis haereticae puniendus) 1484 Reg 706;
Kacermystrz inąuisitor hereticorum ea 1500
Erz 26.
Kacerny rbezbożny, występny, impius, improbus3: Contra regem Boleslaum, qui fuit tantus
tyranus slostnik kaczerni Gn gl. 105 a.
Kacerować 'nazywać kacerzem, przezywać,
lżyć, aliąuem haereticum vocando laedere3: Quia
C lem ens... W irzchoslao... circa crucem et iudicio dixit hec verba: Kaczeruyessz homines et
depaupertas eos 1398 StPPP II nr 144.
Kacerstwo, Kacyrstwo 'herezja, odszczepieństwo, haeresiś: S blądu greczkego de secta Grecorum, secte kaczersthva 1413—4 JA XIV 503;
Przewrothnoscz caczerstwa perversitas heretica
1461—7 Serm 444v; Aby zadny kaczerz albo
thez podezyrany o kaczersthvye, albo zesromoczony nye przymovan żadnym obyczayem w then
tho zakon 1484 Reg 706; Kączerstwo heresis
ca 1500 Erz 26; Tedy svyączy oyczovye, chczyącz
to kaczyrstvo s korzenya skazycz, vstavyly tego
d n y a ... nye *kczycz yednego przez yyelyką po
trzebą (ob quam haeresim vivacius exstirpandam, decreverunt patres ea die neminem baptizari) Rozm 191; A yako szye to stało, to ystne
kacerstwo vroczylo szye..., skądże było przy
schło ib.
Kacerz f o r m y : n. sg. kacerz 1484 Reg 706,
XV p . post. R XXIV 94, ca 1500 Erz 26, ca 1500
JA X 384, Rozm 484; ^ ac. sg. kacerza XV
p. post. Kałużn 285; ^ n. pl. kacerze XV p. post.
R XXV 174, Rozm 101. 191. 413; — g. pl. kacerzow Gn gl. 70b, Rozm 360. 361. 480. 780;
~ d. pl. kacerzom Pul 10 arg .; ^ ac. pl. kacerze
Pul 138 arg.; ~ i. pl. kacerzmi Rozm 637;
^ l. pl. (w) kacerzach 1461—7 Serm 99r.
Z n a c z e n ie : 'odstępca religijny, odszczepienieć, heretyk, niewierny, infidelis, haereticus3:
Sed eciam errorem infidelium confunderet blod
nedouarkof y kaczerzof gest topyla Gn gl. 70b;
W cacerzach in hereticis 1461—7 Serm 99r;
W konyecz psalm Dawydow nauczayoczego nas
przeczywyacz szye kaczerzom Pul 10 arg.; Cristus z persony swoyey czlowyeczey albo czerkew karze Zydy y kaczerze, y zlosne Pul 138 arg.;
M ayą sye byczi barzo vystrzegano y pilnye, aby
zadny kaczerz... nye przymovan... w then tho
zakon 1484 Reg 706; Cace<r>z odscep<ieni>ez
p. XV post. R XXIV 94; Kaczerze heretici XV

p. post. R XXV 174; Kączerz hereticus ca 1500
Erz 26; Kaczerz talis ut hereticus ca 1500 JA
X 384; A tesz temv to czynyl, aby kaczerze nye
mogły movycz, bo (pro by) on przyal na sche
(leg. na się ?) czyalo obłudne (neque quod ab
impiis phantasm a diceretur) Rozm 101; Były
nyektorzy kaczerze, którzy movyly, yschby szye
my ano krzczycz... v dzyen Svyczek (haeretici, qui
dicerent solo die Epiphaniae debere baptizari)
Rozm 191; Thv vola nyevyerny kaczerz Aryan
rzekącz (hic exclamat Arius) Rozm 484; Yest
błąd kacerzov, ysz slova (leg. słową 'nazywają
się3) manychey Rozm 780; ~ Ktho offyaruge
bogom prócz gednego pana boga szamego, zabyeszly gy, szlowye: Mayą gy szyecz yako kaczerzą (Ex 22, 20) XV p. post. Kalużn 285; Baczyczye... szye od kwasv lyczemyemykowykaczerzow, y saduczeow (intuemini et cavete a fermento Pharisaeorum et Sadducaeorum) Rozm
360, sim. ib. 361; Tegosz dnya przystąpyvschy
k nyemv saduceovye, czy kaczerze (accesserunt
ad eum Sadducaei) Rozm 413, sim. ib.; Myły
Iesus przepovyedzyal, yze ma bycz yyelye przeczyynykow syyąthey evanyelyey, kaczerzow y
ynych falschyyych prorokow Rozm 480; Yako
on Phynees msczącz nad kaczerzmy vzyąl od
płatą sprayyedlyyosczy y kaplanstva na vyek
yyekom Rozm 637.
Kachel 'kafel, testa figlina, ex qua fornaces
conficiuntur : Pro kachle ad tortorem et ad mulieres 1 grossum 1494 WarschPozn I 388.
Kacyrstwo cf. Kacerstwo
Kaczka zool. 'kaczka, Anas domestica : Yakom
ya ne pobił Adamkowi szesczoranaczcze kaczk
samowtor 1413 KsMaz I nr 2115; Jakom ya gwalthem nye spaszl pschenicze caczkamy y szwynyamy 1470 ZapWarsz nr 3005; Kaczka aneta
1472 Rost nr 1375, sim. ca 1500 Erz 26.
Kaczma cf. Karczma
Kaczonek bot. 'kosaciec, Iris L ć : Koszączyecz
vel kączonek gentina ca 1500 Erz 26.
Kaczor zool. 'samiec kaczki, Anas mas': K a
czor anas XV med. R XXII 40; Kaczor anetarius ca 1500 Erz 26.
Kaczy cf. Mydło
Kaczyce pl. tantum, bot. 'Herniaria glabra L ć :
Kaczycze centum grana 1472 Rost nr 375.
Kaczyniec bot. 'Caltha palustris L.3: Kaczynyecz anetharia 1460 Rost nr 3339.
Kadłub, Karłub 'pień drzewa wewnątrz wydrą
żony, naczynie z wydrążonego pnia, beczka, np.
na miód, zboże, truncus concavus, truncus do lii
vel cadi instar excavatus atąue ad mel, frumentum, alia conservanda aptum : In una monstravit
ei puilulas al. cadluby, in ąuibus mel erat 1466

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

KADŁUB

KADZIDŁO

AG Z XV 43; Item ... est camera sive spycherz,
in qua sunt duo reservacula al. szasyeky vacui.
Item carluby sex vacui 1494 Podoi 6; Est et alia
domus, sive gaza, al. spycherz, in qua sunt due
camere, in quibus nihil reperi preter aliquot
katluby vacui ib. 12.
Kadłubka 'źródło (zapewne ocembrowane wy
drążonym p n iem ),fo n s (fortasse trunci excavati
cylindro munitus)9: U ltra gradiens in rivulo praedicto sursum usque ad fontem, ex quo oritur
rivulus praedictus, qui fons cadlubka vocatur,
perexi, de fonte vero cadlubka... regrediens...
transivi sursum (1224) XIV Haeus 64. ^ M oże
to jednak g. sg. rzeczownika kadłubek.
Kadzenie, Kadzienie 'obrzędowe spalanie ka
dzidła, turis incensio ritu facta : Offyerowany
bodo... dwa dzesyotky byeli scropyoney oleyem
kv kadzenyy bozemv (in incensum domini) B Z
Lev 23, 13; Offyerowali na górze Synay w uonyo
chotno kadzenye {pro kadzenya) panv (odorem
suavissimum incensi domini) B Z Num 28, 6; Kadzienye incensum (adolebit incensum super eo
Aaron Ex 30, 7) 1471 M PK J V 19; Kadzienye
incensum (incensum odoris suavissimi offerte
per tempora sua Num 28, 2) ib. 26; A wszelka
yyelkoszcz lyvdv była, modlyancz szya osobnye
czasv kadzenya (hora incensi Luc 1, 10), i vkazal mv szyą angyol boszy, stoyaczy na pravycy
ołtarza kadzenya (stans a dextris altaris incensi
Luc 1, 11) EwZam 287.
Kadzić 'palić rzeczy (żywice, zioła) napełnia
jące powietrze wonnym dymem, resinam, herbas
similesąue res incendere, ąuae fum o atąue odore
iucundo aerem im p len f: Vczinycze offyero bogv
w <o)byato zapalno..., kadzocz wonyo chatno
(adolentes odorem suavitatis) panv z wolow albo
z owyecz B Z Num 15, 3; Kadzidłem nye kadziły
(incensum non adoleverunt) a obyati nye obyatowaly B Z II Par 29, 7; Virgula fumi spargitur
et puluiss pigmentarius sentitur late et remote,
sed cum beata virgo huiusmodi fvmo comparatu r..., ergo *fumagat, *kadczylą 1477 M PK J
II 324. ^ Cf. Okadzić, Pokadzić, Zakadzić,
Podkadzać.
Kadzidlni cf. Kadzidlny
Kadzidlnica cf. Kadzielnica
Kadzidlnik, Kadzidnik bot. 1. ' Melittis melissophyłum L.9: Kadzydlnyk melissa silvestris ca
1465 Rost nr 4448; Kadzidnyk melissana montana 1472 ib. nr 737.
2. 'mlecz zwyczajny, Sonchus oleraceus L .9:
Kadzidlnik scariola agrestis 1472 Rost nr 786.
3. 'szałwia polna, Salvia pratensis L.9: K a
dzidlnik saluia agrestis 1472 Rost nr 552.
Kadzidlny, Kadzidlni fo r m y : n. sg.f. kadzidlna

B Z Ex 35, 8. Lev 8, 21; ~ g. sg. f . kadzidlniej
B Z Num 28, 13; ~ d. s g .f. kadzidlnej B Z Lev
8, 18. 9, 2. 3; ^ ac. sg. m. kadzidlny B Z Ex
37, 25; ^ i. sg. m. kadzidlnym B Z II Par 26, 19;
^ /. sg. m. (na) kadzidlnem BZ II Par 26, 16;
^ 8- pl*J• kadzidlnych B Z Ex 35, 15. Lev 8, 28;
^ ac. p l.f. kadzidine B Z II Par 28, 4; kadzidlnie
B Z Deut 33, 10; ~ l. p l.f. (w) kadzidlnych BZ
I Par 23, 31.
Z n a c z e n ie : 'mający związek z kadzidłem,
qui turis est9: Abi uczynyona bila maszcz kadzydlna, rzecz woney przechodney {pro przechotney, thymiama suavissimum) B Z Ex 35, 8;
K tokolyzw as gesth m odry..., uczyń, czsokoly
gest przykazał pan:.'., caganyecz ku podpyeranyu szwyecz..., ołtarz kadzydlnych rzeczy
(altare thymiamatis) y oleey pomazanya, y kadzydlnee rzeczy z wonyoczych rzeczy (et thy
miama ex aromatibus) ib. 35, 15; N a poczotky
myesyocza offyervicze obyato zapalno panv:
s stada czelcza dw a..., baranow ... sedm ...,
a dzesyoto czoscz... byeli... w swyotini, obyato
zapalno przechotney wonyey kadzidlnyey (holocaustum suavissimi odoris) B Z Num 28, 13;
Położy *kadzilnye rzeczi (ponent thym iam a)...
a obyati zapalne na ołtarzy B Z Deut 33, 10;
Obyetow al... y kadzidine rzeci zegl(thymiama
succendebat) na wisokoscyach B Z II Par 28, 4;
~ obiata kadzidlna 'ofiara całopalna, holocau
stum9: Offyerowal... skopy ku obyeczye kadzydlney (o btulit... arietem in holocaustum)
B Z Lev 8, 18; A wszystek skop społu sezze na
ołtarzy, p<r)zeto ysze bila obyata kadzydlna
(quod esset holocaustum) ib. 8,21; Weszmye gc
z roku gich y zakadzy na ołtarzu kadzydlnich
obyet (adoleyit super altare holocausti) ib. 8, 28;
W eźm y... czyelcza... a skopu ku obyeczye kadzydlney (tolle... arietem in holocaustum) ib.
9, 2, sim. ib. 9 ,3 ; Slugy koscyelne abi stały...
ku spyewanyy p a n u ... w obyatach kadzidlnich
(in oblatione holocaustorum) domv boszego BZ
I Par 23, 31; ^ Vdzyalal y ołtarz kadzydlni
(fecit et altare thymiamatis) B Z Ex 37, 25;
Chcyal obyatowacz kadzidło na ołtarzu ka
dzidlnem (adolere voluit incensum super altare
thymiamatis) B Z II Par 26, 16; O zias... obyatowal kadzidło... nad ołtarzem kadzidlnim (super
altare thymiamatis) ib. 26, 19.
Kadzidło fo r m y : n. sg. kadzidło 1419 Rost
nr 5224, 1437 ib. nr 2556. 2614. 11219, B Z Num
16, 38, 1460 Rost nr 3479, etc.; ~ g. sg. ka
dzidła B Z Lev 4, 35. 5, 11; ~ ac. sg. kadzidło
Kśw cv 31, Gn 2b, XV med. GIWroc 76r, etc.;
^ i. sg. kadzidłem Kśw dr 2, Gn 5b, FI i Pul
65, 14, B Z II Par 29, 7; ^ n. pl. kadzidła
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122a; ^

ac. pl. kadzidła 1471 M PKJ

V 20.
Z n a c z e n ia : 1. 'specjalny gatunek żywicy
a. mieszanina żywicy i ziół, spalane przy obrzę
dach religijnych dla uzyskania wonnego dymu,
resinae certum ąuoddam genus vel resina cum
herbis m ixta, quae inter caerimonias sacras incenditur fu m i odorati eliciendi causa : Crole po
gańscy... złoto, cacydlo a mirro... iemu vsdaly
(obtulerunt e i... tus et myrrham M at 2, 11)
Kśw cv 31, sim. XV med. SK J V 269, EwZam
294, Rozm 77; Cadidlem, to ie naboznim modlenim Kśw dr 2; Gestcy on miłemu Xpoui m <i)rro,
kadzydlo bil oferoual Gn 2b ; M <i)rro s kadzydlem gestcy mv on offeroual byl Gn 5b;
A wszytek tuk odeym ye..., gesz obyetuge za
pokoyne y zezze na ołtarzy w myasto kadzydla
(crem abit... in incensum) panu B Z Lev 4, 35;
Offerowacz bodze za grzech swoy byalo czyoszcz
dzesyoto ephi, a nye przylege k nyey oleya any
kadzydla (turis) czso przyczyny, bo za grzech
gest ib. 5, 11; Przikasz Eliazarovi..., acz sbyerze kadzidlnicze..., przeto ze iest w nich offyerowano kadzidło (incensum) B Z Num 16, 38;
Wezmi kadzidlnicza, a natrzi ognya z ołtarza,
wlozi kadzidło (incensum) z virzchv, byezi
richlo kv lvdv ib. 16, 46, sim. XV med. GIWroc
76 r; Offyervycze cadzidlo obyetnye (incensum
holocaustum) panv, czelcza dw a..., scopv iednego i?Z Num 28, 19; Kadzidłem nye kadziły (in
censum non adoleverunt) a obyati nye obyatowaly B Z II Par 29, 7; Sinowye m oy..., was pan
wibral, abiscye... sluszily gemv, a palcye gemv
kadzidło (u t... cremetis ei incensum) ib. 29, 11;
Kadzidła timiama (filii Israel... obtulerunt... thymiama ex aromatibus Ex 39, 37) 1471 M PK J
V 20; Stal anyol podług ołtarza kosczelnego,
ymaiancz kadzidlnyczo złotą w rance swey,
y dana szo iemu ka<d)zidla rozmagita (incensa
multa Ap 8, 3) M W 122a; Z acharias... podług
zvyczayv kaplanskego losem yyszedl, aby ka
dzydlo kladl (ut incensum poneret Luc 1, 9)
EwZam 287; ^ Poczty oslodczone dam tobe
s kadzydlem baranowim (cum incęnso arietum)
FI 65, 14, sim. Pul; ~ ~ różne specjalne żywice
używane jako kadzidło, resinae, quae varia specie
turis loco adhibentur: (białe) kadzidło 'żywica
z drzewa balsamicznego, balsami resina : Byale
cadzydlo olibanum, thus album 1419 Rost
nr 5224; Byale kadzydlo olibanum ca 1465
ib. nr 4019, sim. ca 1500 ib. nr 2103; Kadzydlo
olibanum 1491 ib. nr 11077; Olibanum kadzydlo,
byale kadzydlo XV p. post. R LIII 68; ^ gorzkie,
greckie kadzidło 'żywica ze storakowca, resina
Styracis officinalis L .*: Greczkye kadzydlo con-
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fita 1460 Rost nr 3479; Gorzkye ka
dzydlo timiama ca 1465 ib. nr 4614; Grecz
kye kadzydlo timiama ib. nr 4615; ^ 'ży 
wica z drzewa mastyksowego, resina lentisci
5 seu mastices9: Mastix kadzydlo XV p. post.
R LIII 67.
2.
bot. a. (leśne, polne) kadzidło 'M elittis
Melissophyllum L ! : Leszne cadzidlo melissa
1437 Rost nr 11219; Cadzidlo melissa siluestris
10
ca 1460 ib. nr 3307; Kadzidło melissa 1464 ib.
nr 4857; *Cadzylo melissa 1475 ib. nr 3218;
Myodunka, cadzydlo polne melissa ca 1500 ib.
nr 2088; ^ b. polne kadzidło 'Anthriscus silvestris H o ffm j: Polne kadzidło fistula pastoris
15 1437 Rost nr 2614; ^ c. psie kadzidło 'Lycopus
Europaeus L
Psye kadzidło spina łupi 1472
Rost nr 1586; ^ d. świnie kadzidło 'Senecio
Sarracenicus L j : Swine kadzidło consolida sarracenica 1437 Rost nr 2556; Swynye kadzydlo
20 consolida saracenika 1460 ib. nr 3482; Swy
nye kadzidło consolida serotina ca 1465 ib.
nr 4284, sim. ib. nr 4285.
Kadzidnik cf. Kadzidlnik
(Kadzielnica) Kadzidlnica 'naczynie do palenia
25
kadzidła przy obrzędach religijnych dla uzyskania
wonnego dymu, trybularz, vas in quo tus inter
caerimonias sacras incenditur fu m i odorati eli
ciendi causa, turibulum : Kadzydlnycze (turibula) z złota czystego, w ktorich offyerowany
30
mayo bicz plinoczee rzeczy B Z Ex 37, 16;
S toi... obietny owino modrim plasczem, a wlozyo s nim kadzidlniczo (turibula), tarlko a czaS00 , a zlotniczo kv paloczey obyecze B Z Num
4, 7; Wezmi geden kaszdi kadzidlniczą swo
35
(turibula sua) ib. 16, 6; Ty a wszitek sbor twoy
stoycze na stronye przed panem ,... Aaron dzerzocz *kadzidlnicza sw0 zayvtrzeyszego dnya
narosdno. Wlosczesz w nye kadzidło, offyervycze
panv dwye secze a pyoczdzesyoot kadzidlnicz
40
(turibula). Y Aaron dzerz kadzidlniczo (turibu
lum) swo ib. 16, 16—7; Przikasz Eliazarovi...,
acz sbyerze kadzidlnicze (turibula), gesz to lezo
na ognyskv ib. 16, 37, sim. ib. 16, 39; Wezmi
*kadzidlnicza (turibulum), a natrzi ognya z oł
45 tarza, wlozi kadzidło z virzchv ib. 16, 46; Y roznyewal syo Ozias a dzerzocz *kacydlnyczo (tu
ribulum) w roce, abi obyatowal kadzidło, grozocz kapłanom B Z II Par 26, 19; Stal anyol
podług ołtarza kosczelnego, ymaiancz ka
50
dzidlnyczo (turibulum Ap 8, 3) złotą w rance
swey M W 121 b.
Kadzienie cf. Kadzenie
Kadź f o r m y : n. sg. kadź ca 1500 Erz 26;
^ ac. sg. kadź Gn 180a, Rozm 108; ~ /. sg.
55 (w) kadzi XV p. post. R XXV 179; ~ n. du.
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kadzi 1494 Podoi 6. 13; ~ ac. pi. kadzi XV ex.
MacDod 141.
Z n a c z e n ie : 'rodzaj beczki, dolium, cadus*:
Kaszalcy gest on goroczego olegu f kacz bil
nalacz Gn 180a; Marcissius cum procuratorio ... condem pnavit... Petrum pro nonstatucione faciali videlicet doleuin al. kadź 1465
AG Z X III 485; Item braseatorium al. browar
cum vasis pro braxacione cervisie al. due kadzy,
koryto, kossz, pywny kocziel 1494 Podoi 6; Penes... fornacem est braseatorium al. browar, in
quo sunt caldear pro cervisia braxanda y dwye
kadzy ib. 13; Deinde in dolio pleno, w kadzy,
aque mittitur, ut ex penarum comutacione cresceret vis doloris..., et virgo illesa egredit XV
p. post. R XXV 179; Zly kroi H anybal...
wyelką krew yest przeląl, trzy kadzy z pyer<ś>czenczow nabył XV ex. MacDod 141; D o
lium kadź ca 1500 Er z 26; A gdysz lyekarzom
vydzyalo szye dobrze, yschby czyalo yego olyeyem ... lyeczyly, wszadzyly y v kądz (in arcam)
pełną olyą Rozm 108.
(Kaftan) Kawtan 'rodzaj płaszcza, \estimentum,
sagulum, amictus5: Sagulum est vestis militaris..., secundum alios stragulum est vestis, que
texta dicitur ex lino et lana kawthan ca 1500
Erz 28; Kawthany saguli ib.; Stragula marsczenyecz, kawthan est tunica stricta ib.
Kaftyr cf. Koftyr
Kaftyrowy cf. Koftyrowy
Kaganiec 'świecznik, lichtarz, koszyczek meta
lowy na świecę czy lampę, lampa, candelabrum,
l a m p a s Ktokoly z was gesth modry, podz
a uczyń, czsokoly gest przykazał pan, to gest
stan a sztrzechy gego..., caganyecz ku podpyeranyu szwyecz (candelabrum ad luminaria
sustentanda) B Z Ex 35, 14; Cagancze lucibula
OrtCel 7, sim. OrtLel 234; Kaganyecz lucibulum OrtZab 529; Tham yest kaganyecz y my
szka DILB III 354; Ibi sub mech invenies si
gnum, videlicet kaganyecz, et lunam, al. myeszyandz ib. 355; Lucibulariorum sunt sex kaganczow 1495 GórsArtRp 219; Tamquam lucern
in candelabro positam caganyecz XV ex. ErzGlos 178; Kągąnyecz lucibuJum ca 1500 Erz 26;
Kaganycze lampades ca 1500 JA X 384; *Kakaniecz lampadem ca 1500 R XLVII 371.
Kajać (się) fo r m y : a. z zaimkiem zwrotnym
się: praes. ind. 1. sg. kaję(1285) 1357 KodWP I
511, Spow 2. 3, XV p. pr. A K H V 211; 1. pl.
kajem Spow 1. 8; kajemy Spow 1; 3. pl. kają
Rozm 216; ^ part. praes. act. adi. g. pl. m. kających Pul 136 arg.; ~ inf. kajać(i) Bogur C—F ;
kajać ca 1500 JA X 381; ^ fu t. 3. sg. m. będzie
kajać FI i Pul 6, 5. 109, 5; ^ praet. 3. sg. m.

kajał BZ Jud 21, 15. II Par 33, 12; 3. pl. m. ka
jali B Z Judith 5, 19.
b. bez zaimka zwrotnego się: part. praes. act.
adv. kając Kśw ar 5; adi. n. sg. m. kający Gn gl.
42b, XV med. GIWroc l r ; neutr. kające XV
med. GIWroc l r ; n. pl. m. kający XV in. R
XXIV 65; g. pl. m. kających Naw 48; ac. pl. m.
kające Rozm 175.
Z n a c z e n ia : 1. 'żałować swoich czynów, ob
jawiać skruchę, pokutować, moleste ferre, supplicem esse, poenitentiam agere: Vslisew to crol
Ezehias y usicek lud jego... kaioch ydeho, pospesiho so do coscola na modlituo pred boga
usemogocego Kśw ar 5; Judas item confitens,
kaioczy Gn gl. 42 b; Ne iest we smerczi, iensze
bi czebe pomnal, ale w pecie kto se bodze kaiacz
(in inferno autem quis confitebitur tibi, P ul:
kto czyebye będzye wyznawał y kayacz szye tobye)? FI 6, 5; Przesangil (pro przysangl) yest
gospodzyn, a ne bodze se kayacz (non poenitebit eum) FI 109, 5, sim. Pul; Confitentes
kayoczi XV in. R XXIV 65; Bo wszitek Israhel
zaloscywye szalował y kaial syo (et egit poeni
tentiam) prze zbycye genego pokolenya
w Izrahelu B Z Jud 21, 15; Gen gdisz bil znodzon, modlyl syo ku panu bogu swemv a kaial
syo barzo przed panem bogem (egit poeniten
tiam valde coram deo) B Z II Par 33, 12; A kilekolykrocz kaialy syo zaluiocz (quotiescumque
autem poenituerunt), ysze otstopyly ot sluszbi
pana boga swego, dal gym b o g ... mocz ku
obronye B Z Judith 5, 19; Prorok z persony
kayoczych sze y o przeczywnykoch molwy du
chom nyebyeskym Yeruzalem albo czerekwy
soda nawroczycz Pul 136 arg.; Przymy m ye...,
bo yes przythvlyenye wschech odrzvczonych...,
nadzyeya wschech kayanczych Naw 48; Ductus
penitencia począł szya kayacz ca 1500 JA
X 381; Ku pokuczye napomynal ty, które
krzczyl, a ynych nye krzczyl, yedno ktoresch
vydzyal kayące (et non nisi quos poenitentes
videbat, baptizabat) Rozm 175; Yesus na
wschytka zyemye vyschedl... przepovyedayącz
krolewstvo nyebyeszkye na odpvsczenye grze
chów vschem tern, którzy szą ych yyernye kayą
(in remissionem vere poenitentibus suorum peccatorum) Rozm 216; ^ kający 'z pokorą roz
myślający, kontemplacyjny, animo submisso
Deum contemplanś*: Szycze *kayocze, sywot
*kayoczy vita contemplativa XV med. GIWroc
l r ; ^ Nye kay (może <lę>kay) szya mye thym
raszem, isz ma vydzysz preth obraszem De
morte w. 59.
2. 'spowiadać się, wyznawać grzechy, peccata
confiteri9: In fine autem exhortacionis huiusmodi,
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populus generałem confessionem faciat in hec
verba: *Kaye sse bogu etc. (1285) 1357 KodWP I
511; la gresni czlowek kaio se (Spow 1. 7: szpowadami szo, 3—6: spovyadam sya) occzu...
mich wsech grzechów Spow 2; Kaio sse (Spow 3:
davam szya vynyen, 4: dawam sche... vynna)
teze, izesm przestopil dzessonczoro bożo kazn
ib., sim. ib.; Thego nam szal y thego szo kayem
(sim. Spow 8, Spow 3: sya kaya, 5.6: szyą spowyadam)..., thego szo kayemi (Spow 6: szyą...
szpowyadam) Spow 1; Jusz nam czasz, godzyna, grzechów (Bogur F : grzyechom) szy<ę>
kayaczy, bogu chwała daczy Bogur C—F ; Simbolum apostolorum, quod Credo dicitur, exponant populo omni die dominica cum confessione generali vlg. kayo *szo bogu etc. XV p. pr.
A K H V 211.
Cf. Pokajać się
Kak wprowadza zdanie przedmiotowe 'jak,
ą u o m o d o Thedy rzęchu: O Gezusw Nazarenskem, genze był prorok moczny wczincu (leg.
w uczynku) a w slowe [...], a kak go ^potopiły
(et ąuom odo eum tradiderunt Luc 24, 20) pirwy
<kapłani> ca 1425 EwKReg 42.
Kakif o r m y : n. sg. m. kakii?ZEx 12,26; neutr.
kako Rozm 219; kakie Gn 3 a, Sul 9, B Z IV Reg
23, 17; — g. sg. f . kakiej XV med. R XXII 243,
B Z IV Reg 1, 7; ^ ac. sg. f . kaką XV med.
R XXII 236, Rozm 4. 613. 698; neutr. kakie
Kśw cr 17, Gn gl. 168b; ^ i. sg. neutr. kakim
Rozm 544; ^ /. sg. neutr. (w) kakiem B Z IV
Reg 1, 7, XV p. post. Kalużn 282; ^ n. pl. m.
kacy XV p. post. R XXV 2 6 6 ;/. kakie B Z Num
13, 19, OrtBr VI 345; neutr. kaka B Z Judith 5, 3.
Z n a c z e n ia : I. z a im e k p y t a j n y 'jaki, jakiż,
ja k wielki, qui, ąualis, ą u a n t u s 1. wprowadza
zdanie py tajne: a. niezależne: Alle kakecz tho
dzeczothko gest bilo? Gn 3 a; A gdisz wam bi
rzekły synowye waszy: Kaky gest to zakon
(quae est ista religio)? rzeczeczye gym B Z Ex
12, 26; Kakey postawi a w kakem odzenyv bil
ten mosz (cuius figurae et habitus est vir ille) ?
B Z IV Reg 1, 7; Kake gest to z wyrzchu napisanye (quis est titulus ille), gesz ia wydzo? ib.
23, 17; K tóra a kaka, a kako wyele myast gich
(quae et quales et ąuantae sint civitates eorum) ?
B Z Judith 5, 3; Iesus rzeki: Kako vam ymyą
(quod tibi nomen est M arc 5, 9)? Rozm 219;
~ użyte w tytule: Ho odpowyedanyy ku zalobye, przes kogo, kakye a kyedi ma bycz Sul 9;
~ b. zależne: Uznaie, kegdy sgresil, v kake
uremo sgresil, kilkocroch sgresil Kśw cr 17;
Ostendit beatus Johannes ąuatuor. Primo, qualem, kake, beata Katharina habuit statum,
stadło Gn gl. 168b; Opatrzicze zemye, kakye so

(considerate terram, ąualis sit) B Z Num 13, 19;
Sządzą gye oglądacz ma thy rany y przed pra
wem gye szesznawacz y kakye były (OrtMac 22:
y przed prawem ye szaczowacz, yakye były)
OrtBr VI 345; O tern, yako svyąty Pyotr po
zaprzenyy mylego boga przyschedl do dzyevycze Maryey povyedayącz, kaką mąką czyrpy
yey myły szyn Rozm 698.
2. wprowadza zdanie wykrzyknikowe 'jak
wielki, ąuantus5: S kakym myloszyerdzyem
ymyalem s vamy bydlycz, tayemnycze moye
povyedayącz vam! Rozm 544; O myły nasch
panye, kaką przezpyecznoscz nam vkazvyesch!
Rozm 613.
II. z a im e k w zg lę d n y 'jaki, ąualis\ wpro
wadza zdanieprzydawkowe: W kakyem odzyenyy
prziszedl, w thakyem odzenyv w<y>nydze (cum
ąuali veste intraverit, cum tali exeat Ex 21, 3)
XV p. post. Kalużn 282; ^ Quales sunt hodie
nostri actus y kaczy [...] vczynkoue [...] przyeklączy XV p. post. R XXV 266.
DI. z a im e k n ie o k r e s lny'jakikolw iek, jakiś,
ąuilibet, ullus, ąuidam : Czichi gest, gegosch misli
zamyeschanye nye otmyeny albo gorzkocz prze
krziwdą kaką, ale wyari gego prostota wyedzye
gi ku wschego czirpyenyv skromnemu XV med.
R XXII 236; A tey (sc. dobrej woli), podluc
s<więtego> Grzegorza, myecz nye może, alisz
na swyecze nyczss nye żąda, ny czczy cakyey
any gimyenya ib. 243; A n n a... vyelyky plącz
ymyala mączączy szyą o kako (pro kaką) przydczą mażą svego Rozm 4.
IV. corruptum pro taki: A gynako nyszly
boyasznye mąky nyegdi drvdzy oth kakych
przestayą (atąue non aliter nisi mętu poenae
quandoque aliąui a talibus prohibentur) Sul 48.
Kakikole 'jakikolwiek, jakiś, ąuilibet, ąuicumąue3: Zkazygemi, ysz gdi s przythczey kakeykolye
(ex casu qualicunque, Dział 5: ktorymkoli obyczagem) przigodzi szą w Krakowye interdicth...
chowacz, myastho K azym yrz... themv tho interdicthovi nye ma bycz podano Sul 5; Gdi ktho
przeczywko swemv przywyleyovi w kakeykole
rzeczi pozwan bądze (in qualicumque causa citatur) Sul 43.
Kakikoli 'jakikolwiek, jakiś, ąuilibet, ąuicumą ue: Chczemy, a b y ... nyeporvszony swey czczy
człowiek o kakykoly gwalth (Sul 33: o kthorekole gwalthi) przed sąd byłby pozwan (pro
ąuibuslibet yiolenciis eyocetur), tedy nany do
brym swiadeczstwem m a bycz dokonan Dział 21;
Kakymkoly chczie ąuolibet (sicut... passer quolibet vadens, sic maledictum frustra prolatum
in ąuempiam superveniet Prov 26, 2) 1471
M PK J V 69.
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Kaknikole ( ?) 'w j a k i k o l w i e k s p o s ó b , ą u o m o d o Ystawyamy, ysz gdyby mazowye gych
wząwszy thako pyenyądze... pothe<m> slvbem
nyewzącza cząsczy na nye slvszayączych kaknykole (ex pacto de non receptione bonorum ipsas
concementium se adstrinxerint qualitercumque),
lvbo przes rakoyemske vprzespyeczenye, lubo
ktorimkole ginszim obiczayem thaky ślub myedzy ye wnydze..., tho skazvyemy bicz wsdrvszone S u l 1 6 .
Kako I. p r z y s ł ó w e k z a i m k o w y p y t a j ą c y
o s p o s ó b , m ia r ę lu b s to p ie ń 'ja k , w j a k i s p o s ó b ,
ą u o m o d o , q u a r a tio n e , q u a m : 1. r o z p o c z y n a z d a 
n ie p y ta jn e n ie z a w is łe : Alle kako my ten tho
boszy dar chouamy, gdis szo smerthnego grzecha dopusczamy? G n 171 b; Causa: prze czos
szgrzeszil? et modus in culpa: cacosz szgrzeszil? XV m e d , Z a b 518; Kakosz tako richlo
vlowycz mogl (quomodo, inquit, tam cito invenire potuisti), synu moy? B Z Gen 27, 20;
Która rzecz ma bycz szwana goraczą, a kako
{ O r t M a c 49: a yako) ya mayą posznacz ? O r t B r
VI 354; Kyedy przyszasznyczy banda wybrany,
kako { O r t M a c 64: yako) ony mayą przyszągacz... a yaka przyszaga ma bycz? O r tB r R p
52, 3, s i m . Ib. 72, 2. 83, 3; Gdy czlowiekv gego
gymyenye zapowyedzą a on sbyeszy, kako ( O r t M a c 119: yako) albo którym obyczagem maya
gego gymyenye prawem dobycz? ib . 87, 4;
A kto tho mą vczynycz a kako { O r t M a c 121:
a yako), albo czo o tho gest za prawo? O r t K a l
180; Kako poszczygal (quomodo persequatur
Deut 32, 30) yeden tysszyocz, a dwa gonyly
dzeszyęcz tyszyęczy? B u l Deut 42; Kako vy
chczeczye vyerzycz (quomodo vos potestis credere Jo 5, 44), ysch ('którzy’) przymąyeczye
{le g , przymujecie) chvale yego? R o z m 261;
A przeto bądzyely satan ssam w sobye rozdzyelon, kako stanye krolyevstvo yego (quomodo
stabit regnum eius Luc 11, 18)? R o z m 299;
A ony rzekły yemv: Kako szye otvorzyly oczy
(quomodo aperti sunt tibi oculi Jo 9, 10)?
R o z m 420, s im . ib . 422; Kako (quomodo Jo
9, 16) może grzesny czlovyek... czvda czynycz?
R o z m 421; Kako to może bycz, aby moy szyn
namyleyschy, yen nygdy przeze mnye nye
chczyal zycz any bydlycz, by mogl tho scyrpyecz, yschby ode mnye tako nadznye odycz?
R o z m 590; O Iudaschu sdraycza, kako szye nye
ląkl polozycz vsta svoye nyeczyste na oblycze
tvego Crista? R o z m 619; Alye kako smyal Pyotr
svyathy yderzycz, a ono yemv było przyka
za n o ... nye przeczyyycz szye ve ziem? R o z m
638; Ale yescze kako zavzdy navczal v synago
dze albo v kosczyelye, kyedy tez nyegdy na-
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vczal na górze albo na polu? R o z m 679; ~
A myesczanyn tesz, kako długo { O r t M a c 122:
yako długo) ma czekacz? O r tB r R p 89, 2; Ja k o ...
maya sand gaycz..., a gdy przydze dzen prawu
prawy wyłożony, która godzyna a kako długo
{ O r t M a c 117: yako długo) przyszasznyczy powynny sza szyedzecz woythowy k sądu podług
praw a? O r t K a l 308; Gdy wyleganyecz poymye
wyleganycza, a czy to mayą dzyeczy, a thy dzyeczy mayą gyne dzyeczy, mogą thy dzyeczy
odzyerszecz swoyą oczczyszną prawem, czyly
nye, albo kako długo { O r t M a c 29: yako długo)
tho szyą zawlecz ma kv konczv podług prawa?
O r t Y r t e l 119; Alye kako dalyeko Ihus bil od
nyego? XV e x . M P K J II 319; ~ kako wiele
'ile , q u o f : K tóra a kaka, a kako wyele myast
gich (quae et quales et quantae sint civitates
eorum), a takesz która gest mocz gich, a kako
gich gest wyele (quae sit multitudo eorum)?
B Z Judith 5, 3; A nye ma-ly tą syrota odpowyedzecz do lath, a kako wyele { O r t M a c 113: yako
wyele) mą myecz lath? O r tB r R p 83, 3; Ma-ly
tesz czo czekacz a kako wyele { O r t M a c 1 22:
a yako wyelye) m ą dnyow czekacz? ib . 89, 2;
Mogaly przyszasznyczy... ortel odwloczycz albo
odlozycz besz woley strony, a gdyby gedną
stroną *tha chczala a druga nye chcalą, a kako
wyelekrocz { O r t M a c 94: yako wyelyekrocz)
może bycz albo nye może podług prawa pravego? O r t K a l 307; Ja k o ... maya sand gaycz...,
a kako { O r tM a c 117: yako) wyele maya bycz
przyszasznykow na nyem ,... czyly gych k gedney wyaczey trzeba, nyszly ku drugey, a kako
wyele { O r t M a c 117: yako wyelye) wyaczey
(trzeba) ? ib . 308; Yescze nye rozvmyczye s pyączyora chleba pyączy (tysięcy) luda nakarmyanya, kakosczye vyelye koschov nabrały
(quot cophinos sumpsistis M at 16, 9)? R o z m
361.
2.
w p r o w a d z a z d a n ie w y k r z y k n ik o w e : O, kaco
iesc ti to crole mile pouabil, iz gim nouo (gwia
zdę poka)zal! K ś w cv 37; Gospodne, bosze
nasz, kako dziwne (quam admirabile) iest ymo
twoie we wszelikey zemy! F I 8, 1, s im . P u l ,
s im . F I i P u l 8, 9; Vtuczil ies w oleiu głowo
moio, a kelich moy ypawaioczi kaco swatli iest
(quam praeclarus est)! F I 22, 7, s im . P u l ; Kaco
groźna (quam terribilia) so dzala twoia, gospodna { p r o gospodne)! FI 65, 2, s im . P u l; Kaco
dobri Israhel bog (quam bonus Israel deus) tym,
gisz so prawego sercza! F I 1 2 , 1, s im . P u l ; Kaco
vczineni w rozplenene (quomodo facti sunt in
desolationem), richlo seszli so prze lichoto
swoio! FI 1 2 , 19, s im . P u l ; Kaco miły przebitcowe twogi (quam dilecta tabem acula tua), go-
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spodne czcy! FI 83, 1, sim. Pul; Kaco (Pul: iako)
vweliczila se S 0 dzala twoia (quam magnificata
sunt opera tua), gospodne! FI 91, 5, sim. FI
i Pul 103, 25; Owa kako dobrze y kako weszelo
(quam bónum et quam iucundum) przebywacz 5
braczo w gedno! FI 132, 1, sim. Pul; O królu
przeszlawny, kako szye bogysz szmerczy! 1451
M acDod 105; O, kako groszne (quam terribilis)
to gest myeszczce! B Z Gen 28, 17; Kako (FI:
iako) slotke (quam dulcia) garczelam moym 10
molwy twoye! Pul 118, 103; O, kako skodlyv[y]e
yest dostoynemy czlovyeku <pospolstwo> złych
ludzy, a navyączey złych nyevyast! Rozm 693;
O vschego svyata mylostna mądrosczy, kakosz
thy posromoczon y posmyevan! Rozm 804; 15
~ Kaco welike (quam magna) mnoszstwo slotcosci twoiey, gospodne! FI 30, 23, sim. Pul;
Kaco welike pokazał ies mi zamotky (Pul: kelk o sz... zamętkow) mnoge y zle (quantas ostendisti mihi tribulationes multas et malas)! FI 20
70, 22; Kako barzo wyeliko yest slobyl quanta
malignitas est (quanta malignatus est inimicus
in sancto Psal 73, 3)! 1471 M PK J V 65.
3.
rozpoczyna zdanie py tajne zawisie: a. wfu n k 
cji zdania przedmiotowego: On pamyątha-ly, 25
kako sząndzyl (qualiter iudicavit), nathemyescze powyedzecz... bącz powynyen Sul 55, sim.
Dział 51; Znal iest drogo two, kaco (quomodo)
przeydzecze pvsczo to to wyelyko B Z Deut 2, 7;
Ezdraszv,... vstaw sodze..., abi vczily lyvd, 3 0
kako maio żywy bicz B Z I Esdr 7, 25; Proszącz
nasz, czobysczye sz nym myely vczynycz albo...
kako on tego ma bycz praw OrtKał 211; Ex
quo solus dixit, quod nunquam fuit inculpatus
pro honore, velitis invenire, quomodo debet 35
iustificari al. kako szą ma sprawicz 1457 AG Z
XV 11; Ale Franczek gey spytał, kako dawno
schla za masz (quam longo tempore matrimonium contraxit) Dział 26; A gdysz gy pozwał
Pyotr, pytał Franczka, kako dawno (Sul 37: 4 0
kędy) gest, yako mv poszyczyl (quando sibi
praedictum triticum mutuasset) ib. 27; A baczy
albo baday, kako gynssze vleczyl XV p. post.
R I s. XLV; Vy vyczye, kakosmy yyelye złego
(quanta mała) czyrpyely na tey drodze Rozm 88; 45
M ystrz... gymye myslycz, kako yemv myal odpovyedzyecz (quid respondere puero posset)
Rozm 129; Nalyesly y v kosczyelye szyedzącz
myedzy by skupy y doctormy sluchayącz ych,
kako navczaly lud (quod ab illis docebatur) 5 0
Rozm 144; Bo o tern, kako on byl zyw (qualiter hic vixerit) albo yako szye na svyeczye dvadzyesczya lat a dzyeyyacz obchodzyl, a czo dzalal, tego w kxyagach potyyrdzonych nye n[y]aydzyemy Rozm 162; Synv myły, vym, ysch ty 55
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bog y boży syn, alye kako szye przygodzylo,
yze <ty> moy syn, tego owszeya nye vym Rozm
163; Bacz<c>ye lylye polne, kako rostą (quomodo crescunt M at 6, 28) Rozm 281; A yako
było po yyeczerzy, tako ym rozmayte rzeczy yal
poyyedacz o svey mącze, kako yyelykye y które
mąky myal czyrpyecz Rozm 493; Pytas-ly myą,
kako to mogłoby szye stacz, tocz ya tobye povyem, tvoya matka Rozm 499, sim. ib. 501;
Alye baczczye, namylschy, kako vyelyką
krzyvdą była, yze yeden sproszny sługa... vderzyl pana vszego stvorzenya Rozm 682; Vezrzy,
kako nądznye stoy v *vądreczenyv moy szyn
myły, kako yego svyate vsta zbladły, kako
*skravyon yschytek yego szvyąty obraz..., kako
krvavy y blyady na yego svyątym oblyczy yako
trądovaty Rozm 758; ^ Podzicze a słiszicze
a wipowem wszistki, gisz se boio boga, kaco
wele yczinil iest (quanta fecit) duszi moieyjFY
65, 15, sim. Pul; Cząnsthokrocz opatrzay, czszo
twogye gyest a kako wyele gyest (saepius revidere, quae tua sunt et quomodo sint) XV p. post.
R I s. XXXIX;
b. w funkcji zdania podmioto
wego: Wyszna-ly tho przed oszyadla rada, tedy
ten przestapyl swa przysagą..., a leszy to na
myesczkyey mylosczy, kako (OrtMac 36: yako)
chczą sz nym yczynycz OrtYrtel 120; ^ c. wfu n k 
cji zdania przydawkowego: Napomynanye y na
uka kv byskypu..., kako sye yma ymyecz (qualiter se habere debeat)... przed stołem y za sto
łem, y po stolye XV med. M PK J V 429.
II. p r z y s łó w e k z a im k o w y w z g lę d n y , wy
raża funkcję porównawczą wprowadzonej przez
siebie treści, nadając je j charakter zdania po
równawczego: I. wprowadza zdanie sposobowe
ejak, w ja k i sposób, sicut, ąuemadmodum, quomodo9: Kako (quomodo, Pul: iako) slyytawa
sye... oczecz nad syny, tako sye gest slutowal
gospodzyn nad boyonczymy sebe FI 102, 13;
Ezem ya po prawdze wisnal myedzi Mancimirem i gego dzeczmi a Staszcem, kakom ge vgednal 1428 ZapWarsz nr 2854.
2. wprowadza zdanie okolicznikowe stopnia
i miary \jak, ut ąuemadmodum, ąuam : Tako
dlvgo ma bycz cządzan,... kako długo (tamd iu ..., quamdiu) tha vyna nye bądze zaplaczona Sul 69; ~ kako wiele 'ile, ąuantum, ąuot9:
Vstawylismi..., ize ottichmyast taky poziczacz
tyle schodi ot thakyego dlusznyka yiczyąngnąncz
m a ..., kako vyele bilo istnich pyenyandzi (quantum fuerit de pecunia principali) Sul 103; Uraszylbi ktori szono czyoszkoo,... poddan bodze
szkodzę, kako wyelye (quantum) szodalbi moosz
nyewyasti B Z Ex 21, 22; Ninye gy maio, dzirsza
y chowayo za czsnego y falonego cloyeca, caco
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vele czlowecze przyrodzene posz 0da y kako
przyslusza p<ra>vo clovecze 1474 Z a b 540.
3. w p r o w a d z a z d a n ie p r z y c z y n o w e 'p o n ie w a ż ,
c u m , q u i a : Pomnyczye na ten to dzen, w ktoriszczye wyszły s Egipta a z domu roboti, kako
(ąuoniam) gest w moczney rocze wywyodl was
pan s tego to myasta B Z Ex 13, 3.
4. w p r o w a d z a z d a n ie p r z y d a w k o w e 'ja k , q u o d ,
ą u o m o d o 9: Czczyenye o tem, kako dzyevycza
M arya... cząstocrocz yczyecha anyelską myevala R o z m 18; Czczyenye o tem, yako Iozeph
przyschedl do kosczyola, a kako yego laska
pvsczyla, obrosła y zkwytla (et quod virga eius
floruit) R o z m 32; Czczyenye o tem, kako dzyevycza M arya kłopotany y Yozeph o yey począcye R o z m 58; Czczyenye o tem, kako po
smyerczy Iozephovey przyaczyelye pozvaly dzyevyczą M arya o dom R o z m 146, s im . ib . 190.
363. 413. 416. 458. 461. 497. 549. 551. 555. 564.
576. 697. 792. 817; ^ z e lip s ą o k r e ś la n e g o r z e 
c z o w n ik a : O tem, kako są apostoloyye *targvyącz kłosy y yedly, a Zydovye ye o to karały
R o z m 323, s im . ib. 557. 561. 563. 590. 592. 641.
741. 753. 756. 757. 775. 818; O tem, yako myły
Iesus napyrvey odłączył szye od svych aposto
łów, kako szye modlyl padvschy na sve oblycze
R o z m 596, s im . ib . 793; O tem, yako Zydovye,
napyrvey przystąpyly kv mylemv Iesuszoyy,
chczyącz y yącz, a kako ych oczy oszlyepyl, yz
go nye poznały R o z m 621, s im . ib . 687. 749.
831. 835; O tem, yako było snadz stopy mylego
Iesucrista po vbyczovanyv a kako tez pokornye
pokląkl odstapyvschy od słupa R o z m 826; ~
Kako Iozephovem gosczyem przyn[y]oszyl chleb
(quod Jesus multiplicavit panes) R o z m 101;
Kako myły Iesus vschedl v ogrod pod górą
01yvetną (quod Jesus ivit ad hortum situm sub
monte 01iveti) R o z m 591.
5. w p r o w a d z a z d a n ie p r z e d m io to w e 'ja k , co ,
ą u o m o d o , q u o d 9: Tu szye czczye o tem, kako ssą
zavyązovaly oczy mylego Iesucrista R o z m 727;
Tu szye pysse o tem, kako sam szye Iudasch
obyeszyl nadznye y skrzepi R o z m 761.
DI. p r z y s ł ó w e k z a i m k o w y n i e o k r e ś l n y
'ja k o ś , w j a k i ś s p o s ó b , q u o q u o m o d o 9: Poklni gy,
zaliczbich kako boyyyo mogl zaploszicz gy (si
quomodo possim pugnans abigere eum) B Z
Num 22, 11; Tako na środa obyeczal szye przy
nych bycz a ony vschytczy myely yyelyka radoscz, azabychmy mogły kako za ivtra odproszycz, by szye nye oddalał na ta yyelyką m ąką
R o z m 497.
IV. s p ó j n i k 'ż e , q u o d 9: 1. w p r o w a d z a z d a n ie
p r z e d m io to w e : Wysznawamy..., kako... Jan yjęndrzey... vczynily... procuratora actorem spraw

cza c a 1428 P F I 479; Gdi nyektori czlowyek
poswaph drugyego do sandv, bandzye nayn ża
łował, kako zytho yego... vipasl (quod frumenta su a... depasceret), tha żałoba ma bicz
sandzona kv vynye, po polsku rzeczoney pyanczdzesyanth S u l 94; Pytalysczye nasz..., zaluyącz
na waszego woytha, kako gest raczcze, przyszasznyky y gynszy lud szromoczyl nyesprawyedływye i gest nyesprawyedlywy O r t K a i 210;
<D>owiedzelysmy syą, kako gdy nyektori ziemyanyn o nyeposluszenstwo zdań bądze na
dzeczkowanye, tedy gdzeby myano wzącz szescz
wolow, thy wezmą trzydzessczy abo czterdzesczy D z i a ł 17; <P>yotr szalował na lana
przed sądem, kako pczoly abo dzenya gego
ncczną rzeczą kradmye wzawszy, do swego domv
donyosl (quod... deportasset, S u l 33: rzeknącz,
aby psczoly... yinosil) ib. 22; <P>yotr na lana
szalował, kako { S u l 40: ysz) gemv w rącze gego
swym myeczem trzy palcze vcząl (quod... mutilasset) ib. 28; <C>zastokrocz przed nas gest
przywodzono, kako { S u l 68: ysze) sluszebnyczy
w naszem królestwie ziemyany abo wsy dvchownych vcziaszayą (q u o d ... vexandi adinveniunt modos) ib . 57; Alye Antypater vpadl
yyelyka {le g . w wieliką) nyenayyscz lyvdv, bo
wschysczy... yydzyely, kako byl potvarz vczynyl przeczyy braczyey (quod fratribus suis conseruisset calumnias) R o z m 105, s im . ib . 755;
Moy-czy poszel tam o na kozdy dzyen [tamo]
byva y yslyschal, kako na czye maky rozmayte
yymyslyayą R o z m 496, s im . ib . 615.
2. w p r o w a d z a z d a n ie p r z y d a w k o w e : Czczyenye
o tem, yze dzyeyycza Marya po trzech lyeczyech
yyedzyona do Ierusalem a thesch o tem, kako
pyatnasczye stopyeyn v tego kosczyola, na które
bez pomoczy wstąpyla R o z m 13; Vyelyko by szye
myely sromacz krzesczyany, którzy tey noczy
nye czvyą modlyącz szye..., by myely mysi, kako
zbayyczyel yschego syyatha tey snacz noczy
przez zbayyenye ych czvl a modlyl szye R o z m
608.
V. b e z k o n te k s tu s k ła d n io w e g o : Ginnak a. pakly kako dokąnt gyeszcze daleko gyest alioquin
illo adhuc longe agente (alioquin, adhuc illo
longe agente, legationem mittens rogat ea, quae
pacis sunt Luc 14, 32) M P K J V 123.
VI. c o r ru p tu m p r o tako: Tegodlya... zvyazczye y barzo tvardo za schyye, za rącze, za ramyona, v poły czyala y za nogy kako tvardo,
aby szye ruschycz nye mogl z yaschych rąk R o z m
616; Kyedyz blogoslavyony nasch zbayyczyel
myły Iesus stal kako zyleczony R o z m 817.
Kakoby I. p r z y s ł ó w e k z a i m k o w y p y t a 
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j ą c y o s p o s ó b 'ja k b y , w j a k i s p o s ó b , ą u o m o d o :
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1. r o z p o c z y n a z d a n ie p y t a jn e n ie z a w is łe : O myły
synkv, a kakoby y yvsz mogl crzeszycz, a on
yvsz davno vm arl? R o z m 135; My yestezsmy
pravy pogany a slugy balvanskye: kakobychmy
to chczely vczynycz, yszbychmy szye yemv
modlyly[ly]? R o z m 755; Alye kakoby to mogło
bycz, yschby Ieremyasch movyl, a thego nye
czczyemy v Yeremyaschu, ale v Zacharyaschu?
R o z m 764; Zalvyczye szye yego, bo by on był
bogyem, yako vy movyczye, kakoby on mogl
taką nądzą czyrpyecz? R o z m 836.
2. r o z p o c z y n a z d a n ie p y ta jn e z a w is łe : a. w f u n k 
c ji z d a n ia p r z e d m io to w e g o : M artha sathagebat
doszycz czynyla, bo scha proczowala, kakoby
Xcrista swolenyky (le g . z zwoleniki) vczczyla
(Luc 10,40) XV m e d . P a m L it XXVIII 308;
Ihus Xpus wyedzącz, eze ludze ginako blogoscz
albo blogoslawnoscz myenyą, nysze g est,... raczil na początku swogego kaszanya yą usznamycz, kyebi bila, a potem roskazowacz, kacobi
k nye myano prz<y>cz XV m e d . R XXII 233;
Pylny<e> wydzcze, kako rostropnye chodzylibyscze, nye yako nyevemy, nyemądrzy, ale
yako wyerny a mądrzy ąuom odo caute ambuletis, non ąuasi insipientes sed vt sapientes (Eph
5, 15) XV m e d . S K J I 118; A przeto wspitay
syo na to, kakobi k nyemv doydocz (ąuomodo
ad eum pervenias), wzol ot nyego to srzebro,
a gego zapys gemv wrocyl B Z Tob 4, 22; Takosch (s c . Jozef) płakał rzekącz...: Czo-ly my
myslycz, kakoby<ch> yą mogl potayemnye
opysczycz? R o z m 56; Odsedwschy tayemnye
od mylego Iesucrista y byezal do Zydow, bo
dobrze yyedzyal, ysch były v radzye pospoly
y gadały, kakobychmy y mogły yącz kromya
tluscz lyvda R o z m 510, s im . ib. 707. 712; Nye
dbayącz ych kazanya y offyary y począł myslycz,
kakoby y ymorzyl R o z m 669—70, s im . ib . 444;
^ kakoby wiele ' i l e b y , ą u o t , ą u a n ti ’ : H annus...
dal zchowacz mey zenye pyenyadze pod szwą
pyeczaczą, a kakoby gych wyele ( O r t M a c 69:
a yako wyelye) było, tho wye albo nye wye ona
O r tB r R p 55, 4; ^ b. w f u n k c j i z d a n ia p r z y d a w k o w e g o : T edy... zebrały szye vschysczy v dom
starszego byskupa... i yczynyly rąda, kakobysmy yąly mylego Iesucrista (M at 26, 4) R o z m
508; O tern, y<a>ko pyrvy svą radą vydal, ka
koby Iesucrista vmorzyly R o z m 583; Nathychmyast schły v radą, kakoby y podały Pylatovy,
yzby vkrzyzoval przeze wschey omovy R o z m 743.
II. p r z y s ł ó w e k
z a im k o w y
w z g lę d n y ,

skazanye vczynil, tho doswyathczycz ma przes
szescz swyathkow S u l 55.
Kakoć I. p r z y s ł ó w e k z a i m k o w y p y t a j ą c y
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rosloczene bodze barso salobne o ąuantus erit
ille dolor in illa separacione! G n gl. 78b; A ka
kocz ten to sod ludzom gresn<y>m bodze barso
pricry quam terribile erit bellum cum reprobis!
ib . 100 a.
2. r o z p o c z y n a z d a n ie p y ta jn e z a w is łe ( w f u n k c ji
z d a n ia p r z e d m i o t o w e g o ) : Chesly thy tho uedzecz,
kakocz Xc gestcy on bil vbodzy f ten to czasz,
gdisczy szo gest on bil narodził? G n 5b; Mile
dzathky, yszebiscze vy tho dobrze vedzely, ka
kocz nasz Xc miły gestcy on nam barszo milosciuy, abichom go mi naszymy grzechy ne
gneualy G n 175b; Themv sze dzywyą ya, ka
kocz syna mogą myecz, o mązv nyczsz nye
chczą wyedzecz XV m e d . P F IV 593; A tesz sam
yydzisz, kakocz myo cyescz moy Raguel zaprzisyogl (ąuomodo adiuravit me Raguel) B Z
Tob 9, 5; Vyeczye dobrze, kakocz vam vczynyl
v kosczyelye, gdzyezezsczye yego yącz nye mogły
R o z m 616; ^ kakoć wieliki 'ą u a n tu s 9: A tako
vocz svothy Gan gesthcy mu on tho bil prykaszal, abycz on onima dwema braczenczoma tho
bil pouedzal, kakocz ony szo szobe velike veszele
f krolefstwe nebeskem biły stracyly G n 182b.
II. p r z y s ł ó w e k z a i m k o w y w z g l ę d n y ' j a k ,
ą u a m , ą u o m o d o , ą u o d ’ : 1. w p r o w a d z a z d a n ie p o d 
m io to w e : Pysze szo nam f svothem pyszme
o *raszmagitich svotich, kakocz szo ony veliko
moko cirpely drzeve były, nislycz szo ony do
krolefstwa szo dostały G n 171 b.
2. w p r o w a d z a z d a n ie p r z e d m io to w e : Allecz ve
fthore nedzely gescze vy biły slyszely, kakocz
on f dzen szodny na szod przydze G n 2 a; Rospamotag szo thy na to, kakocz Xpt gestcy on na
te<m> tho svecze prze czo velyke vbostw o...
cirpal byl G n 5b; Tercio uidere possumus, ąuo
modo nomen Christi portauit trzececz tuta
mamy rosumecz, kakocz on to ymo bose, Xc,
gest f svich vscech y f svem sercv mai ymo G n
gl. 42 a.
Kakoćby r o z p o c z y n a z d a n ie p y t a j n e z a w is łe
( w f u n k c j i z d a n ia p r z e d m io to w e g o )
' ja k b y ,
w j a k i s p o s ó b , ą u o m o d o ’ : Nasz Xc miły gest
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w p r o w a d z a z d a n ie p r z e d m io to w e \j a k o b y , j a k b y ,
q u o d , ą u a s i’ : Paknyąly then, gen naganyl ska-

zanye gego, bądze chczal dos[t]wyathczycz falszywosczy, kakoby sząndza nyesprawyedlywye...

o s p o s ó b , m ia r ę lu b s to p ie ń 'ja k , w j a k i s p o s ó b ,
ą u a m , ą u o m o d o , ą u e m a d m o d u m , ą u a r a tio n e :
1. w z d a n iu w y k r z y k n ik o w y m : O kakocz to

55

on swe swothe appostoli temu tho nauczał
byl, kakoczby ony na them tho svecze medzy
xpiany bydlicz mely G n 172b; Szocz ony na tho
rado były mely, kakoczbicho ony s tim tho vczinicz biły mely G n 176 a.
Kakoćkoli w p r o w a d z a z d a n ie p r z y z w a l a ją c e
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' c h o c ia ż , ą u a m ą u a m : Alle kakoczkoly gest on
Iosef f tho byl verzyl, yszecz M aria malacz gest
ona szyna porodzycz bila a dzeuiczo szostacz,
a fszegdimcy... gestcy on byl dwe bapcze veszual G n 4 a; A pres to kakoczkoly nasz Xpus
miły gestcy on byl ginse dny st[v]worzyl, allecz
oszobno gestcy on byl ten tho dzen dysegsy
sv0ty vcynil G n 177 a.
Kakokole I. s p ó j n i k , w p r o w a d z a z d a n ie p r z y 
z w a la ją c e ' c h o c ia ż , ą u a m ą u a m : A kakokole pana
boga czcyly (et cum dominum colerent), wszakosz swim bogom sluszily B Z IV Reg 17, 33.
II. p r z y s ł ó w e k z a i m k o w y n i e o k r e s l n y

5

10

'w j a k i k o l w i e k s p o s ó b , w j a k i m k o l w i e k c h a r a k 
te r z e , ą u o m o d o c u m ą u e ’ : Przigaadza szą cząsto-

krocz, ysz czelyadnyczy alybo gynszi kakokolye
na dworzee naszeem bandączy (vel alii quomodolibet in curia nostra constituti, D z ia ł 14:
dworzanye... albo gynszy ktorzykole)... po
zwani bywayą S u l 27.
Kakokoleby w p r o w a d z a z d a n ie p r z y z w a l a ją c e
' c h o c ia ż b y , ą u a jm is * : Tocz gest tako rzeczono,
abichom nygdi syą doschlimy a sprawyedliwimy
nye czinili ny myenyli, cakocole wyele y cząsto
dobrze bichom czinili XV m e d . R XXII 239.
Kakokoli I. s p ó j n i k , w p r o w a d z a z d a n ie p r z y 
z w a la ją c e ' c h o c ia ż , q u a m v is , ą u a m ą u a m : A ka
kokoly... wszech namlodszi bil (cumąue esset
iunior omnibus), wszako syo przeto nyczs dzecynskich rzeczi nye dzerszal B Z Tob 1, 4; A kakokoly tagemnyczo krolyowo tayno myecz do
brze gest (etenim sacramentum regis abscondere bonum est), wszakoz vczinki boże wziauicz
a viznavacz poczcywye gest ib . 12, 7; Kakokoly
myą yako czlovyeka ossądzaczye, vschakosz myą
ydączego ku ssądovy[e] dzyvnye v svyątych
*vrzyczye R o z m 724; Ale thy tez prav bycz nye
mozesch, aby grzecha nye myal, bo kakokoly
tho czynyz yako *poganym ..., alye movysch,
yze mam mocz, a pomocz nye chczesch, przeto
grzech masch ssmyertny R o z m 847.
II. p r z y s ł ó w e k z a i m k o w y n i e o k r e s l n y
'j a k k o l w i e k , w j a k i k o l w i e k s p o s ó b , ą u o m o d o c u m q u e , u tc u m ą u e 5: Kakokoly ąuomodolibet c a 1428
P F I 491; Gdyby czlowyek oszandzon s prawa
na smyercz, a krolewszką albo gyna gwalthowną
ranką odyal<a> go od szmyerczy albo kakokoly
( O r tM a c 97: yakokolwyek) odproszyon, kako
tego czlowyeką daley mayą pusczycz albo dzyerzecz? O r tB r R p 72, 2.
Kakokoliby w p r o w a d z a z d a n ie p r z y z w a l a ją c e
(d u b iu m ) ' c h o c ia ż b y , q u a m v is’ : Y nye chczyal
ym nyktorego ynschego namyenycz, kakokolyby
ych yyelye myal v yaczstyye R o z m 808.
Kakokolwie w p r o w a d z a z d a n ie p r z y z w a l a j ą c e
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' c h o c ia ż , ą u a im is , ą u a m ą u a m , e ts i : Bo kakokolyye mnye yydzyczye v pravem czloyyeczyenstvye..., yschakosch by (fgdyby5) nye było ve
mnye prave skryte bostwo, nye mogl<ob>y
bycz przez moye czyrpyenye y moyą smyercz
grzeschnych yykupyenye R o z m 592; Zovye kyelych mąką, yze kakokolvy<e>. mąką podług
Teophyla sama v sobye barzo przykra..., vschakoz dlya mylosczy czyrpyączego, czusch ku
zbavyenyv rodzayą czloyyeczego, yczynyla szye
yem v... przyemna a barzo chątny kyelych kv
pyczyy R o z m 643; Vschysczy... yczyekly, kakokolyye nye było ym podobno yczyecz, bo ssą
dobrovolnye schły R o z m 654; Ktoregoz nyeprzyaczyel, kakokolyye nye yyedzącz, yscha
kosch proroczthvem rzeki, yze yego smyercz
była zbayyenye yschemy lyydu R o z m 670.
Kakole p r z y s ł ó w e k z a i m k o w y : 1. n i e o k r e s l n y 'w j a k i k o l w i e k s p o s ó b , j a k o ś , q u o m o d o c u m ą u e , q u a v is r a tio n e 5: Bil-libi kto, gen by
m yal... które prawo w dzedzinye alybo kv dzedzinye..., alybo szą gego rzeczi w them kakole
dothknąloby (aut sua ąuomodolibet intersit), aby
dnya tedi nasnamyonanego... stal k v ... bronyenyy prawa swego S u l 39; <G)dy syą komv
smyercz przyda kromye przycziny, tho gest,
yszby syą vtlukl abo vtonąl, abo kakole gynaczey (aut alio quovis modo, S u l 41: ktorimkole
gynszim obiczayem), tedy chczemy, aby o takyego człowieka nygedna pomowa any szaloba
była D z i a ł 31.
2. w z g l ę d n o - n i e o k r e ś l n y , w p r o w a d z a z d a 
n ie p r z e d m io to w e 'ja k , j a k k o l w i e k , q u a v is r a 
tio n e 5: Pothem thi tho stroni chczancz kv koń
czy zgodi... przycz..., poszlubyly,... poziczayąncz n aam ... mocz, abychom m ogli... zrzandzycz... kakolye, a iakokole naam szą bandze
wydzecz yzitheczney (qualitercumque, prout nobis melius yidebitur, expedire) S u l 3.
Kakoli I. s p ó j n i k , w p r o w a d z a z d a n ie p r z y z w a 
la ją c e ' c h o c ia ż , ą u a m ą u a m , e tia m s i : Antipater,
kakoly [nye] z volyą svego oycza (ipse vero,
etiam patre yolente)..., czyagnaw do Rzyma,
kvpyv pevnego yadv... y polozyl R o z m 105;
Bo kakoly myły Iesus byl blogoslavyon od pyrvey godzyny svego począczya, ylkosch ku duschy,... alye po svym smarthvymvstanyv byl
blogoslayyon na duschy y na czyelye R o z m 543.
II. p r z y s ł ó w e k z a i m k o w y n i e o k r e s l n y
‘j a k k o l w i e k , w ja k i k o l w i e k s p o s ó b , q u o v is m o d o ,
q u o m o d o c u m q u e ’ : Przydze-ly kthora przyszagą
szkazana albo kakoly położona czynycz wyaszany (le g . w wiązany) cząsz, tą może dobrze
szandzą oddalycz..., na odworzony cząsz czy
nycz O r tB r R p 69, 2; Gedny szą beszprawny tako,
29
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ysz gych prawo nye gest ta k o ... doszło, yako
gynych ludzy, a nye mogą czlowyekv pomocz,
przyszyagacz, jako szą lazebnyczy, lotrow ye...
albo czy, czo ge o roszboy, o zlodzyeystwo przed
prawem przewyczaszono a tho kakoly ( O r tM a c
111: a tako yakokolwyek) przegednaly, albo
o gyne takye ib. 82, 4; Gdy masczyszna któ ry ...
gymye szye v drugyego myesczanyna konya
albo gyney rzeczy a rzekłyby (le g . rzekłliby),
ysz mv ten koyn ykradzon albo roszbyth, albo
kakoly którą rzeczą szgynąla ( O r t M a c 127:
yakokolwyek mu która rzecz szgynąla) ib. 93, 1;
^ Myły Cristus movyącz to slovo: Krolevstvo
moye nye yest s tego svyata, myenyl, yze ma
krolevstvo kakoly yyątsche s tego szyyatha
R o z m 782.
Kakoż I. p r z y s ł ó w e k z a i m k o w y p y t a j ą c y :
a. o s p o s ó b 'ja k , w j a k i s p o s ó b , ą u o m o d o , q u a
r a tio n e : Kakosz tedy svyastovacz tey dostoyne
dzyevyczy badą twe począczye y yey syyąthym
zyyoczye, a czyebye svego fw szego’) svyata
styorzenye y schovanye odzyerzecz nye może,
kakosch czyą odzyerzy svyat dzyeyyczy? R o z m
46; Tegodlya, zovye-ly y Davyd bogyem, ka
kosz yest syn yego (ąuomodo filius eius est
M at 22, 45)? R o z m 416; Począly ych pytacz
rzekacz: Tholy yest vasz syn boży, yschby szye
slyep yrodzyl, kakosz yvsz vydzy (ąuomodo
ergo nunc videt Jo 9, 19) ? R o z m 422; Kakosch
thy moyysch (ąuomodo tu dicis Jo 8, 33): Volny
bądzyeczye? R o z m 473; Gospodnye, nye vymycz, dokąd ydzyesch, a kakosch drogą mozem yyedzyecz (ąuomodo possumus viam scire
Jo 14, 5)? R o z m 561; Kto mye vydzy, vydzy
y oycza mego, kakosch thy moyysch (ąuomodo
tu dicis Jo 14, 9): Pokasch nam oycza? R o z m
562; ^ b. o p r z y c z y n ę ' d la c z e g o , ą u o m o d o , cu r,
ą u a r e 5: O krolyy przeslavny, kakosz szye smyerczy boysch? R o z m 599.
II. p r z y s ł ó w e k
zaim kow y
w zględn y,

h o m o s e r v itu te ą u a d a m r e g i o b lig a tu s , ą u a le s f u e ru n t in c o la e ą u in d e c im p a g o r u m te r r a e H a lic ie n s is e t L e o p o lie n s is ’ : Kallenik homo ipsius simplici infirmitate reposuit (sc . terminum) 1447
A G Z XII 155; Quia ibi nulla culpa est homini-

5

10

15

20

25

30

35

40

w p r o w a d z a z d a n ie s p o s o b o w e 'ja k , w j a k i s p o s ó b ,
ą u e m a d m o d u m , s i c u f : Tak sgladzi ten to lvd
wszistek, ktoris waszich (le g . w waszych) kray-

nach przebiwa, kakos iest obykl wol bile szwacz
asz do ko<r)zenya (ąuomodo solet bos herbas
usąue ad radices carpere) B Z Num 22, 4.
Kalać 'b r u d z ić , ta r z a ć w b io c ie , s o r d ib u s infic e re , in lu to \o lv e r e : Est enim cor eius (sc . peccatoris) sicut latrina, id est priveta, in qua porci
infernales delectabiliter yolvantur vlg. kalayą
sze 1456 R XXXIII 183.
Kalandy cf. Kalendy
Kalannik, Kalennik 'c z ło w i e k n a le ż ą c y d o
k r ó le w s k i e j
lu d n o ś c i s łu ż e b n e j,
z a m ie szk a łe j
w k ilk u n a s tu w sia c h z ie m i h a lic k ie j i lw o w s k ie j,
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bus data circa reclinacionem dictis Nyestor calannyk, Chodor et Hryn 1462 ib . 276.
Kalanny, Kalenny f o r m y : n .s g .m . kalanny 1440
A G Z XII 88, 1447 ib. 153, 1451 ib . 205, 1452
A G Z XIX 487, 1470 A G Z XV 461, 1483 A G Z
XIX 239; kalenny 1443 A G Z X I I 108; ~ n. p l m .
kalanni 1441 A G Z XII 91, 1462 ib . 276, 1470
A G Z XV 461; ^ a c . p l. m . kalanych 1447 A G Z
XII 153; kalannych 1447 A G Z XII 153.
Z n a c z e n i e : 'n a le ż ą c y d o k r ó le w s k i e j lu d n o śc i
s łu ż e b n e j, z a m i e s z k a ł e j w k ilk u n a s tu w sia ch z ie m i
h a lic k ie j i lw o w s k ie j, ą u i s e r v itu te ą u a d a m r e g i
o b lig a tu s e s t, ą u a le s f u e r u n t in c o la e ą u in d e c im
p a g o r u m te r r a e H a lic ie n s is e t L e o p o lie n s is ’ : Quod
est illiber vlg. callanny 1440 A G Z XII 88; Quia

ista villa cuiąue solvit soluciones aliąuas nec
contribuciones et sunt homines vlg. kallanny
al. *illiberos 1441 ib. 91; Any Iwanow dzad,
*anny oczecz ne bil kalenni *anny hordinecz
1443 ib . 108; Dominus Iohannes, capitaneus Trebowliensis..., yathamanum et duos homines calanich statuere h ab et..., qui iurare h abent...
ita, quod Olesko est homo calanni et si et ( p r o
non) haberet duos homines calannich, extunc
duos bonos viros 1447 ib . 153; Oczepca officialis
de Kałusza probare habet sex hominibus kalanich de Kałusza 1451 ib . 205; Qui testes sic
iurare habent: Quod dictus homo est kalanny
i b . ; Homo est tributarius al. kallanny 1452
A G Z XIX 487; Quia predicti homines sunt illiberi al. calanny 1462 A G Z XII 276; Iudex cum
dominis... habet interrogare... Andream... pro
hominibus calanne ib .; Qui Michalo ex suggestione ąuorundam hominum asserebat esse
illiber regius al. ordynyecz i kalanny, homines
yero ordynczovie et calanny... coram iudicio
comparantes recognoverunt, quia prefatus Mi
chalik o non est ordiniecz nec calanny..., sed est
homo liber 1470 A G Z XV 461; Ibi in Dobrzany
homines plures illiberi al. callanny non sunt i b . ;
Homo iste Iwan est illiber al. kalanny 1483
A G Z XIX 239.
Kalaństwo 'r o d z a j s łu ż b y k r ó le w s k ie j, k tó r ą
s p e łn ia li m ie s z k a ń c y k ilk u n a s tu w s i z ie m i h a lic 
k i e j i lw o w s k ie j, s e r ń tu s , ąu a in c o la e p a g o r u m
ą u o ru n d a m te r r a e H a lic ie n s is e t L e o p o lie n s is r e g i
o b lig a ti e r a n f : Iohannes de Vyssoky... acto r...

Iohannem Czeschyk... reputavit contumacem
al. zdał... ad ordam w kalaństwo sub dominum
regem 1454 A G Z XIX 487.

227

KALENDOWY

KALIŹDY

Kalendowy 'z w ią z a n y z k a le n d a m i , q u i C a le n d a ru m o c c a s io n e f i f : K oszla... offyaryge... kro-

1476 ib. nr 7684; Presentibus... Johanne kalyethnyk 1485 A c L e o p I nr 1086; A provido
Iohanne peratore al. kalethnyk 1486 ib . nr 1443,
s im . 1489 L ib lu r nr 8474, 1490 A c P o s n II 214.
Kalić 'b r u d z ić , ta r z a ć w b io c ie ( t u o ż y c iu
r o z w i ą z ł y m ) , m a c u la r e , lib id in e o b lin e r e : Kałą
szą yoluptantur XV p . p o s t. R XLVII 353. ~
C f. Okalić, Pokalić, Skalic, Zakalić, Kalać,
Pokaiać, Skalać.
Kalina b o t. 'k a lin a k o r a lo w a , V ibu rn u m O p u lu s L ! : Calina lentiscus, calixtus 1437 R o s t
nr 2668; Kalina labrusca 1437 W is i nr 228
s. 87; Kaiini labruscas XV m e d . R XXIV 363;
Kalina cimux 1460 R o s t nr 3469; Kalina iurina
ib . nr 3594; Calyna berberus c a 1465 ib. nr 3809 ;
Kalyna yriana ib. nr 4391; Labrusca vlg. zym ostradka al. kalyna 1466 R XXII 25; Kalyna
a. polne wyno labrusca (in die plantationis tuae
labrusca et manę semen tuum florebit Is 17, 11)
1471 M P K J V 90; Kalina kalixtus 1472 R o s t
nr 1799; Calyna lentiscus 1475 ib. nr 3089, sim .
ib. nr 3199; Kalyna lentiscus XV e x . P F V 27;
Kalyna cinus ca 1500 E r z 26; ^ z a p e w n e
o d r z e w ie m a s t y k s o w y m : Pot tarną a. kalyną
(w a r . lu b .: podt tarnką a. dambem) sub cino
(nunc ergo si yidisti eam, dic sub qua arbore
yideris eos colloquentes sibi. Qui ait: sub schino
D an 13, 54) 1471 M P K J V 110.
Kalinka b o t. 'b e z k o r a lo w y , S a m b u c u s r a c e m o s a L ! : Kalinka calictus 1472 R o s t nr 1798.
Kalinowy cf. Jagoda
Kalisko 'b io to , k a łu ż a , lo c u s lu to su s, in quo
p o r c i vo lvu n tu r : Calisco yolutabrum 1425 P F
V 33; Volutabrum, id est yolucio aprorum est
locus luti, est limosus vlg. kalysko, in quo porci
volvuntur 1450 R p K a p K r ; Kalysko c a 1455 JA
XIV 489; Kąlysko vel kąlvzą yolutabrum c a 1500
E r z 26.
Kaliszcze 'tr z ę s a w is k o , b a g n o , to p ie lis k o , lo c u s
p a lu d o s u s ’: Kalische 1342 L P o m X 3, 76.
Kalitnik cf. Kaletnik
Kaliżdy f o r m y : n. sg . m . kaliżdy S u l 97;
~ g . sg . m . kaliżdego S u l 102. 111. 112; / . kaliżdej S u l 110, XV m e d . R XXII 241; ~ d. sg . m .
kaliżdemu XV m e d . R XXII 247; ^ a c . s g . f
kaliżdą XV m e d . R XXII 245. 247; — i. s g . m .
kaliżdym c a 1428 P F I 479; n e u tr. kaliżdym 1426
M s z a IV s. 315.

mye obyati kalendowe (et hircum..., qui offertur... praeter holocaustum Calendarum) B Z Num
29, 6.
Kalendy, Kalandy p i . ta n tu m 'p ie r w s z y d zie ń

5

m ie s ią c a w k a le n d a r z u R z y m ia n , C a le n d a e ,
m e n sis d ie s p r i m u s , w B ib lii 'ś w ię to n ow iu !,
in S c r ip tu r a s a n c ta 'lu n a e n o v a e f e s tu m : Then

lysth, bulla y reguła dana w Reathe *pyątythnaczczie kaland kszyaszycza wrzesznya, latha
naszego papyeszthwa wthorego (data Reatae
ąuinto decimo kalendas septembris, pontificatus
nostri anno secundo) 1484 R e g 724; ^ W soboti y w kalendi... vstawnye stoycye przed bogem(Levitae... stent... tam in oblatione..., quam
in sabbatis et Calendis) B Z I Par 23, 31, s im . ib .
Neh 10, 33. II Par 8,13; A b i... bila offyerowana
obyeta... w soboti y w kalyandi a na gyna swyota
(u t... offerretur holocaustum ... sabbatis quoque
et Calendis, et solemnitatibus ceteris) B Z II
Par 31, 3.
Kalennik c f Kalannik
Kalenny c f Kalanny
Kaleń 'b io to , b a g n o , b a jo r o , p a lu s : Que stat
circa Cruszynowa kalen 1451 L u b P o d k 44; Que
est circa paludinem Cruschinova kalyen ib. 45,
sim . i b . ; Que stat circa paludinem dictam Crusszinowa kalen ib. 46. ^ Z a p e w n e j u ż n o m en p r o p r iu m .
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'w o r e c z e k n a p ie n ią d z e , s a c c u lu s , q u o
p e c u n ia a s s e r v a t u r : Jakom y a ... nye szyanl...

kalyethy s paschem, s pyenyandzmy gothowymi
1479 Z a p W a r s z nr 1219; ^ z f l e k s j ą ła c iń s k ą :
De caletha sibi duas marcas violenter recepit
1441 S tP P P II nr 3015; <Receperunt> yiolente r... pulvinaria, manutergia, caletham cum
cultello 1445 A G Z XIV 175, s im . 1468 S tP P P II
nr 3935; Stanislaus petit caletham in valore septem grossorum a provido Iohanne peratore al.
kalethnyk 1486 A c L e o p I nr 1443; R uthenus...
Stanislao tres fertones cum caletha eripuit 1491
ib. II nr 685; A urifabro... pro auro ad caletham
domini principis 1500 Z s ig B u d 52; Rustico, qui
laboravit caletham domino principi, d ed i...
1/2 floreni ib.
Kaletka 'w o r e c z e k n a p ie n ią d z e , s a c c u lu s , q u o
p e c u n ia a sse r v a tu r : Soli domino principi ad
kalethkam dedit X florenos 1499 Z s ig B u d 139.
Kaletnik, Kalitnik 'r z e m ie ś ln ik w y r a b ia ją c y k a 
l e t y , f a b e r , q u i s a c c u lo s c o n f i c i f : Stephanus kalithnik prolocutor habet ius 1436 L ib lu r nr 4738;
Contra Stephanum al. calethnik de Cracouia
1436 S tP P P II nr 2693; Clymenth caletnik de
Bełza 1439 L ib lu r nr 4955, s im . 1475 ib . nr 7584,
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Z n aczen ie:
'j a k i k o l w ie k ,
k t ó r y k o lw i e k ,
w s z y s c y ( b e z w y ją tk u , b e z r ó ż n ic y ) , k a ż d y ,
q u ic u m q u e , q u iv is, o m n is : B oże,... d ay ..., kalyszdym ( M s z a III: wszym, VI: wszem) prze

żegnanym nyebyeszkym y thesch milosczy napelnyeny bichom bili (u t... omni benedictione
caelesti et gratia repleamur) 1426 M s z a IV
29'
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s. 315; Vstavily... procuratora..., *poleczayocz... *wszelkuo mocz we wszytkych
szwych rzeczach, kthore *ym ayo... przeth kalysdym sszondzo coram quocunque iudice
ca 1428 PF I 479; Namyastkom i czestnykom
naschim ot kalisdego policzka (a quaiibet maxilla) po pyanczyorey vynye pyąnczdzyesyant
potanpyoni ma zaplaczicz Sul 102; S kalischdey
wloky (de quolibet m anso)... yeden dzyen...
w thidzyen... robycz przes otmowi bandą vynovaczy Sul 110; Gdi ktori slachczicz... konya
albo v o lu ... cradzone od zlodzyeya odyanlbi...,
tegdi cziy kon bąndzye..., ot kaliszdego konya
(a ąuolibet equo) pyancznaczczye..., a ot ka
liszdego volu (a quolibet bove)... schescz groschi zaplaczy Sul 112, sim. ib. 111; Kto chcze
boga wydzecz tuta rozumem czistim ..., bi czistego bil syercza, tho czu oth calisdey zley milosczy... omito XV med. R XXII 241; Prze
sprawyedliwoscz, tho gest prze caliszdą dobrocz boga dla vczinyoną ib. 245, sim. ib. 247;
~ A takosch schamim kasznodzyeyam nabarsye trzeba, a potem caliszdemu XV med.
R XXII 247; ~ Przerzeczonimy vynam y...
wschithczi, kalyszdi ossobye (omnes et singuli)... mayąn bicz karany Sul 97.
Cf
Kalżdy, Koliżdy, Kolżdy.
Kalkatar 'tlenek żelaza, colcothar : Calcatar
atram entum rubeum 1419 Rost nr 5023.
Kaluszka bot. 'odmiana kapusty, Brassica oleracea L .\ może też ' ćwikła, Beta Cielą L .*: Kalvschką vel czvyklą beta est genus oleris, romischer kole, crescens post abscisionem in maguderi ca 1500 Er z 26; Kąlvschką bleta id est
beta, genus oleris ib.
Kalżdy f o r m y : n. sg. m. kalżdy Gn 171 b.
178 a, B Z Lev 24, 5. 26, 37. Num 1, 4 0 ;/. kalżda
Gn 3b. gl. 164a; neutr. kalżde Gn 3b; ~ g . sg. m.
kalżdego B Z Lev 23, 37. Num 1, 20; / . kalżdej
Park 380; ^ d. sg. m. kalżdemu Gn 171 b.
gl. 78 b; neutr. kalżdemu XV med. SK J V 281;
^ ac. sg. m. kalżdy M PKJ V 53; kalżdego Gn
gl. 70b, BZ Num 24, 2. Jos 3, 12; neutr. kalżde
1446 AKPr V IIIa 49, BZ Num 3, 41; ^ v. sg. m.
kalżdy B Z Lev 19, 34. 25, 17; ~ /. sg. m.
(w) kalżdem XV med. SK J V 253; neutr. kalżdem Gn 3 a; ~ g. pl. m. kalżdych B Z Num
1, 22; -w ac. pl. f . kalżde BZ Lev 24, 8.
Z n a c z e n ie :
'jakikolwiek, którykolwiek,
wszyscy (bez wyjątku, bez różnicy), każdy, omnis, ąuisąue, unusąuisąue, singuli : Difnecz tesze
ono (sc. dzieciątko) gest medzy sverzothy bilo...
i f *kaszldem stvorzenv gestcy ono difne bilo
Gn 3 a; Kalsde stworzene... szukacz ono szobe
przebithku Gn 3b; Tenczy tho dar gest kalsdemv
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clouekoui d a n ,... a pres toczkalsdy krescygan
voczecz gest on ydarouan, nisly który kroi pogansky Gn 171 b; Kalsdy prelath malbi szo on
o crifdo kosczelno... fszocz Gn 178a; Hec macula muito nociuior est a tency gest kalsdemu
clouekoui barso skodliui Gn gl. 78 b; Tocz gest
tho odzene, gymsze odzenym kalsda dusa ma
(sc. się odziać) Gn gl. 164a; lakom ya s Stani
sławem vmovi nye uczinil, abich myal po kopye za kalsde sto wąnczoszu zaplaczicz 1446
AKPr VIII a 49; Et ita fuit descriptum, quot
homines erant in civitatibus, quot civitates in
regione, w kalsdem gbycze, stanye XV med.
SK J V 253; Verba virginis Marie tante fuerunt
virtutis, quod ad singula, ku kalschdemv, ipsorum facta sunt magna miracula ib. 281; Offyerowacz *bodzecze... offyery p an v ... podle rzodv
kalżdego dnya (uniuscuiusque diei)i?ZLev23,37;
Weszmyesz byely a warzisz z nyey dwanascze
chlebów, gisz to kalsdi bodze myecz dwa dzeszyotki (qui singuli habebunt duas decimas) ib.
24, 5; Boy syo kalszdi z wasz (timeat unusąuis
ąue) boga swego ib. 25, 17; Policzony so [sc.
synowie Ruben) na pvsczi Synay... w gymyonach poglowya kalżdego (nomina capitum singulorum) B Z Num 1, 20; S synów Aserowich...
policzoni so gymyenyem kalzdi (per nomina
singulorum) ode dwvdzestv laat ib. 1, 40; Wezmyes slvgi kosczelnye mnye za kalżde pirworodzone (pro omni primogenito) s synów israelskich ib. 3, 41; Vsrzal Israela w stanyech przebiwayocz, kalżdego w swem pokolenyv ib. 24, 2;
Prziprawczesz *dwanaczo mozow ze dwanacze
pokolenya israhelskego, kalszdego s pokolenya
swego (singulos per singulas tribus) B Z Jos 3,12;
N a kalżdy [war. kal.: na każdy) rod in omne
genus (qui peccaverunt ąuiąue irreligiosi fue
runt in dominum prae omni gente III Esdr 1, 24)
M PK J V 53; Pysal sługa gest [...] kalsdey godzyny Varzykowsky Park 380; ^ Omnes, qui
ad eius nupcias intrauerunt kalsdego, choscy na
gego gody przyde Gn gl. 70 b; Padnye kalsdi
(corruent singuli) na swo braczo B Z Lev 26,37;
^ kalżdy... nie 'żaden, nullus5: Kalsdacz tesze
neuescza thvarsz ne moszecz bicz ona tako vboga
Gn 3b; ^ Milvycze gy kalszdi iako sami szebye (diligetis eum ąuasi vosmetipsos) B Z Lev
19, 34; ^ Na kalszde soboti (per singula sabbata) przemyenyoni bodo przed bogem B Z Lev
24, 8; Synów [leg. z synów) Symeonowich... po
liczony so po ymyonach a po głowach kalzdich
(per nomina et capita singulorum) BZ Num 1,22.
Kał 'błoto, mul, też osad w naczyniach z pły
nami, f a e x \ Bibis feces, kal, mąthy, sed bibo
dulce merum 1466 R XXII 15; Kaal Park 414.
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Kałamarz 'skrzynka na przybory do pisania
a. naczynie na atrament, theca calamaria vel vas,
in quo atramentum assermtur : Kałamarz atramentarium ca 1500 Erz 26.
Kałdon cf. Kałdun
Kałdun, Kałdon 'wnętrzności zwierzęce, intestina, \iscerd: Caldun omentum 1437 Wisł
nr 228 s. 88; Kałdon omentum ca 1455 JA
XIV 494.
Kałkus 'przygotowany do wyrobu mydlą ług
wapienny, wyługowany popiół łub wapno, lixivium
saponatum, cinis vel calx lixm a : Kalkuss smigma
1472 Rost nr 1106; Calcusz lixivium XV p. post.
R LIII 63.
Kałuż *powódź, topiel, gurges, aąuarum altit u d o Rzeky zdzerzesz zyemye, wydzaly cze
wody y żałowały góry, kalusz wod poszedł
(gurges aąuarum transiit Hab 3, 10) Pul Hab 15.
Kałuża 'niewielkie zagłębienie napełnione sto
jącą wodą, kałuża, lacuna paludosa : Kałusza
sentina 1437 JKw/ nr 228 s. 89; Kąlysko vel kąlvzą volutabrum ca 1500 Erz 26; Stok, kąlvzą
sentina ib.
Kam 'gdzie, dokąd, quo : a. wprowadza pytanie
niezależne: Et quo tu tendis, a kam chczesch,
cum tua superba mente ? XV wed. SK J V 259;
~ b. wprowadza pytanie zależne: A gdysz brona
zawarta bila ve mrok, tedista ona visla, nye
wyem, kamsta syo obroczila (quo abierunt) B Z
Jos 2, 5; Dvszy moye s cela *vilacecy, ne ve,
kam (SkargaPłoc w. 8: gdze) sze podzecy
SkargaWroc w. 9; Ne vola my rzewno placacz,
a ya ne vem, kam sze podzecz ib. w. 74.
Kamcha, Chamcha 'kosztowna materia jed
wabna, pretiosus pannus Sericeus5: Pro purpura
dicta camcha 1395 M M A e XV 214; O rnatum ...
de camcha, de damaschka 1419 SprKH S IV 66;
Pro quinque Sericis vlg. chamthi {pro chamchi)
1422 StPPP II nr 1861; Froyn cum Nicolao Wilkedorff interdixerunt apud advocatum bona
ipsius Iudei Schanko..., VI lapides de cirwecz
et *kanuchi, tot, quod ibi fuerunt, et Sericum
tot, quod ibi fuit 1441 Monlur III 93.
Kamcharz 'wyrabiający kamchę lub handlu
jący kamchą, qui Sericum, quod kamcha dicebatur, conficiebat et vendebaf: Chodor Ruthenus
camcharz fassus est, quia tenetur debiti ąuatuordecim sexagenas Iudeo Iszaczco de Leopoli cam
charz persolvere aut aput ipsum exlaborare al.
wirobycz 1445 AG Z XIV 180.
Kamchowy 'zrobiony z kamchy, e Serico, quod
kamcha dicebatur, confectuś: Item subductura
kamchowa de subpallio 1499 RocznKrak X V I67.
Kamei 'wielbłąd, c a m e l u s Rozmnozenye
camelow inundacio camelorum (inundatio

camelorum operiet te Is 60, 6) 1471 MPKJ
V 96.
Kamesznik 'wyrabiający kamchę, lub handlu
jący kamchą, qui Sericum, quod kamcha diceba
tur, conficiebat et vendebaf: Chodor cameschnik
1445 AG Z XIV 180.
Kamfer cf. Kamfor
Kamfor, Kamfer bot. ' Dryobalanops aromatica
Gaertnż: Campher camfora 1472 Rost nr 68;
Cam phor camphora ca 1500 ib. nr 5398.
Kamfora bot.
'Dryobalanops aromatica
Gaertn! : Camphora camphora 1419 Rost
nr 5228.
Kamienica 1. 'dom murowany, domus opere lapideo vel latericio structa : Domum lapideam
suam al. kamenicza, antę templum sancti Andree iacentem Cracouie 1433 StPPP II nr 2466;
Tres domos lapideas al. kamenicz in C racouia...
recepit et possidet 1434 ib. nr 2556.
2. 'kamieniołom, lapicidina : S kamyenycz de
lapicidis (illi dederunt eam, sc. pecuniam, artificibus et caementariis, ut emerent lapides de
lapicidinis II Par 34, 11) 1471 M PK J V 51.
Kamienie cf. Kamień
Kamieniowy cz kamieniem związany, ąui ad la
pides pertinet, inter petras ortus : kamieniowy
mozg 'ropa naftowa, olej skalny : Petroleum
kamyenyowy mosg XV p. post. R LIII 68.
Kamienisty 'pełen kamieni, saxosus, lapidosus5:
Y wyodo yo w doi przikry y kamyenisty (ad
vallem asperam atque saxosam) BZ Deut 21, 4;
Tamo yest zyemya sylno kamyenysta y barzo
ostrego kamyenya y ostrego pyaskv Rozm 235.
Kamienny, Kamionny fo r m y : n. sg. f . kam ionna 1437 Wisi nr 228 s. 87; ^ g. sg. m. ka
miennego Rozm 720; neutr. kamiennego 1444
R XXIII 305; ^ d. sg. m. kamiennemu Rozm
720; ~ ac. sg. m. kamienny BZ Ex 20, 25, 1471
M P K JN 81; ~ n . p l . m. kamienne EwZam 303;
neutr. kamienna ca 1500 Erz 27; ~ g. pl. m.
kamiennych Rozm 208; ~ d. pl. m. kamiennym
B Z Deut 28, 36. 64; ^ ac. pl. m. kamienne
B Z Jos 5,2; fi kamienne BZ Ex 34, 1; ~ /. pl. m.
(w) kamiennych BZ Ex 7, 19.
Z n a c z e n ia : 1. 'zrobiony z kamienia, e lapide
factus, l a p i d e u s A paklybi ołtarz kamyenny
uczynylbi (quod si altare lapideum feceris), nye
bodzesz gego dzelacz s czyosanego kamyenya
B Z Ex 20, 25; Wyczyesz sobye dwye czcze kamyenne (duas tabulas lapideas) ib. 34, 1; Any
znamyenya kamyen<ne>go *wdzignocz postawyaycze w zemi waszey (nec insignem lapidem
ponetis in terra vestra) B Z Lev 26, 1; Bodzesz
tam slvzycz czvdzim bogom d<r)zewyanim
y *kanyennim (servies ibi diis alienis, ligno et
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lapidi) B Z Deut 28, 36. sim. ib. 28, 64; Vczin
sobye noże kamyenne (fac tibi cultros lapideos)
B Z Jos 5, 2; Czyny kamyenny mur zymye colligit lapides in hieme (qui aedificat domum suam
impendiis alienis, ąuasi qui colligit lapides suos
in hieme Ecclus 21, 9) 1471 M P K J Y 81; Cristus
rzeki o kosczyelye svego <ciała>, przepoyyedayącz vmączenye svoye przez zlomyenye kosczyola..., a ony to myenyly o zlomyenyv ych
kosczyola kamyennego Rożni 720; C ristus...
szye przyrovna kosczyolu zyvemv a nye kamyennemy ib.; ^ Item laboratoribus in ponte
dieto kamenne tribus I fert<onem> 1393 AcCas
286; ^ może gliniany, kamionkowy : A boodz
{sc. krew )... tako w drzewyanich sszodzech yako
w kamyennich B Z Ex 7, 19; A były thamo ka
myenne sądy szescz (erant autem ibi lapideae
hydriae sex Jo 2, 6, Rozm 208: sescz sządow
kamyennych) EwZam 303; ^ Camyonna droga
yel brukowanye licostratus 1437 Wisi nr 228
s. 87.
2. 'kamieniowi właściwy, twardy ja k kamień,
lapidis naturam habens, lapidosus, durus9: S ka
myennego przirodzenia saxigeno semine 1444
R XXIII 305; Kamenne, *zapekklye saxeum
1448 R XXIV 354.
3. 'dotyczący kamienia, ad lapides pertinens’ :
nosidła kamienna 'nosidla służące do noszenia
kamieni, feretrum ad lapides portandos aptum :
Noszydla kąmyenna saxifera ca 1500 Erz 27.
Cf. M iętka, Polej, Ruta, Rutka, Szanta,
Ziele
Kamienować,
Kamionawać,
Kamionować
f o r m y : praes. ind. 2. sg. kamienujesz Rozm 419;
1. pl. kamienujemy Rozm 429; kamienujem
Rozm 838; ^ part. praes. act. adi. g. pl. m. ka
mienujących XV med. GIWroc 40 r; ^ inf. ka
mienować Rozm 429. 464. 477. 514. 588. 615.
724; kamionować B Z I Reg 30, 6, Rozm 435;
~ praet. 3. pl. m. kamienowali Rozm 410; ^
condit. 3. sg. m. -by kamionował Rozm 812;
3. pl. m. by kamienowali Rozm 453; ^ praes.
pass. 1. sg. m. kamionawan jeśm 1449 R XXV
164.
Z n a c z e n ie : 'obrzucać kamieniami, lapides in
aliąuem iacere, lapidibus operire’ : Aby gy kamyo<nowa>li ut jacerent in eum (tulerunt ergo
lapides, ut iacerent in eum Jo 8, 59) XV in. R
XXIV 72; Sic consolatus est beatum Stephanum
inter lapides lapidancium, *camenugoyczich, ei
eternam gloriam ostendendo XV med. GIWroc
40r; Yednącz kamyonowan ge<śm> (R XXV
164: kamyonavan yesm) semel lapidatus sum
(II Cor 11, 25) XV med. S K J I 66; Zamocyl syo
Dauid barzo, bo gy chcyal lyvd kamyonowacz
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(yolebat enim eum populus lapidare) B Z I Reg
30, 6; A oracze vchvaczącz sługą {pro sługi)
yego, yednego było {pro byli), drugyego zabyly,
trzeczyego kamyenovaly (lapidaverunt M at 21,
35) Rozm 410; Ierusalem, Gerusalem, które zabyasch proroky y kamyenyyesz ty (et lapidas eos
M at 23, 37), którzy ssą k tobye posiany Rozm
419;
Zy d oy ye pochvaczyyschy kamyenye
y chczyely ye kamyenovacz (ut lapidarent
eum Jo 10, 31) Rozm 429, sim. ib. 477. 514. 588.
615; O dobry czye yczynek nye kamyenyyemy
(de bono opere non lapidamus te Jo 10, 33,
Rozm 838: nye kamyenyyem), ale yze movysch
przeczyw bogu Rozm 429; Nyedavno, mystrzy,
Zydoyye chczyely czye kamyonovacz (lapidare
Jo 11, 8) Rozm 435; Boyemy szye tlusczey, by
nasz nye kamyenovaly Rozm 453; *Moyzesesch
v zakonye kazał takye kamyenovacz (lapidare
Jo 8, 5) Rozm 464; Moyzesz przykazał byl, kto
by szye bogyem m yenyl..., tego m yano... kamyenovacz Rozm 724; Vyvyedz w loczczą czczy
boskyey, aby <ji> yschytek lud kamyonoyal (lapidet Lev 24, 14) Rozm 812. ^ Cf. Pokamienować, Ukamienować, Zakamienować, Zakamienały, Zakamieć.
Kamienowanie 'obrzucanie kamieniami, actus
lapides in aliąuem iaciendi, lapidum iactus : Nye
było ym ... podobno kogo vkrzyzovacz..., ale
mąką kamyenovanya była ym pożyczona Rozm
774.
Kamieny, Kamiony 'zrobiony z kamienia, e lapide factus, l a p i d e u s T erm ini... yillarum sic
denom inantur__ kamoni iaz 1237 KodWP 1 175;
In monte, qui dicitur kamona góra 1276 KodTyn
56; Signa et granicias, yidelicet... laweczna
debrz, cameni most (1279) 1336 MiesHer
XV 116; Ad fossam lapideam vlg. do kamyonego rowu, que fossa vlg. kamyony row distingwit bona 1435 KodMazL 184; ^ pismo kamione 'napis na kamieniu, inscriptio in lapide incisa’ : Pysmo kamyone efitafium 1437 Wisi
nr 228 s. 86. ^ Cf. Miętka.
Kamień, Kamienie fo r m y : 1. Kamień: n. sg.
kamień FI i Pul 117, 21. Moys 5. 19, 1419 Rost
nr 5319, 1436 R XXIII 277, XV med. R XXIV
363, B Z Ex 15, 5, 1457 PF V 14, Park 407. 413,
1472 Rost nr 42, etc.; ~ .g . sg. kamienia 1401
Piek VI 62, 1420 TPaw VII nr 1829, 1427
M P K J II 306, etc.; ~ ac. sg. kamień Gn gl. 70b,
FI i Pul 18, 11, 1401 AcCas 575, 1406 HubeZb
85, B Z Gen 28, 11. Jos 4, 5, (1471) KodWil I
318, 1471 M PK JW 45, etc.; ~ v. sg. kamieniu
Naw 42; ^ i. sg. kamieniem 1399 Leksz II
nr 852, Gn gl. 41 a, 1418—23 RocznHist XV 56,
etc.; ~ 1. sg. (o) kamieniu Rozm 342. 448. 477;
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^ g. pl. kamion 1471 MPKJ V 30. 88, Rozm
389; kamieniow BZ Jos 4, 3. 8. 9. 20, Rozm
178; ^ ac. pl. kamienie 1435 ZapWarsz nr 667,
1491 AG Z XVIII 509.
2.
Kamienie: n. kamienie Gn 183a, ca 1420 5
R XXIV 83, BZ Jos 4, 7, Pul 101, 15, EwZam
300, Rozm 154; ~ g. kamienia ca 1420 R XXIV
86, B Z Jos 7, 26. II Par 9, 1, etc. ; ~ ac. kamienie
Gn 182 a, B Z Gen 2, 12; ~ i. kamienim BZ Ex
21, 29. Lev 20, 27. 24, 16. 23. Num 14, 10, 10
XV ex. MacDod 137; kamieniem Rozm 235.
522. 662; ^ /. (w) kamieniu Sul 51. 74, XV med.
R XXIV 349, Dział 43.
1.
a. 2.: g. kamienia FI i Pul 20, 3, 1471
M PKJ V 20. 47, M PKJ V 42; — ac. kamienie 15
1399 HubeZb 97, Gn 182a, /7 118, 127, BZ II
Par 7, 3, 1471 M PKJ V 42, /tozm 77. 335. 337.
429. 477. 627. 660. 804; — Z. kamienim 1469
ZapWarsz nr 2932.
Z n a c z e n ia : 1. fkamień, g/az, odłam skalny, 20
saxum : Adiectis spaciis et interuallis... mericarum, paludinumąue productis et extensis, videlicet a d ... silvam dictam Mały Gosdecz..., ad camyen et vsque ad yathy (1379)
M M A e VIII 75; *Sczo ranyl Voyczech Voczen- 25
cza, to gy ranił gego poczotkem, is gi pirzwey
camenem vderzil 1399 Leksz II nr 852; On nigedn<y>m kamenem ne moson gest slomicz bil
nullo lapide... potuit frangi Gn gl. 41 a; Richle
by kamen ymoczcyi facilius possent saxa mol- 30
liri ib. 70 b; Kamen (lapidem), gen so odrzvczyly dzalayocz, ten vczynon gest we głowo
kota FI 117, 21, sim. Pul, Rozm 411; Posly so
na dno yako kamen (quasi lapis) FI Moys 5,
sim. Pul, sim. ib. 19, sim. BZ Ex 15, 5; Ianusz 35
ne wszol kamena crziszowa, tego granicznego,
szwymy pomoczniiky 1401 Piek VI 62; Stani
sław ... ranił mu paro[m]bky y na samego ude
rzył kamenem y szyekyrką 1418—23 RocznHist
XV 56; Odszedł od thych trzy apostoiow thako 40
daleko, (jakoby m ógł) małym kamenyem rzuczycz (quantum iactus est lapidis Luc 22, 41)
rako 1451 MacDod 105, sim. Rozm 596; On
wezmye kamyen (tulit de lapidibus) y zalozyl
sobye pod głowo BZ Gen 28, 11; Nye odwa- 45
lymi kamyenya (lapidem) s studnycey ib. 29, 8;
Swarzyli-liby sze moszowye a uderzylbi geden drugego... kamyenyem (lapide) BZ Ex
21, 18, sim. XV p. post. Kałużn 283; Przikasz
gim, acz podnyoszo dwanaczcze kamyenyow 50
(lapides) przetwardich BZ Jos 4, 3, sim. ib. 4, 8.
9. 20, sim. Rozm 178; Vinyescze ottod kaszdy
z vasz kamyen (lapides) BZ Jos 4, 5; Kath, kameen, koth Park 407; Jako kameen thako kaptuur, pissan bądze przes k y kuur ib. 413; Nye 55
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z równych kamyon de saxis informibus (aedificabis ibi altare... de saxis informibus Deut 27, 6)
1471 MPKJ V 30; S kamyenya de saxo (constituit eum super excelsam terram, ut comederet
fructus agrorum, ut sugeret mel de petra, oleumque de saxo durissimo Deut 32, 13) ib. 66; Ja
kom ya drogy dobrowolney kxadzv Janow y...
nye zasthapyl gwalthem anym go vderzil dwoyasi kamyenyem 1471 ZapWarsz nr 3051; K a
men lapis, petra 1472 Rost nr 1010; Czom uczinil y ocza Janovego... zabił, thom uczynił...,
kyedi ma pylathikiem pobił y *kamyen uderzil
1475 RafPocz 25; Jako ya nye przyszethl do
domv slachethney D orothky... y nye zadałem
gey rany sziney kamyenyem 1480 ZapWarsz
nr 1489; Lapidem camyenya XV p. post. JA
XII 144; Tocz yest kamyen (lapis) yydzony krolyem yyelykyem, z góry przez rogv yyczyosany
Rozm 66; Anyolom svoym przykazał o tobye,
by czye noszyly y strzegły, yschby nye vrazyl[yl]
o kamyen nogy tvey (ne forte offendas ad lapi
dem pedem tuum Luc 4, 11) Rozm 196; Cen
tu rio ... vczynyl obras s kamyenya (imaginem
e lapide fecit) Rozm 224; Grób byl vykovan
z kamyenya y przylozon kamyenyem na yyrzch.
Tako rzeki... Iesus: Symmyczye kamyen (tollite
lapidem Jo 11, 39) Rozm 438; Nye ostavyą
v tobye kamyenya na kamyenyv (non relinquent
in te lapidem super lapidem Luc 19, 44) Rozm
448; Nye ostanye tu kamyen na kamyenyv
Rozm 477; Który myedzy vamy yest przez
grzechy, ten pyrvy kamyen vderz na nye (primus in illam lapidem mittat Jo 8, 7) Rozm 465;
Zydovye yedno gy vzryą tako zbytego, tako
ymączonego, kromya aczby były kamyenyem
tvardosczy, tozby szye [szye] nad nym ssmylovaly Rozm 835; ^ collect.: (R zeknij), aby tho
camene (lapides Mat 4, 3) było chlebem ca 1420
R XXIV 83, sim. EwZam 300; Na tern kamyenyv
super istos XII lapides XV med. R XXIV 349;
Wol kamyenym (lapidibus) obrzuczon bodze
BZ Ex 21, 29, sim. ib. Lev 20, 27. 24, 16. 23.
Num 14, 10; Położono gest to to kamyenye (lapides) na pamyocz BZ Jos 4, 7; Smyotano nań
wyeliko grymado kamyenya (lapidum) ib. 7, 26;
Roswala sza camene dispersi sunt lapides
1461—7 Serm 91 v; Jakom ya nye przyoral
dzedzyczthwa yego ymyenya Voley Jardanowskyey anym kamyenya namyothal w gay yego
za granyczamy 1493 ZapWarsz nr 1656; Lyubo
było slugam twoym kamyenye yego (sc. Syjonu,
lapides eius) Pul 101, 15; Moczen yest bog s ka
myenya thego (de lapidibus istis Mat 3, 9)
yskrzeszycz syny Abramove EwZam 298, sim.
Rozm 178; Kamyenym ną obraz czyszkal, bozye
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rąny yesth odnąwyal XV ex. MacDod 137;
V yego pyątach svyątych przykre kamyenye
rosło (in plantis nam durissimi calliculi creverunt), któreś vrazaly yego svyąte nogy Rozm
154; Vkazoval dwanasczye kamyenow (lapides),
ktorez były vzyaly... zposrod Yordana, aby ta
kvpa była kamyenya na svyądecztwo Rozm 178;
D yabel... położył przed nym kamyenye (lapi
des) rząkącz przed nym: Vczyn s tego kamye
nya <chleby> (fac ex his lapidibus panes) Rozm
194; Tamo yest zyemya sylno kamyenysta
y barzo ostrego kamyenya y ostrego pyaskv
Rozm 235, sim. ib. 660; Nas ul thego ystnego
kamyenya ostrego v boty Rozm 236; Rzuczayącz
nan biotem, kamyenyem y czem kto myal
Rozm 662; ^ może też collect.: Jaco praue
przeorał moczo i kam<ie>ne przemothal loni
1399 HubeZb 97; Padszi na zemyo, na podlozne
kamyenye (super pavimentum stratum lapide)..
pofalyly pana B Z II Par 7, 3; Jakom ya szamopyanth d ro g i... Janowy nye zasthapowal anym
nąn cziszkal *[ka]kamyemym 1469 ZapWarsz
nr 2932; Cziesłe lamyącze kamyenye (war. lub.:
czesly a. lamaczow kamyenyą) latomorum (fuerunt Salom oni... octoginta milia latomorum
in monte III Reg 5, 15) 1471 M PK J V 42; Lomczam kamyenya lapicidis (IV Reg 22, 6) 1471
M P K J V 47; Drugye żarna padły na kamyenye
(in petrosa M at 13, 5) Rozm 335, sim. ib. 337;
Pochvaczyly kamyenye (tulerunt ergo lapides
Jo 8, 59) y chczyely y kamyenovacz Rozm 477,
sim. ib. 429, 804; C ristus... by vass mogl
v kamyenye przemyenycz, yako zona Lotovą
Rozm 627; Tu szye czczye o tern..., yako y sepchnąly Zydovye z yedney skały na ostre ka
myenye Rozm 660;
~ 'skała, p etra : Bog
v asch... karmyl vasch m anną czterdzyesczy
lath na pusczy, vyvyodl vam vodą s kamyenya
Rozm 810; ^ 'kamienna krata okienna, fenestrae clathri lapidei : Przes kamyen a. przesch
okna per cancellos, id est per fenestras (cecidit
... per cancellos coenaculi sui IV Reg 1, 2) 1471
M P K J V 45; ~ ^ młynny, Żarnowy kamień
'kamień do mielenia ziarna, lapis molaris’ : Pro
rotis et pro cammen ad rotas 1401 AcCas 575;
Pro kammen ad rotas ib.; Pani Baranowa ne
dala kamenya toczicz we młyn 1420 TPaw VII
nr 1829; Molaris zarnovy kąmyen ca 1500
Erz 27; Vzytecznyey, by yemv yest kamyen
młynny (lapis molaris Luc 17, 2) wvyazal na
yego schyyą, yszby yrzuczon v morze Rozm
397; ^ kowalski, żelazny kamień 'kamień do
ostrzenia żelaznych narzędzi, osełka, brusek, lapis
ad instrumenta ferrea acuenda aptus, cos’ : Kovalsky kamyen allo ca 1500 Erz 26; Non ac-
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cepi nobili Stanislao... hec ab eo in domo sua
nec im portavi... ąuatuor lapides ferreos al. ka
myenye zelyaszne, duo falcastra 1491 AG Z
XVIII 509.
2. 'minerały, też skamienieliny pochodzenia
organicznego, fossilia, lapides, qui ex animalium
antiąuissimorum reliąuiis exstiterimt>: a. wężowy
kamień 'serpentyn, lapis serpentinus’ : Wąsewy
kamyen dracontitis 1436 R XXIII 277; ^
b.
krwawy kamień 'hematyt, haematites9:
Krwawy kamen ematites 1472 Rost nr 42;
^ c. żabi kamień 'wapienny konglomerat na
głowie ropuchy, też kopalne zęby pewnego gatunku
ryb, lapis bufonis, calx, quae coni instar in capite
bufonis resedit, etiam piscium quorundam dentes,
qui in fossilibus imeniuntur : Żabi camyen lapis
bufonis 1419 Rost nr 5319; ^ d. ilny, winny
kamień 'stwardniały osad w beczkach z winem,
vini fa ex indurata et dolio adhaerensa: Winy ka
myen gella 1457 PF V 14; Camen gilny gella
XV p. post. PF V 6; Tartarum weynsteyn vlg.
viny kamyen XV ex. R LIII 69.
3. 'kamień kosztowny, szlachetny, także perła,
lapis pretiosus, gemma, margarita : Boiazn bosza... szodneysza... nad kamen drogi (super...
lapidem pretiosum) barzo FI 18, 11, sim. Pul;
O które kamene xyacz my wyna dal, tychem ya
ne nalaszl, any gych vszithcu mam 1435 Zap
Warsz nr 667; Preciosa margaritha, id est velebni kamen, cristal XV med. R XXIV 363; Tu
tez nalazuyo... kamyen onychynus (lapis onychinus) B Z Gen 2, 12; Gemmas ut sunt thkanky
perłowe aut drogych kamyon (auferet dominus
... gemmas in fronte pendentes Is 3, 21) 1471
M PKJ V 88; O drogy kamyenyv nyebyeszkyego
polyvbyencza, o chwalyebna M aria Naw 42;
Okrvg yey oczv około zrzyenycze yakoby drogyego yaczyncta, takyego kamyenya, barwa
albo zaffyrowa (circulus in oculis fuit iacinctini
coloris) Rozm 21; Vloszy yey svyate byli rvsze
albo zolte a zvsczyaly szyą yako barva tego ka
myenya *toparony (velut aurum micantes colo
ris topazini) Rozm 22; Przykład o drogyey margaryczye, takyem kamyenyu Rozm 342; Nalyasvschy yeden drogy kamyen margarytą (pretiosa margarita Mat 13, 46), schedwschy y przedal wschytko, czo myal y kvpyl ten ysthny ka
myen ib.; ~ collect.: Vesmiczesz vy tho slotho
y tho tesze drodze kamene Gn 182a; O v y ...
nocznicy..., isescze vy szobe stracyly f *krolefstwo nebeskem vekuge veszele a domy slothem y drodzim kamen<i>m opravone Gn 182b;
Prosycze, isbicz... th o ... kamene obrocylo
szo ono szaszo f swe przyrodzene Gn 183a;
Przyrównano yeszth (sc. królestwo niebieskie)
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*czupczowi szukayoczemu dobrich perl, drogego
kamena (bonas margaritas M at 13, 45) ca 1420
R XXIV 86, sim. Roz/n 342; Vstawyamy, a b i...
zo n a... przy wszey wyprąwye a przyprąwye
w pyenyądzoch, w pyerlach, w drogem kamye- 5
nyv (paraphernalia in pecuniis, gemmis, lapidibus, Dział 43: przy ... kamyenyv)... myala
ostacz Sul 51; Z o n a ... przi wszysthkem do
brze..., tho gest, czso zalezy w kamyenyy,
w pyerlach (in gemmis, m argaritis)... myalaby 10
ostacz Sul 74; Tu tez nalazuyo drogę kamyenye
(bdellium), gez to slowye bdelyum BZ Gen 2,12;
Krolyoua S ab a... prziszla do Ierusalem a...
z *wyelblodi, gysz nyesly... złota wyele y dro
gego kamyenya (gemmasąue pretiosas) B Z II 15
Par 9, 1; M y al... buthy perlamy y drogyem kamyenym opravyone Rozm 235; Nye davayczye
svyatlosczy psom any rzvczayczye pereł, drogyego kamyenya (margaritas M at 7, 6) Rozm
283; Domy yyszokye stavyczye, ktorez mysly- 20
czye drogyem kamyenyem oslobycz Rozm 522;
^ może też collect.: Rzecl byl, isbicz m u ... ka
menę od morza biły prynesly... Svothy Gan
gestcy ge... bil ve slotho i tese f drodze kamene
obrocil Gn 182a; Wstawił ies na *głowo iego 25
corono od kamena drogego (de lapide pretioso)
FI 20, 3, sim. Pul; Mylowal gesm zakon tw oy...
nad drogę kamene (super... topazion, P ul: nad
topazion) FI 118, 127; Tego swatha gymene:
srebro, zlotho, drogę kamene by są nam ne 30
słodziło tego czassu ca 1420 R XXV 230; Dzia
łem drogyego kamyenya opere gemmario (fecerunt et laminam sacrae venerationis de auro
purissimo scripseruntąue in ea opere gemmario:
sanctum domini Ex 39, 29) 1471 M PK J V 20; 35
Marye sza dały dary rozmayte: kamyenye drogye, pyerly, pavloky (gemmas, byssum, purpuram) Rozm 77.
4.
kamień jako jednostka m iary: a. 'wagi, la
pis certi cuiusdam ponderis, qui mensurae loco 40
adhibebatur: Przi tem yemu ne wszanl cztirzi
grziwni y werdunka, kamen wełni 1406 HubeZb
85; Jako Jan Magdalenye ne wszanl kamena
wosku 1427 M PKJ II 306; Ascribimus... taientum al. camyen cere (1471) KodWil I 318; Ta- 45
lentum, kąmyen vel cząthnar, vel fvnth ca 1500
Erz 27; Vyelyesz vynovath panv m em v?...: Sto
kamyon oleyv (centum cados olei Luc 16, 6)
Rozm 389; ~ collect.: Decem millia talentorum
*kamynya (Esth 3, 9) XV p. post R XXV 268; 50
^ b. 'długości, certi cuiusdam spatii vel longitudinis mensura vel mensurae signum : Svyaty Yan
począł krzczycz... Iesu Crista, trzeczy kamyeny albo skala od Ierycha (tertio lapide
a Jericho) Rozm 189; Tego nam nye trzeba 55
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vyedzyecz my<a)szto, yze szye posczyl na
pvsczy, myedzy Ierusalem a myedzy Ierychem,
vtory kamyen od Ierycha (ieiunavit autem dominus in deserto, quod est inter Hierusalem
et Jericho, secundo lapide a Jericho), czvsz
dvye myły Rozm 198.
Kamionawać cf. Kamienować
Kamionek 'mały kamień, kam yk, lapillus, calculus’ : Kamyonek calculus (circumdabit omnis
Israel civitati illi funes, et trahemus eam in torrentem, ut non reperiatur ne calculus ąuidem
ex ea II Reg 17, 13) 1471 M PKJ V 40.
Kamionka zool 'gatunek kuny, Mustela foina
BrissŻ: Kamyonka saxatilis 1472 Rost nr 1839.
Kamionny cf. Kamienny
Kamionować cf. Kamienować
Kamiony c f Kamieny
Kamo 1. p r z y s łó w e k z a im k o w y p y ta jn y
'gdzie, dokąd, ąuo : a. wprowadza pytanie nie
zależner. Kamo poydo... a kamo od oblycza
twego vczeko (quo ib o ... et quo a facie tua fugiam)? FI 138, 6, sim. Pul; Kyedy moy myły
szyn bądzye vyszyecz na krzyzv, kamo szye
mnye bądzye dzyeczy stradney zyemye (pro zenye)? Rozm 495; ^ b. wprowadza pytanie za
leżne: Tego na Sbroslawa szalugo, gdzesz mi
mego czloueka g o l..., potem gi wodl do mego
kmecza i tamo gi pothal a w them ne wem,
kamo gi dzal 1394 TPaw III nr 3470.
2. p r z y s łó w e k
z a im k o w y
w zg lę d n y,
wprowadza zdanie przydawkowe 'gdzie, ubi :
Gospodzyn mye oprawya, a nycz mnye vbędze,
na myeszcze pastwy, kamo (FI: tamo) mye postawyl(in loco pascuae,ibim ecollocavit)Pw/22,1.
Kamoć 'gdzie, dokąd, quo’ : Pospe[c]sice so!
A camoc? Kśw cr 9.
Kamoś 'gdzieś, dokądś, aliąuo : A gdisz ia
smocyw syo y tam, y sam syo obraczal, natichmyast kamosz syo podzal (subito non comparuit) B Z III Reg 20, 40.
Kampust, Kanpust 'kwaśne mleko a. maślanka,
lac fermentatum aut quod post butyrum factum
remanef: Campusth bilimen ca 1455 JA XIV
490; *Kanspust biblimen 1472 Rost nr 985;
Kanpvsth aralentum ca 1500 Erz 27; Kanpvsth
bilimen ib. ~ Cf. Kapusta.
Kamsor 'bankier, nummularius’ : Tegodlya
myalesz polyeczycz (sc. pieniądze) kamsorom
albo tem, czo pyenyądze przemyenyayą (oportuit ergo te committere pecuniam meam nummulariis M at 25, 27), a ya przyschedwschy zapravda vzyalbych me pyenyądze s syskyem Rozm
490.
Kamyczki bot. 'Saxifraga granulatu LŻ : Kamyczky saxifraga 1484 Rost nr 6319.
30
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Kamyk 1. pmały kamień, lapillus, calculus’ :
Bilobi iako pyasek plemyo twe a pokolenye szywota twego iako kamikowye gego (ut lapilli
eius) B Z Is 48, 19; Kamyk calculus (volavit ad
me unus de Seraphim et in manu eius calculus,
quem forcipe tulerat de altari Is 6, 6) 1471
M PK J V 89; Karnik calculus (vincenti... d ab o ...
calculum candidum, et in calculo nomen novum
scriptum Ap 2, 17) ib. 138; ~ rkam yki, calculorum multitudo: Kamykyem a. kamyka małego
calculo (postea implebitur os eius calculo Prov
20, 17) M PKJ V 68.
2. bot. 'Potentilla Tormentilla Schrk/ : Ka
myk ciceraria ca 1465 Rost nr 4258.
Kanał 'urządzenie do prowadzenia wody, kanał,
rynsztok a. rynna, canalis’ : Rinna albo kanał
canalibus 1461—7 Serm 248 v.
(Kancelaria) Kancelaryja 'urząd sporządzający
pisma i akta prawne, pomieszczenie, w którym
on działa, magistratus vel eius sedes, ubi documenta litteraeąue publicae conficiebantuP: lako
sprawnye Katharzynyn list ten wyszyedl s canczelarie staroszczini 1410 Piek VI 401; Yakom
ya nye bandacz opyekun Swyachnyn..., gdy any
raya posiała do cancelaryey ku wysłuchanyv
wsdanya gymyenya na Lypnykach..., anym
przywyleya na tho gymyenye nye wzalem 1471
SprT N W VIII 2, 34.
Kancelaryja cf. Kancelaria
(Kanclerstwo) Kanclerzstwo 'urząd kanclerza,
cancellarii dignitas’ : Cancellarius inde cancellariatalis dignitas cąnczlerzstwo ca 1500 Erz 27.
Kanclerz f o r m y : w. sg. kanclerz 1414 A K H
III 228, 1414 Pozn nr 701. 702, 1420 Czol III
67, etc. ; ^ i. sg. kanclerzem Sul 106, BZ I Par
18, 15; ^ /. sg. (przy) kanclerzu Sul 101; ^ ac.
pl. kanclerze B Z II Par 34, 8.
Z n a c z e n ie : 'kierownik kancelarii dworskiej,
biskupiej lub innej, cancellarius, scriba, ab epistulis’ : Ne wsząl-libi na nem kanczlerz szkody, tedi
by on na Michale nicz wszancz ni mai 1414
A K H III 228; Czszo xandz cancllerz dal szecz
krziwen za kapiczo, to dal pyenandze ze szbosza xandza Tworzyyan owego 1414 Pozn nr 701,
sim. ib. nr 702; Domino kanczlerz 1420 Czol
III 67; P rzi... Czadrze, probosczv va<r)schewskyem i canclerzu zacroczymskyem Sul 101; Po
społu s ... Pawiem, dwora naschego canczlerzem
Sul 106; Kanczlerz cancellarius ca 1500 Erz 27;
^ Y prziszedl Elyachym..., włodarz domv, a Sobnya, pysarz zemski, a Iohae..., canczlerz (a commentariis) ku Ezechiaszowy B Z IV Reg 18, 37,
sim. ib. 18, 18; Potem lo a b ... bil nad woysko,
a Io zap h at... kanclerzem (a commentariis) BZ
I Par 18, 15; Posiał Z aphana... a Am aziasza...,

a Io a ..., kanczlerze (a commentariis), abi oprauily dom pana boga swego BZ II Par 34, 8;
Canczlerz aut pysarz scriba (et S adoc... et Achim elech... erant sacerdotes et Saraias scriba II
Reg 8, 17) M PKJ V 39; ^ 'przełożony nad dwo
rem, cancellarius, villae praepositus : Primo quia
fuit portarius, *kalclersz y safarsz, Christi et
curie sue Gn gl. 99 b; ~ może ju ż nomen proprium: Canczlerz resignavit Nicolao, aurifabro,
agri V quartalia retro San sita 1420 Przem I
nr 1216.
Kanclerzewy cf. Kanclerzowy
Kanclerzow(y), Kanclerzew(y) 'należący do kan
clerza, ad cancellarium pertinens : Czso Iurga do
bitek zaiol ludzem xszodza kanczlerzewim,... to
gim zaiol na swem na prawem 1410 Piek VI 406;
Iacom poszlem bil oth Micolaya do *krzandza
cancleszowi dzedzyni do yego szoltisza 1413—8
JP XXXIII 390; Czso moy owczarz zayol owcze
ksandza canclerzewy, tho zayol na mem szycze
1423 Przyb 16.
Kanclerzstwo cf. Kanclerstwo
Kani cf. Masło, Nicie, Przędza
Kania zool. 'kania, Milvus regalis Briss.’ :
Kanya milus 1472 Rost nr 1341; Kanyą miluus
ca 1500 Erz 27.
Kanonik, Kanownik fo r m y : n. sg. kanonik
1403 JA VI 208; kanownik 1402 M aik 119;
^ g. sg. kanonika 1452 ZapWarsz nr 926; ^
d. sg. kanonikowi 1442 StPPP II nr 3080; ^ ac.
sg. kanonika Sul 113; kanownika 1402 Maik
119; ^ i. sg. kanonikiem XV ex. MacDod 139;
^ n. pl. kanonicy De morte w. 270; ^ ac. pl.
kanoniki De morte w. 406; ^ i. pl. kanoniki
Sul 106.
Z n a c z e n ie : 'duchowny katolicki wyższego
stopnia, członek kapituły katedralnej, kanonik,
canonicus, capituli cathedralis particeps : Tedi
yest gy postavil *kszicza canownica sandczinskego 1402 M aik 119; Tey rzeczi *ksecz canownik wstdal yest panu sandczemu wloczlaw<s)kemu mocz wsitko ib. ; Yako canonik yechal na Chebdzyn dom zamodzewoth 1403 JA
VI 208; Czy *ludzey... nye wirąbali kxanczu canonicoui... dambow 1442 StPPP II nr 3080;
Mi, łan s boga mylosczy... xanząn massowskye..., pospołu s ... canonyky ploczskymy...
vstawyami czlonky nyzey popyssane Sul 106;
Dokonali sza syąn kszangi... vilozone... przes...
xandza Maczieya s Różana, pyszarza skarbnego, canonyka warschewskyego Sul 113; Ja
kom ja w czasch rathaya v canonica wyranczyl
1452 ZapWarsz nr 926; Canonyczy y proboscze
bandv w moyey scolye yeszcze De morte w. 270;
Pognathamczy canonyky, proboscze, suffra-
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gany, a ny mam o tho przygany ib. w. 406;
Z kąnonykyem Bodząthą dzekan posszedl do
Rzymą XV ex. M acDod 139.
Kanownik cf. Kanonik
Kanpust cf. Kampust
Kantorowstwo eposiadłość, stanowiąca uposaże
nie kantora (pewnego członka kapituły), cantoris
beneficium : Circa oppidum praedictum Sław
ków sunt agri speciales, rubeta ac sylvae, qui
communiter dicuntur cantorowstwo, et in quibus in profectum cantoriae possit locari curia
DłLB I 25.
Kantorow(y) 'związany z kantorem (pewnym
członkiem kapituły katedralnej), qui cantoris est,
ąuid ad cantorem p e rtin e f: Testes... contra dominum cantorem :... Jaco to, czso cantorovemu
thouarzisseui pobrano, rzeczi tich Potrassz
*vziteka ne ma 1391 Pozn nr 254; Testes...
co n tra... Johannem procuratorem cantoris:...
lako Hannus nye podarł boru Miczkowa y ksandza kanthorowa 1405 HubeZb 105.
Kantyk 'pieśń, hymn, carmen, hymnus : O tern
koronovanyv... stoy tako pyssano v kanthykach, czvsch v pyesnyach Salomonovych Rozm
829.
Kap "wosk okopujący z palących się świec, cera
stillans de lucernis ardentibus’ : Kap cerota 1472
Rost nr 1004.
Kapać f o r m y : praes. ind. 3. sg. kapie BZ II
Par 34, 21, 1471 M PKJ V 105, M PKJ V 73; —
part. praes. act. adi. n. sg. m. kapiący XV p.post.
PF V 9; n. pi. f . kapające FI i Pul 71, 6; i. pl.
kapiącymi 1444 R XXIII 305; ^ in f kapać ca
1500 Erz 27; ^ fut. 3. sg. m. kapać będzie B Z
II Par 34, 25; ^ praet. 3. sg. m. kapał B Z Ex
9, 33; / . kapała Rozm 817. 827; 3. pl. kapały
1471 M PK J V 33; ^ condit. 3. sg. f . kapałaby
XV p. post. PF III 287.
Z n a c z e n ie : 'spadać, spływać kroplami, stillare, guttatim cadere, fluere : Sstopy iaco descz
w runo y iaco crope kapaiocze na zemo (sicut
stillicidia stillantia super terram) FI 71, 6, sim.
Pul; Pinguis quos olei rore madentibus licnis ac
facibus pascimus aridis tłustego tuku roszą kapianczimy, szmoczonimif...] pochodniach w suchich 1444 R XXIII 305; Przestały gromowye
y gradowye, any wyoczey kapaal deeszcz na szemyo (nec ultra stillavit pluvia super terram) B Z
Ex 9, 33; Kapały distillaverunt (terra m ota est,
caelique ac nubes distillaverunt aquis Jud 5, 4)
1471 M PK J V 33; Calamus korzenye, s kthorego telko kapye (Ezech 27, 19) ib. 105; Sonet
(gutta) capalaby XV p. post. PF III 287; Tuk
kapyączy s pyeczenyey cadula XV p. post. P F
V 9; Kąpącz stillare ca 1500 Erz 27; Vschytky
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szye rany były odnovyly z yego czyala, aze krev
czyekaczy kapała na zyemyą Rozm 817; Ta ysta
suknya vschytka była czyrvona,... bo szye krev
przytrączyvschy przez nye aze na zyemyą capala Rozm 827; ^ przenośnie: Bo wyelyka
gnyewyvoscz bosza kapye na nas (stillavit super
nos) B Z II Par 34, 21; Przetosz kapacz bodze
gnyew moy na to myasto (idcirco stillabit furor
meus super locum istum) ib. 34, 25; S ktorich
capye mirra napyerzwa distillancia (labia eius
lilia distillantia myrrham primam Cant 5, 13)
M PK J V 73. ~ Cf. Rozkapać się, Skapać,
Wykapać, Ukanąć.
Kapalica 'serwatka, serum : Capalicza aqua
lactis 1419 Rost nr 5268; Kapalicza serum XV
p. pr. R XVI 323; Kapalicza balducta 1472 Rost
nr 986; Kapalycza lactina caprina 1475 ib.
nr 3264; Bebulca syrwatka sed baculca dicitur
proprie capalica XV p. post. PF V 6; Kapalyczą
serum ca 1500 Erz 27; Szarą vel kąpąlyczą se
rum ib.; Kąpąlyczą serum, liquor, qui fluit dc
recenti caseo ib.
Kapalin 'rodzaj hełmu, cassis’: Panczers, oboyczek, capalyn czyrny 1471 GórsJaz 271; Capalin
cysthy 1471 GórsPiech 209; H abens... capalyn
mundum 1474 GórsJaz 273; Item capalyn cum
barth 1475 M M A e XVI nr 911; 3 cassides al.
capalyny 1495 RocznKrak XVI 62; W kopynyczy zbroy bez kapalyna 1497 GórsPiech 207.
Kapanie 'krople spadające, guttae decidentes,
stillicidium : Strumene iego vpoy, rozmnosz
plod iego, w kapanu iego weselicz se bodze rodzocz (in stillicidiis eius laetabitur germinans)
FI 64, 11, sim. Pul; ~ Nam apparebunt stelle,
quasi cadent in terram, quia emittent aliquas
distillaciones, capane, quasi comete XV med.
GIWroc 101 v; ^ dubium: kapanie domowe
'rynna, stillicidium, czy też 'woda kapiąca z da
chu, aqua de tecto decidens : Kapanye domowe
stillicidia XV p. post. PF III 290.
Kapary pl. tantum 1. bot. 'szparag, Galium
verum L ć: Kąpąry asparagi ca 1500 Erz 27;
Asparagus est genus boleti, smarsz, vel piscis,
secundum alios kapary ib.
2. 'rodzaj katapulty, tormentum quoddam bellicum : Scorpio est instrumentum militare, quod
nunc wlgus balistam vocat, quasi similitudinem
scorpionis habens, kąpąry ca 1500 Erz 27.
Kapelan 'kapłan pełniący swoje obowiązki przy
małym kościele, kaplicy, presbyter, ecclesiae minoris vel capellae praepositus': Petir capelan
dewcze prediger 1446 Czół IV 255.
Kapica 'odzienie wierzchnie mnichów, habit,
też kaptur, monachorum habitus, cucullus : Czszo
xandz cancllerz dal szecz krziwen za kapiczo, to
30*
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dal pyenandze ze szbosza xandza Tworzyyanowego 1414 Pozn nr 701; Capicza ca 1455 JA
XIV 493; Capicza mnysska habitus religiosorum OrtCel 5; Sly m nych..., geszthly wszadze
na szkapycza, vethknye sza nadrą kapyczą De
morte w. 448; Z opatha szeyma capyczą, dam
komv na nogavycza ib. w. 469; Mnyszka ka
pyczą gugula ca 1500 Erz 27.
Kapitulny 'należący do kapituły, qui ad capitulum pertinet, in capituli possessione e s f : Aggerem capituli nominantes vlg. capitulna grobla
1444 KodWP V 686; Petrus carpentarius... recognovit, q u ia... sponte, grate, riteąue ac racionabiliter resignavit molendinum suum vlg. capitulny nuncupatum 1471 AcPosn II 11.
Kapitulum f o r m y : n. sg. kapitulum Sul 65. 72,
Rozm 239. 243; ^ g. sg. kapituła Sul 19; ~ ac.
sg. kapitulum Sul 72; -—' /. sg. (w) kapitule Sul
65. 74, XV ex. SK J I 147; — n. pi. kapituła
Sul 62; ~ g. pl. kapituł Sul 62; ^ i. pl. kapi
tuły Sul 72; ~ l. pl. (w) kapitulech Sul 20; ka
pitułach Sul 55.
Z n a c z e n ie : ' rozdział, caput, libri l o c u s Szą
(sc. prawa) w szobye słowo od słow a... w kapytvlyech przerzeczonych popysana Sul 20;
O thakych wynach w przemynalych capytulach
... gest wyslowy<o>no Sul 55; Sbythna capytula
alybo vstawyenya praw ... gest polski popysana
Sul 62; Czso wyączey szbywa nath tho capitul
abo praw, thy szą... oprawyona ib.; Tho thesz
capitulum yvsz było położono w onem capytvle
Sul 65; Tho tesz yiszszey iusz poth gynszymy
capituli theyze matherigey sgarnalo sza Sul 72;
Tho capitulum stogy wiszszey nisz wszistko
sgarnyono poth capitulum Nobilitatis stirps
ib.; Iak okole... sz staradawna przes przothky
nasze w nyektorem capitule (in ąuodam capitu lo )... gest wyslowyono Sul 74; W vstawyenyv
nyektorego capitula (capituli)... gest gim zapowyedzano Sul 79; Ewangelyv maczye dzysyeyszey nyedzelye, który ya svyat<y> Macyey
popyssal <w> szosthym polozenyv albo capitule
svoych ksyąk XV ex. SK J I 147; O krzsczenyv
svyątego lana trzeczye capitulum Rozm 239;
Czvarte capitvlvm Rozm 243; Svyaty Maczyey
pysse v czvartem ca<pitulu)m Rozm 267; ^
Svyąthy Maczyey pysze v kxyągach svoych capytulo trzeczyegonasczye Rozm 338. ^ Cf.
2. Kapituła.
1. Kapituła 'przyboczna rada biskupa, złożona
z kanoników katedralnych, capitulum, canonicorum cathedralium consilium : Jacom ne ranczil
za trzi tysancze krziwen capitule gnesdzenskey
1407 Pozn nr 615; Szoleczstwo w Byscupiczach
xanza y kapituła cosczola poznanskego witrzi-
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maly trszidzeszczy lath y trszi latha dobrowolne
1417 Przyb 12; Jacosmi graniczily medzy Thomiczami et Lyszouiczami, Thomiczskego a capitulą dzedzinami 1419 Pozn nr 1048; Jako Usta
thego yederkovego, kthory Jakub oczecz gich
ranczyl podług rankogemstwa j podług xanzanczego lysta capy tulę nye dały 1461 ZapWarsz
nr 1145.
2. Kapituła frozdział, caput, libri locus9: XI ka
py tuła BZ Gen 11; Trzeczyenaszczye capytula
ib. 13. ^ C f Kapitulum.
Kaplica 'sacellum : A lbartus... yczinil dosicz
za pana Wocenczego... duso kapliczy 1402 Piek
VI 78; Kaplyczą sacellum ca 1500 Erz 27; Kaplycza sacellum ca 1500 R XLVII 356; Ten
ystny centurio... yczynyl obras s kam yenya...
y postayyl y w svey kaplyczy albo svey boznyczy
Rozm 224.
Kapła 'urząd kapelana wraz z przynależnym
uposażeniem, capellani dignitas et bona ac reditus9: Kasznodzege szo sly..., isczy gim (sc. kró
lom) o biskubstwo, o probostwo y o kaply poch<l>ebug0 Gn l l b ; Albertus episcopus Poznaniensis contra plebanum de Scoroszewo...: Jaco
werdunki w Scoroszewe ne przisluchali ani przidani tamo cu capie..., ale przisluchayo cu stołu
byscupemu 1407 Pozn nr 606; Prószy za myą
bo g a..., azaczbich bil kapłanem, a za thym
abiscze my kapią dały 1428 P E N 15; Capia beneficium ca 1428 PF I 489; Kapią plebania
ca 1500 Erz 27.
Kapłan fo r m y : n. sg. kapłan Gn 11 a, Gn
ap. 4b, 1413—4 Msza I 262, sim. III. IV. VI,
1418 Przyb 13, etc.; ~ g. sg. kapłana 1400
Leksz II nr 2618, Sul 74, BZ Jer 29, 26, etc.;
~ d. sg. kapłanu B Z II Par 34, 9; kapłanowi
B Z Ley 5, 8. I Esdr 7, 11. Jer 29, 25; ^ ac. sg.
kapłana 1407 HubeZb 89, Sul 4, B Z IV Reg
17, 27, etc.; ~ v. sg. kapłanie Spow 3. 6, 1414
JA XIV 499, Naw 115; ~ i. sg. kapłanem 1428
PF V 15, B Z III Reg 13, 33. Jer 29, 26, etc.;
~ l. sg. (po) kapłanie 1461 ZapWarsz nr 1120;
i.
du. kapłanoma 1427 BiblWarsz 1861 III 40;
~ n. pl. kapłani Gałka w. 26, Sul 23, BZ Ex
19, 22. Jos 6, 12. I Esdr 6, 20, etc.; ^ g. pl.
kapłanów Gn l l b , BZ I Esdr 7, 24. Neh 5, 12,
Pul 133 arg.; ~ d. pl. kapłanom B Z II Par 31,4.
I Esdr 6, 20. Jer 29, 25, XV p. post. Kałużn 286,
etc.; ~ ac. pl. kapłany Gn ap. 3 a, Galka w. 67,
Sul 4, B Z III Reg 13, 33. Neh 10, 34, Tęcz w. 9,
SkargaPloc w. 62.; ^ i. pl. kapłany Gn 4 a,
Aleksy w. 210, XV p. post. R XIX 56; kapłanmi
1453 R XXV 211, B Z I Par 18, 16; ~ /. pl.
(w) kapłaniech FI i Pul 98, 6, BZ I Esdr 8, 15.
Z n a c z e n ie : 'sacerdos, presbyter: a. chrzęści-
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ja ń ski: Gdiscy ktoro sv0toscz do mastha przynoszo, tedycz V0cz ludze s kaplany... naprzecif
ge vynydz0 Gn 4 a; N a tem tho svecze mało
takich kaplanof nadze. . chos bycz ony króle...
o gich sloscz karały ge Gn 11 b; Prossczye pana
Boga za nasz, kaplany Gn ap. 3 a; Ją thesz
oszoblyyye, grzeszny capląn, polecząm laszkąm
vaszym dobrodz<ie>ye szwoye Gn ap. 4b; Jacom
szliszal ot kapłana 1400 Leksz II nr 2618; Iaco
Micolay wipusczil kapłana Wawrzinczowi, yego
myal przecziw gemu stawicz 1407 HubeZb 89;
Czyebye, kaplanye, w myasto boga prossa, aby
mya rosd<r>zessyl Spow 3; Ya, grzessny czlovyek, spovyadam sya bogv... y tobye, kaplanye
Spow 3. 6; *Przygyamnye myecz raczył yesz
<dary>..., kthore <tobye) dal napyrszy kapłan
(quod tibi obtulit summus sacerdos) 1413—4
Msza I s. 262, sim. III. IV. VI; Caplane, chces
polepsicz duse swey, ne mow czansto: piwa
naley 1414 JA XIV 499; N ikel... Jacobum ...
yąl, yz kapłan nan volal gwałtu 1418 Przyb 13;
M y ... gothowysmy szye oczisczycz thrzemy
slachcziczi y dwyema kaplanoma 1427 BiblWarsz 1861 III 40; Prószy za myą b o g a...,
azaczbich bil kapłanem, a za thym abiscze my
kapią dały 1428 PF V 15; Kristowi kaplany, od
Krista wezwany, gegozz nasladuio Gałka w. 26;
Kriste, przez twe rani racz nam dacz kapłani,
gizzby prawdą wiedli ib. w. 67; Gdy caplana
albo żaka zabytho (de presbytericidio et clericidio)... Gdze zak swanczoni albo caplan (presbyter) bilbi zabith,... tham cirkew albo cirekvi...
oth prawa szą zapowyedzany,... a thegodlya
w nych vrzanth sluzbi bozey nye ma bycz przes
kapłani czinyon (divinum officium non debet
celebrari) Sul 4; Kaplaany alybo szaczy (Dział
10: dvchowny), mayącz dzyedzynne gymyenye
(clerici bona patem alia possidentes), abi szły na
woyną Sul 23; Vstawyamy, aby pirwy rok przes
prosthą nyemocz, ale wthory przes prawą nyemocz, przes myenyenya szpowyedzy a prziwodzenya caplana (absąue... allegatione capellani) byli othkladany Sul 74; Wyszła (sc. Anna)
krasszą szvey czvdnosczy myedzy kaplanmy
(R XIX 56: kapląny) w sz<w>yathosczy 1453
R XXV 211; Wyacz thv papyesz sz kardynały,
ceszarz szwimy (leg. z swymi) kaplany szły sza
k nyemv sz chorąkwamy Aleksy w. 210; Clericus caplan uel pop OrtCel 2, sim. OrtLel 233,
OrtZab 527; O rany kapłana albo szaka. Ustawyamy tesz, aczby kapłana... zabyto..., tedy
ta parrochia ma bycz zaklyątą Dział 4; Swanthosczy ny szacz nye myely, kaplany poranyly
Tęcz w. 9; Zemak nye *wschyl pyvczydzeschvth
slothych yekyerskych po hymarley rancze po
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Pyetrze kapłanie 1461 ZapWarsz nr 1120; K a
płana yyernego sacerdotem fidelem 1461—7
Serm 322 v; Then owocz stal szye królem y ka
płanem M W 88a; Czi yzczi kaplany albo laczynnyczy... mayą moviczi psalmy gynsze godzynne 1484 Reg 714; Mayą myeczi yisitatora,
nayyedzacza kapłana (yisitatorem habeant sa
cerdotem) ib. 721; Ku apostołom az do kapła
nów y ku czerekwy molwy nasz prorok, *napymynayocz myiowacz boga Pul 133 arg.; Gdzye
thy szam yesz, wyschy kaplanye y nawyscha
offyara Naw 115; Kvak (pro kvap) szya rychło
kv spovyedzy, kaplany (SkargaWroc w. 26: ka
płana) w szwoy dom poyyedzy SkargaPłoe
w. 62; Odzyenye kapłana nawysszego yestimentum summi sacerdotis XV p. post. Kalużn 272;
<P>osztawyl kaplany ordinat eos sacerdotes
ib. 274; Ad sacros ministros, gl. ad sanctos sacer
dotes na szwathe szlugy, tho gyesth kaplany XV
p. post. PF III 288; Radząncz (leg. radzęć), aby
pirwye placzyl slugam, nesszly caplanom (consulo, quod primo servitoribus quam sacerdotibus solvi mandes) XV p. post. R I s. XLVII;
Nye byva tho sznenaczka, ale iako rychło szlov[y]a wymówi kapłan XV p. post. R XXV 200;
C hryste,... day mu, aby w krolesthwe thwem
byl, bocz byl thwogym kapłanem XV ex. MacDod 141; Szwyathy Thworzyanye,... vszlysz
szwe spyewaky, kaplany y szaky XV ex. PF IV
623; Caplana presbiteri ca 1500 JA IV 96;
^ b. niechrześcijański: V thego tho króla He
roda bylczy gesth geden kapłan, gemusczy gest
było tho [y]ymo Zacharias dzano Gn 11 a, sim.
EwZam 287; Moyses y Aaron w kaplanech iego
(in sacerdotibus eius) FI 98, 6, sim. Pul; Kaplany
(sacerdotes), którzy przystopuyo ku panu, acz
sze poszwyoczoo B Z Ex 19, 22, sim. ib: Jos 6, 12;
Offyerowacz bodzye dwye garlyczi... pan v ...
y da ge kaplanowy (dabitque eos sacerdoti) BZ
Lev 5, 8, sim. ib. I Esdr 7, 11; Przymye kapłan
(sacerdos) wyeko z roki gego B Z Deut 26, 4;
Geroboam... vczinyl z naposzlednyeyszego lyvda
kapłani módl gornich (sacerdotes excelsorum),
ktokoly chcyal,... bil kapłanem (liebat sacerdos)
módl gornich B Z III Reg 13, 33; Wyedzcye tam
genego kapłana (unum de sacerdotibus) B Z IV
Reg 17, 27; S adoch... a Achim elech... bilasta
kaplanmy (sacerdotes) B Z I Par 18, 16; Przikazal (jc . Ezechiasz) lyvdu..., abi dawały dzali
kapłanom (sacerdotibus) B Z II Par 31, 4; Gysz
prziszedszy ku Elchiaszowy, kaplanu wyelykemv (sacerdotem magnum) ib. 34, 9; Posiał
lysti... kv Sofonyaszowy... kaplanowy a kv
wszem kapłanom (ad Sophoniam ... sacerdotem
et ad universos sacerdotes) B Z Jer 29, 25; Bog
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dal cyo kapłanem (sacerdotein) myasto Ioiady
kapłana (pro Joiade sacerdote) ib. 29, 26; Cziscyeny kaplany... y wszitci socz cziscy ku obyatowanyv b aran k a... kapłanom y sobye (purificati enim fuerant sacerdotes... ad immolandum
pascha... sacerdotibus et sibi) B Z I Esdr 6, 20;
Przeto wam davami na swyadomye ze wszech
kapłanów (sacerdotibus)..., abi nye myely moczi bracz mita ib. 7, 24, sim. B Z Neh 5, 12;
Patrzilem w lyvdu a w kaplanyech (in sacerdo
tibus) s sinow Lewy y nye nalyazlem tu BZ I
Esdr 8, 15; Prze gesmi lyosi rzucyly myedzi
kapłani (inter sacerdotes) BZ Neh 10, 34; Bo
gom thwym, to gest kapłanom, nye vwlaczay
(diis non detrahes Ex 22, 28) XV p. post. Kalużn
286; Gdy posłały Szydovye od Ierusalem ka
plany (sacerdotes Jo 1, 19) y dyacony EwZam
299; Tako yą (jc . Marię) dasch do kosczyola
y polyeczysch kapłanom (sacerdotibus) Rozm 4,
sim. ib. 15. 27. 59. 286. 399; Wsyczczy kaplany
(universi sacerdotes) dzyvovaly szyą temv nasylnye Rozm 13, sim. ib. 14. 15. 16. 29. 325;
Poschedl yeden stary kapłan zydowsky, vzravschy dzyevyczą M arya naczela szyą lyekacz...
Ten ysty kapłan chczyal yą obakacz Rozm 20;
Ach mnye nądznemv, ktorem oblyczem poyde
do kosczyola, ktorem vezryą y vzryą kaplany
boże Rozm 56; Od A blya... aze do Zachariascha kapłana Rozm 463; Daley począł yego pytacz czvsz kapłan navyssy (summus sacerdos
Marc 14, 61), byskup rzekącz Rozm 722; Vyedzyal (,sc. Piłat), yz gy (sc. Jezusa) przez zasroscz
yąly yysschy caplany, czvsch byskupovye (summi
sacerdotes Marc 15, 10) Rozm 809.
Kapłani 'należący do kapłana, qui ad capellanum pertinef: De prato dieto caplana lanka 1394
KodPol II 343; Swanthoslaw szedł... gwałtem
do caplanego domu y nagabal gy 1410 HubeZb
53.
Kapłanow(y) ' quisacerdotis e s f : Bilalibi dzewka
kaplanowa (filia sacerdotis) konwszkole sz lvdv
o d d an a..., s pirwich vrod gescz nye bodze BZ
Lev 22, 12; A lepak wogewoda... bodze Eleazar,
syn Aaronow kapłanów (filius Aaron sacerdo
tis) B Z Num 3, 32.
Kapłański f o r m y : n. sg .f. kapłańska B Z Lev
21,9; neutr. kapłańskie BZ Deut 18,3; ^ g. sg. m.
kapłańskiego 1484 Reg 714, EwZam 2 8 7 ;/. ka
płańskiej XV med. R XXIV 360, B Z I Par 24, 6;
neutr. kapłańskiego B Z Deut 17, 12, M W 58 b;
—' d. sg. f . kapłańskiej BZ II Par 23, 5, XV
p. post. R XXIV 94; neutr. kapłańskiemu Rozm
712; ^ ac. sg. f . kapłańską Rozm 760. 763;
neutr. kapłańskie Rozm 684; ^ v. sg. f . kapłań
ska 1460 PF IV 623; ^ i. sg. f . kapłańską BZ

II Par 23, 18; neutr. kapłańskim Rozm 640;
^ /. sg. neutr. (w) kapłańskiem B Z Deut 19, 17;
^ i. du. f . kapłańskima Naw 98; ~ n. pl. m.
kapłańscy B Z Deut 18, 1; / . kapłańskie B Z Jos
4, 3; neutr. kapłańskie Rozm 764; ^ g. pl. m.
kapłańskich B Z Num 3, 32. I Esdr 7, 7; / . ka
płańskich BZ Deut 17, 18; ^ ac. pl. neutr. ka
płańska B Z I Esdr 10, 5; kapłańskie EwZam
293; ^ i. pl. neutr. kapłańskimi B Z I Esdr 8, 29,
EwZam 297; kapłańskiemi Rozm 175.
Z n a c z e n ie : 'sacerdotalis, qui sacerdotis est,
qui ad sacerdotem pertinef: Vrzodu caplanskey
szwiotosczy XV med. R XXIV 360; Kaplanyska dzewka (sacerdotis filia), gdiszbi pochwiczona bila w nyecistocze..., plomyenim yszona
bodze B Z Lev 21, 9; A lepak wogewoda z ka
płańskich slvg kosczelnich bodze Eleazar (princeps autem principum Levitarum Eleazar) BZ
Num 3, 32; K toby... nye chczal poslvchacz
przikazanya *kapalnskyego (nolens oboedire
sacerdotis im perio),... vmrze ten czlowyek BZ
Deut 17, 12; Kxyogy prawa tego to zbyerze
s kxyog *kaplanniskich Levi pokolenya (a sacer
dotibus Leviticae tribus) ib. 17, 18; Nye bodo
myecz kaplansci (sacerdotes) slvdzi kosczelni...
czosczi w dzedzinye s ginim lvdem ib. 18, 1; To
to gest prawo kaplanske (iudicium sacerdotum)
w lvdv ib. 18, 3; Stanyeta o b a ... przed panem
widzenyy (leg. w widzeniu) kaplanskem (in conspectu sacerdotum) y sodovem ib. 19, 17; Vibyerz dwanaczcze m ozow ..., acz podnyoszo
dwanaczcze kam yenyow ..., na nichze to so stali
nogy kaplanskye (ubi steterunt pedes sacerdo
tum) B Z Jos 4, 3; Popysal ge Semeyas... przed
ksyoszoti kaplanskey czelyadzi (coram ... principibus quoque familiarum sacerdotalium) B Z I
Par 24, 6; Trzecya czoscz z was, iasz przichodzi
k sobocye kaplanskey y koscyelnich sług (tertia pars vestrum, qui veniunt ad sabbatum, sa
cerdotum et Levitarum),... bodze w bronach
B Z II Par 23, 5; Vstawyl loyada starosti w domv
bozem, abi pod moczo kapłańsko (sub manibus sacerdotum )... offyerowaly zszone obyati
panv ib. 23, 18; S sinow kapłańskich (de filiis
sacerdotum) B Z I Esdr 7, 7; O sacrum, o celeste
misterium vlg. o swątha, nyebyeszka thayemnycza kaplanyska 1460 PFYV 623; Anna swiatha
s pokolenya kaplanyskyego M W 58 b; Ka
plan y ... mayą moviczi psalmy gynsze godzynne
podług vrządv kaplanyzkyego (iuxta clericorum
ordinem) 1484 Reg 714, sim. EwZam 287; Przede
m n a ... zegnano chlyeb rąkoma kaplanskyma
Naw 98; C u m ... Jhesus... yenisset Betphage,
id est yiculus sacerdotum ku ylyczcze kaplan
skey XV p. post. R XXIV 94; Myecza ma do-
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bycz ryczerz kaplanskym povyei<en>ym na
kassn czeszarska Rozm 640; Zydovye yvz były
straczyly mocz kapłańską Rozm 760; *Czy ysthny
pyenyądze nye yestczy podobno vroczycz v karbaną czvsch v ten skarb, gdzye kładą offyarą 5
^ książę kapłańskie
kapłańską Rozm 763;
'arcykapłan żydowski, pńnceps sacerdotum' :
Czuycye a ostrzegaycye dokod nye odwazicye
przed ksyoszoti kaplanskimy (coram principibus sacerdotum )... w skarb domv bożego B Z I 10
Esdr 8, 29, sim. EwZam 297; Przeto wstał Ezdras, zaprzisyogl ksyoszota kapłańska (principes
sacerdotum) B Z I Esdr 10, 5; Zebrawszy
vszystky kszyazata kaplanskye (principes sacer
dotum M at 2, 4), badał szyą (sc. Herod) od 15
nych EwZam 293; Tho szye stało pod kxyaząty
kaplanskyemy (sub principibus sacerdotum Luc
3, 2) Rozm 175; Tedy kxyaze<ta> kaplanskye
(principes sacerdotum Jo 12, 10), byskupovye
y lyczemyernyczy począly myslycz, yakoby y Ła 20
zarza vbyly Rozm 445; Rzeklym (leg. rzekł-li-m)
przevrotnye albo navczal, *vpszy kxyazą ka
planskye, czusch byskupa Rozm 684; Myły Cristus podań był Cayphaschovy, kxyazączyv kaplanskyemv Rozm 712; Y vzyąly czvsch kxyą- 25
ząta kaplanskye s karbany trzydzyesczy pyenyądzy Rozm 764.
Kapłaństwo 1. 'urząd kapłański, godność ka
płańska, sacerdotis dignitas ac po test as, sacerdotium : Tego dnya, w ktorysz gest gemv vsta- 30
wyl Moysesz, abi w kaplanstwye vszywaly (ut
sacerdotio fungerentur) B Z Lev 7, 35; Biskvp,
to iest kapłan nawisszy myedzi braczo swoyo
bodze,... iegos to rocze so na kapłaństwo poswyoczony (in sacerdotio consecratae sunt) ib. 35
21, 10; Ta to ymyona so synów Aarona kapłana,
gisz to mazani so, a gichze to napelnyone so
y poswy0czone r 0cze, aby kaplanystwa poziwali
(ut sacerdotio fungerentur) BZ Num 3, 3; Pozi
wali so kaplaynstwa (functiąue sunt sacerdotio) 4 0
ib. 3, 4, sim. EwZam 287; K sobye przystopicz
kazał iest tobye y wszitkey braci tw ey,...
abiscze takyesz wam kapłaństwa sobyli (ut vobis
etiam sacerdotium vendicetis) B Z Num 16, 10;
Dawam gemv slvb mirv mego, a bodze takes 45
gemv, iako semyenyv gego, vmowo kapłaństwa
wyecznego (pactum sacerdotii sempiternum) ib.
25, 13; Cayphasch... straczyl y slavą, y dostoyenstvo kaplanstva Rozm 725, sim. ib. 637.
2.
'kapłani, duchowieństwo, sacerdotes' \ Any50
ceszarz, any papyesz, any wsz<y>thko kaplanyszthwo takyesz,... nye mogl roszdrzecz nycht
ranky gyemv Aleksy w. 224.
(Kapłon) Kapłun 'kogut kastrowany, kapłon,
capo, gallus gallinaceus': Jacom mu ne wino- 55
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w ath ... dw (leg. dwu) caplunu 1421 Pozn
nr 1086; Kaplun gallus galinatus 1472 Rost
nr 1294; Kaplvn capus ca 1500 Erz 27; Kaplvn
vel kvrzeyą gallinacius ib.; Cantat nocte capo
kaplun ib.
(Kapłonny) Kapłunny 'dotyczący kapłona, qui
caponum e sf: Fora hebdomadalia carnium al.
sochaczsky kaplunne vocata 1473 Matr I nr 1021.
Kapłun cf. Kapłon
Kapłunny cf. Kapłonny
Kapnica 'dom, w którym topiono wosk, domus,
ubifarorum cera liąuefiebaf: Kapnica liąuefactorium 1470 LubelSłow 32.
Kaptur fo r m y : n. sg. kaptur 1428 ZapWarsz
nr 330, Park 406. 413, ca 1500 Erz 27; ~ g. sg.
kaptura 1400 HubeZb 76, 1427 M PKJ II 306,
etc.; ~ ac. sg. kaptur 1402 KsMaz I nr 218 a,
1428 ZapWarsz nr 330, etc.; ~ g. pl. kapturów
1397 Pozn nr 356.
Z n a c z e n ie : 'nakrycie głowy chroniące przed
deszczem i zimnem, capitium, c a c u l l u s Jaco
Sdzeslaua ne wcradla capturof ani ginich *reczi
1397 Pozn nr 356; Dobek Michałka ne szindowal na dobrowolney drodze ani samostrzala
y captura wroczil liczem 1400 HubeZb 16; Iacom ia ... ne winowat Swochne tkancz na plascz
ani s tkanczami kaptur 1402 KsM az I nr 218a;
Jako Jan Magdalenye ne w szanl... capthura za
oszm scoth 1427 M PK J II 306, sim. 1462 Czrs
s. X LI; Jako mne Jan nye uczinil za captur
targhem conyowim doszicz, a captur thako
dobri, yeko *cztrdzesczy grosschy 1428 Zap
Warsz nr 330; Czsso na myą szalował Wyernek
o kaptur y o dwye czapcze, tho mnye dal dzecan 1436 KsMaz III nr 2320, sim. 1436 Zap
Warsz nr 669; Andrzey nye ukradł Jacubowy
kaptura 1441 ZapWarsz nr 552; Petrus non recepit... eąuum, iopulam, caligas, lapky, panczerza, ostrok, captura, suknyey, scorzen 1442
StPPP II nr 3077; Captuur id est capucium Park
406; Jako kameen, thako kaptuur, pissan bądze
przes k y kuur ib. 413; Kąpthvr caputium ca
1500 Erz 27.
Kapturowy 'mający związek z kapturem, może
rzemieślnik wyrabiający i sprzedający kaptury,
qui ad cucullum vel capitium pertinet, fortasse
qui cucułlos vel capitia conficit ac ve n d if: Fflorianus, capturowy, habet ius 1403 Liblur nr 1454.
Kapusta fo r m y : n. sg. kapusta FI 36, 2, 1419
Rost nr 5054, 1437 ib. nr 11215, etc.; ~ g. sg.
kapusty 1417 KsMaz I nr 2754, 1475 TymProc
231, XV p. post. R XXV 177; ^ d. sg. kapuście
Rozm 122; ^ ac. sg. kapustę Sul 4, Dział 5,
1471 CyzKlob 444; ^ i. sg. kapustą XV p. post.
R XXII 59.
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Z n a c z e n ia : bot. 1. 'kapusta warzywna, Brass/ra oleracea L. v. capitata : Yacom ya ne prze
brała plotha any kapusthy popasła 1417 KsMaz
I nr 2754; Kapusta hoius 1437 Rost nr 11215;
Theszs gdzekolye plugem w ogrodzech... orano
bi bilo, dzeszanczina s pełna ma dana bicz,
wyiąwszi rzepą, mak, kapustą (exceptis rapis,
papavere, caulibus) Sul 4, sim. Dział 5; Bladium
sunt sagettes yirentes, blada vlg. kapusta 1450
Rp Kap Krak; Capusta lactuca ca 1465 Rost
nr 3959; Syegye capusta Grzegorz 1471 CyzKłob 444; Nye wynossyla gwalthem vzythkow
z ogroda Thomczinego, tho yest capusthy, pasthernaky i drugych yzythkow 1475 TymProc
237; Capusta caulis XV p . post. R LIII 65;
Kąpystą caulis ca 1500 Erz 27; ^ biała ka
pusta: Byala kapustha carabus 1460 Rost
nr 3427; Byala kapusta carabus ca 1465 ib.
nr 4209; Kapusta byala compositum 1472 ib.
nr 1075; ~ kwaśna kapusta: Quasna kapusta
compositum ca 1465 Rost nr 4278; Kapusta
ąuassna compositum 1472 ib. nr 1076;
'potrawa z kapusty, olus, cibus e caule vel brassica confectus9: Kv omasczenyy kapusthy ad
condienda olera XV p. post. R XXV 177; Myły
lesu s... rval zyelya kapysczye potrzebna (herbas necessarias ac, var. ad, olera collegit) Rozm
122;
^ może zamiast kampust emaślanka,
mleko kwaśne, fortasse lac, quod post butyrum
confectum residet vel lac fermentatum : Omnes
tui inimici boday v rychlye kyem szbycy y ka
pustą pluszkany XV p. post. R XXII 59.
2. czarna kapusta 'Brassica oleracea L . v. viridis (a cep h alaf: Kapusta czarna caulis, olera
1472 Rost nr 1082; Czarna capusta olus ca 1500
ib. nr 7227.
3. włoska kapusta 'Borrago officinalis L.9:
Wioska capusta borago ca 1465 Rost nr 3813.
4. kapusta leśna, polna 'Crepis tectorum L.9:
Capustha *leyesszna 1475 Rost nr 3027; Ca
pusta polna calculus agrestis ca 1500 Rost
nr 5385.
5. zajęcza kapusta a. ' Crepis tectorum L.9:
Zayancza kapustha cauliculus leporis 1460 Rost
nr 3441; Zayacza kapusta saganaria ca 1465
ib. nr 4551; ^ b. ' Oxalis Acetosella L ! : Zayocza capusta alleluia 1419 Rost nr 5054.
6. dziwoka kapusta 'Sedum Telephium L.9:
Dzywoka kapusta obstrucium ca 1500 Rost
nr 5517.
7. 'młode listki, herbarum novarum frondes :
Bo iaco sano richlo zwodno y iaco kapusta zol
(Pul: yako odroszly zyol) richlo spadno (et
ąuemadmodum olera herbarum cito decident
FI 36, 2,

Kapustnik bot. 'Brassica oleracea L . v. viridis
(acephala/ : Kapustnik caulis, olera 1472 Rost
nr 1080.
Kapustny 'zawierający kapustę (lub inne zie
leninyj, qui brassicae olus in se continet, qui
e brassicae olere confectus e s f: Polewka ka
pustna ius olerum XV p. post. PF III 291.
Kara, pi. tantum Kary 'lekki wózek na jednym
lub na dwóch kołach, biga, currus una vel duabus
rotis instructus9: Karrą albo yednokolye biga,
ein karre, carruca idem est ca 1500 Erz 27;
^ Dwogye kary a. gyednokole duorum burdonum (IV Reg 5, 17) 1471 M PKJ V 46; Na ka
rach bigę (ecce iste venit ascensor vir bigae
eąuitum et respondit Is 21, 9) ib. 91; Na ka
rach in carucis (et adducent omnes fratres vestro s... in eąuis, et in ąuadrigis et in lecticis,
et in mulis et in carrucis Is 66, 20) ib. 97.
Karabela 'krzywa szabla bez gardy, o ręko
jeści ozdobnej, gladius cum mucrone incurvato et
capulo ornatiore: Dedit sibi in eundem currum
ad seryandum mensale, przelbycza, coclearia,
carabella y dlotha 1497 StPPP VII 47, sim. ib.;
Pro mensali, tallariis, cocleariis cum pudlo et
carabella, et dlotho ib. 49.
Karać fo r m y : praes. ind. 1. sg. karzę 1461—7
Serm 149 v, XV p. post. PF I 204; 3. sg. karze
FI I Prol 11, XV in. R XXIV 63, B Z Judith
8, 27, Pul 38 arg. 138 arg., Rozm 643, etc.; 3. pl.
karzą 1466 R XXII 16; ~ imper. 2. sg. karzy
FI i Pul 37, 1. 67, 33, B Z Lev 19, 17, 1461—7
Serm 149v, 1471 M PK J V 83. 124, Pul 140, 6,
XV p. post. R I s. XLIII, Rozm 450; karz XV
ex. MacDod 138; ^ part. praes. act. adv. ka
rząc Sul 30, Rozm 644; adi. n. sg. m. karający
XV med. R XXIII 269;/. karająca 1436 R XXIII
277; n. pl. neutr. karająca XV med. GIWroc 80v;
g. pl. m. karających Rozm 687; ^ inf. karać
Gn 11 b, Sul 30, XV med. GIWroc 38v, etc.;
~ fu t. 1. sg. m. będę karać BZ Lev 26, 28,
Pul 49, 9; karać będę FI 49, 9, FI i Pul 49, 22;
3. sg. m. będzie karać Rozm 571; karać będzie
FI 140,6, XV in. R XXIV 72; — praet. 1. sg. m.
karałem 1471 M PK J V 53; 2. sg. m. karał jeś
FI i Pul 118, 21; 3. sg. m. karał FI i Pul 104, 14,
XV med. GIWroc 39v, etc.; f . karała B Z Tob
3, 9; 3. pl. m. są karali Rozm 528; karali B Z
Tob 2, 8, OrtBrRp 53, 1, OrtMac 65, 1461—7
Serm 149 v, Rozm 323; ^ plqperf. 3. sg. m. ka
rał jest był Gn 11 b; jest karał był Gn 11 a.
11 b; *—' condit. 3. sg. m. -by karał B Z IV Reg
19, 4. Tob 10, 13; 3. pl. m. -by karali Gn 11 b;
r^part. praet. pass. n. sg. m. karany 1437 Wisi
nr 228 s. 87, XV med. GIWroc 36 r; / . karana
Gn gl. 74 b; ~ inf. pass. sg. m. być karan Sul 89,
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Dział 61; pi. m. być karani Sul 41, 1484 Reg
723; ^ part. praes. pass. karan sąc B Z Deut
21, 18; ^ fut. pass. 3. sg. m. będzie karan 1484
Reg 707; 3. pl. m. będą karani Dział 60; ^ praet.
pass. 3. sg. f . była karana XV p. post. R XXV
177; ^ condit. pass. 3. pl. m. -by byli karani
B Z II Esdr 8, 27; -by były karany EwZam 306.
Z n a c z e n ia : 1. 'wymierzać karę, karać, increpare, punire, poena coercere5: Gospodne,
w twoiem roserdzu ne karzi me (ne in furorę
tuo arguas me) ani w gnewe twoiem kazny me
FI 37, 1, sim. Pul; Ne w oferze twoiey karacz
bodo cze (non in sacrificiis tuis arguam te, Pul:
nye będę czye karacz) FI 49, 9; Tarzi (pro karzi,
P ul: karzy) zwerze trzczane (increpa feras arundinis) FI 67, 33; Ne zostawił czlowyeka zawadzycz gym y karał za nye króle (corripuit pro
eis reges) FI 104, 14, sim. Pul, sim. BZ I Par
16, 21; Karał ges p[h]ysne (increpasti superbos)
FI 118, 21, sim. Pul; Karacz mo bodze (Puk.
karzy) prawy (corripiet me iustus) FI 140, 6;
Karacz disciplinare XV in. R XXIV 61; Caracy
mą badze arguat me (quis ex vobis arguet me
de peccato? Jo 8, 46) XV in. R XXIV 72; Alybo
gdi tha cząązza... była wszaatha y othbyta,
thedi *knąbronoscz gych karząącz (puniendo)
chczemi, abi w yną... zaplaczycz bili powynny
Sul 30; Ysz sznaacz sąndza prze gych mocznoscz nye dostatczy gych karacz alybo cząądzacz (quod iudex forte non sufficiat... ad puniendum et impignorandum eosdem) ib.; A nye
wiwyodąli szą, tedi mayą bicz karany (deficientes in expurgatione puniantur, Dział 30: mayą
bycz przewynyeny) Sul 41; Ta ista zamocenya
przimyymi za mnyeysza biczowanya boża, iako
slugy gego, które karze (quibus quasi servi corripimur) B Z Judith 8, 27; A ti takez Ezdraszu...
vstaw sodze..., a wszitki, ktorzi zakon boga
twego znaio, vczi, ysze ktorzibikoly przestopyly
zakon, abi biły pylnye karany (diligenter plectantur) albo smyercyo, albo mokamy B Z II
Esdr 8, 27; A tesz aczby yąth, nygedney smyerczy za to nye ma czyrpiecz, ale yąty ma bycz
nam abo naszym starostam postawion a y za
to przez nas szadną wyną nye ma bycz karan
(nec propter hoc offensam nostram incurrent),
ale gemv ma bycz dan sąd na sprawienye Dział
61; A tho gdy bądzye od poyezdzaczow, albo
tez navyedzaczow *zavolal y karan podług gych
voley 1484 Reg 707; A yesthlyby taczy tho braczya nye chczyeli sye polepszycz, a nye daliby
sye karaczy, th edy... mayą byczi yypądzeny
ib. 722; Kthorym obyczayem mayą byczi ka
rany braczia nyekarny, y tez yako mayą byczy
yypądzeny (de culpis puniendis per yisitatores

et de fratribus incorrigibilibus expellendis) ib.
723; Ten ps<alm> powyada, yze Xpus zloszczy
karze y oprawya szyercza lyudzka w dobre
Pul 38 arg.; Cristus z persony swoyey czlowyeczey albo czerkew karze Zydy y kaczerze,
y zlosne Pul 138 arg.; Pro certo tales mali
Christiani multo grayius punientur *pąndą ka
rany a po *crzechu y potampyeny XV p. post.
PF I 201; Zlą zoną lepyey smyechem, nyzly
kigem karzy (malam uxorem potius riso, quam
baculo castigabis) XV p. post. R I s. X LIII;
Yusz głodem, yusz czasthym m orem ... nye
karz, boże XV ex. MacDod 138; Dawnocz
pan bog złe ludzy karze ib. 138; Bo grzeschą
yusz ludze barzo, przetho ye karze bog yawno
ib. 140; *Czderdzeszczy lath Zydy karał ib.;
Przetoz rzekł myły Kristus Pyotroyy: Karzacz
y, nye chczesch, abych pyl kyelych, który my
dal oczyecz moy Rozm 644; Ludzye rzeką,
yzeszmy sszmyerny lud a barzo mylosczyyy,
yze on nass karze, a my yemv za to slym <nie>
yraczamy Rozm 647; Oblyczam mego nye odyroczyl od karayączych y od plyyyączych na
mye (ab increpantibus et conspuentibus in me
Is 50, 6) Rozm 687; ~ z czegoś: Ps<alm>
Dauid, kyedy przyszedł k nyemv N atan pro
rok, posiany od boga karacz gy z grzecha Pul
50 arg.; Yako myły Iesus ykazal, yze yego nyyeden z grzecha karacz nye mógł? Rozm 475; ^
o coś: I rzeki myły Iesus k nym: Kto z vasz może
mnye karacz o grzech (quis ex yobis arguet me de
peccato Jo 8, 46)7 Rozm 475; Kyedy ten przydzye, bądzye karacz svyat o grzech a pravda,
a o sąd (et cum yenerit ille, arguet mundum de
peccato et de iustitia, et de iudicio Jo 16, 8).
O grzech zapravdą bądzye y karacz, ysz ssą
v myą nye yyerzyly... Ałye o sąd tegodlya
yze bądzye karacz, yze pan tego svyata yvz yest
osadzon Rozm 571; Ale to moyyl na chytroscz,
yakoby chczącz y karacz o yymyslyanye novych rzeczy Rozm 677; ^ prze coś: A bodo
was karacz (et corripiam vos) sedmyo raan prze
grzechi wasze BZ Lev 26, 28; ^ za coś: Za
taky gwalth taky gwaltownyk takąn yynąn ma
bicz karan (puniri) Sul 89; ^ w czymś: A w czym
on grzeszył, w thym go przyszyasznyczy karały
Ort Mac 65, sim. OrtBrRp 53, 1.
2. fstrofować, upominać, castigare, vituperare,
reprehendere, admonere’ : Studna swotosci iest,
czloweka młodego karze (hominem iuvenem
castigat) FI I Prol 11; Karacz cze bodo (arguam
te) y postawo przecyw tobe oblicze twoie FI
49, 22, sim. Pul; Ty yczinky czinycz, gest bicz
my<ło)syerdnim czyelnye. Ale duschne są gyne,
takye syedm: radzicz glupyemu, karacz bląd-
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nego XV med. R XXII 240; Nye bodzesz *nyenyavidzecz brata twego w szerczy twem, ale
iawney karzi gy (sed publicae argue eum) BZ
Lev 19, 17; Gdysz yrodzi czlowyek syna...,
genze nye poslvcha przikazanya otczowa ani
maczerzina a karan soocz poslychacz wsgardzi
(et coercitus oboedire contempserit), popatwszi
gy prziwyodo przed starsze tego myasta BZ
Deut 21, 18; Zaly snadz ysliszi pan bog twoy
wszitka słowa Rapsacenowa, gegosz posiał kroi
asyrski, pan gego, abi yrogal boga ziwego a ka
rał slowi (u t... argueret verbis) BZ IV Reg 19, 4;
Przeto karały gy (arguebant autem eum) gego
blyzny wszitci rzekocz B Z Tob 2, 8; Wszelkny,
chthory szlye dzyala..., nye przychodzy do
szyyathlosczy, aby nye były karany yczynky
yego (ut non arguantur opera eius Jo 3, 20)
EwZam 306; Zyd yeden..., yzryącz dzyeczy
v sobotą robycz, pocznye szye barzo gnyevacz
a Iesusza sylno pocznye karacz (increpabat),
a rozmayta ganyba nagabacz Rozm 130, sim.
ib. 136; A gdysch ykuszyl ten ystny starosta
vyna, począł ye barzo chvalycz, a karacz iunosza rzekącz (Jo 2, 9— 10) Rozm 209, sim. ib. 364;
A potem począł karacz syyąthy Yan Heroda
(arguebat enim Herodem Johannes)... prze
Herodya, yze podług zakona... nyepod<ob)no
było myecz zoną brata svego, a on yescze zyw
Rozm 241; Czczyenye o tern, yako y karał
svyathy Pyotr, aby szye to yemv nye stało Rozm
364; Myenya tv nyektorzy, yze myły Krystus
nye karał svyątego Pyotra (fuerunt, qui dicerent Petrum non esse correptum), alye satana,
który y k temv podusczyl ib.; A ydącz ymo
y począly karacz, aby mylczal (increpabant eum,
ut taceret Luc 18, 39) Rozm 404, sim. ib. 235;
A rozgnyevavszy szye y rzekły yemv: Y slyschysch, czo czy movyą? Karzy ye, acz mylczą
Rozm 450; Przetoz myły Kristus karze svyątego
Pyotra rzekącz Rozm 643; ^ z czegoś'. Napomynaly io ..., pylno praczo abi myala o swem
domu, iakobi gey nykt z nyczego nye karał
(seipsam irreprehensibiłem exhibere) B Z Tob
10, 13; ^ o coś: Alłecz nasz Xt miły szafszecz
gest gim on dobrego cloueka dal był, genszecz
gest ge o gich sloscz karał był Gn 11 a, sim. ib.
11 b ; A takesczy swothy Gan tego tho króla He
roda o gego sloscz karał gest gy byl Gn 11 b ;
A *szaprafdocz na tern tho svecze mało takich
kaplanof nadze..., chosbycz ony króle... o gich
sloscz karały ge ib.; Allecz kasznodzege szo sly
pres to, ysczy ony o gich sloscz ne szmego ka
racz ge ib.; O które rzeczy tą viną badą karany
Dział 60; Y yczynyl szye Herod nyeprzyaczyel
kroloyy Aretoyy y brathy svemv Phylypoyy,
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a kyedys y począł o to svyaty Yan karacz (cum
argueret), podvsczenym Herodyady, yawschy
y y ysadzyl v czyem<n)yczą Rozm 243; O tern,
kako są apostolovye targyyącz kłosy y yedly,
a Zydoyye ye o to karały Rozm 323; ^ prze
coś: Przeto gdi Sara karała dzewko prze gey
wyno (cum pro culpa sua increparet puellam),
otpowye gey dzewka B Z Tob 3, 9; ^ ze zda
niem przyczynowym: Przyschedl (sc. Jezus) ze
dyyemanasczyoma zyolyenyky do Ierusalem,
aby pozyyal baranka yyelykonocznego, a to
przeto yczynyl, aby krnąbrnoscz od nyeyyernych Zydow odyąl, która szą y karały, yschby
zakona nye choval Rozm 528; O them, kako
myły Cristus karał syyątego Pyotra, yze myeczem boyoval Rozm 641, sim. ib. 649. 752. 755.
824; ^ bez kontekstu składniowego: Karana
castigata Gn gl. 74 b; Alterius pigriciam increpat
karze XV in. R XXIV 63; Carayacza castigatrix 1436 R XXIII 277; Nye *garany irreprehensibiłis 1437 Wisł nr 228 s. 87; Secundo Spiritus
sanctus arguet munduru de iusticia valde, namque reprehensibilis, karany, est mundus de iusti
cia XV med. GłWroc 36r; Recumbentibus undecim discipulis apparuit illis Ihesus et exprobrayit, karacz, incredulitatem illorum (Marc
16, 14) ib. 38 v; Et exprobrayit, karał, increduli
tatem eorum (Marc 16, 14) ib. 39 v; Pauperem
Lazarum hic castigavit, karał ib. 49 v; Ieremias
propheta domini sanctissimus... importune
Iudeos redarguebat karał ib. 61 r; Verba ista
sunt domini increpantis, *karayocza, infelicem
Boleslaum de morte fratris sui, sancti Wenczslai ib. 80v; Viciorum invectivus karayaczy XV
med. R XXIII 269; Scarzą, carzą incusant 1466
R XXII 16; Carzo y kasznyo arguo et castigo
1461—7 Serm 149v; Carzi argue ib.; Caracz
arguere ib.; Carali *scherczo ut arguant corda
ib.; Karacz carpere, id est reprehendere (unde
cesset arcuato yulnere contra nos insurgere
scorpius et sanctum opus yenenata carpere lin
gua desistat Jos prol.) 1471 M PK J V 31; K a
rałem obiurgavi (obiurgayi optimates Juda Neh
13, 17) ib. 53; Karałem contestatus sum (contestatus sum eos, et dixi eis Neh 13, 21) ib.;
Karał (war. łub.: karał, ganyl, bakal, swarzyl)
exprobravit (exprobravit incredulitatem eorum
Marc 16, 14) ib. 122; Karzi, bakay increpa (si
peccaverit in te frater tuus, increpa illum Luc
17, 3) ib. 124; Deus pater castigat, karze, infirmitate aut dampno XV p. post. PF I 204;
Ego quos amo, arguo karzą (ego quos amo,
arguo et castigo Ap 3, 19) ib.; Była karąną argueretur XV p. post. R XXV 177;
Karał, gl. zbacah exprobravit XV ex. R XXV
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147; Kąracz, sgąnbycz reprehendere ca 1500
Erz 27.
3. *powściągać, ukrócać, coercere : A vschakosch nye moya, ale thva stan szye volya...
V tem nass navcza nascha volyą karącz, a na
bożą przepusczącz Rozm 597; ^ Thu mynya,
yze myły Cristus myal *dobrze zachovanye, czo
dano na vzytek, alye tego nye chczyal stravycz
na svoy vzytek, a temze szye mogą dobrze prelaczy karacz Rozm 373.
4. corruptum: Karzy (pro karmy) lacta (lacta
filium et paventem te faciet Ecclus 30, 9) 1471
M PKJ V 83.
Cf. Pokarać, Skarać, Ukarać, Wykarać
Karanie f o r m y : n. sg. karanie ca 1428 PF
I 495, 1437 Wisi nr 228 s. 86, etc.; karani M PKJ
V 127; ^ g. sg. karania FI 149, 7, FI i Pul
17, 18. 79, 17, XV in. R XXIV 68, BZ Lev 26, 18,
1484 Reg 723, ca 1500 JA IV 95; — ac. sg. ka
ranie Sul 4; ~ i. sg. karanim Sul 48, ca 1450
PF IV 578, 1461—7 Serm 98r. 315r, XV p. post.
R XXV 173; — I. sg. (w) karaniu ca 1418
Wisi nr 2151, BZ Tob 3, 21, XV p. post. R XXV
181; ~ g. pi. karań FI 37, 15.
Z n a c z e n ia : 1. 'wymierzanie kary, kara, wcrepatio, poena : Mecze s obv strony sekocze
w rokv gych kv vczynenv pomsczy (pru pomsty)
w postaczy, karana (Pw/: karanye) w lvdzoch
(increpationes in populis) F/ 149, 7; V karanyv
yest groźni, a w vpomynanyv łagodni ca 1418
Wisi nr 2151; Kar[z]anye correpciones 1447
R XXII 40; Pakli y tak nye bodzecze mnye
poslvchacz, przidam karanya waszego (addam
correptiones vestras) sedmkrocz wyoczey prze
grzechi wasze B Z Lev 26, 18; A który by brath
nyekarny,... pokuthy y karanya nye chczącz
przyączi, tedy taky ma byczi vydan... yisitatorovy 1484 Reg 723; In reprehensione, w odalenyv, pecatorum vel wzgardzenyy, vel w karanyv XV p. post. R XXV 181; ^ Renuerunt recipere disciplinam karana XV in. R XXIV 68;
Czasznym karanym (temporali disciplina) vkrvtnye bądą ymączeny Sul 48; Karanym flagellis
ca 1450 PF IV 578; Kloni karanim, groszami,
dobroczamy, obyetami, przicladami swyathich
Christus pulsat flagellis, comminacionibus, beneficiis, promissionibus et exemplis 1461—7
Serm 315r; Karanim flagellis ib.; Caranym
plaga XV p. post. R XXV 173; ^ Paknąly
zo n a... slachczicza... dzeszancziną podrapi,
przes karanye kosczelne (per censuram ecclesiasticam) asz do dosziczvczinyenya dostathecznego przeczywko gey czinyono maa bycz Sul 4;
Klathwa, ypomynanye, pozyyąnye, karanye censura ca 1500 Erz 27.
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2. 'strofowanie, łajanie, \ituperatio, obiurgatio, castigatio, admonitio : Ziawona so zaloszena
zem ad (pro od) karana twego (ab increpatione
tua), gospodne, od wetchnena ducha gnewu
twego FI 17, 18, sim. Pul; I vczinil iesm se iaco
czlowek... ne ymaioczi w swich vsczech karaan
(redargutiones, Pul: poswarzenya) FI 37, 15;
Zaszszona ognem y podcopana od karana ob
licza twego zginoo (ab increpatione vultus tui
peribunt) FI 79, 17, sim. P ul; *Karenye lima
ca 1428 PF I 494; Karanye exprobracio ib. 495;
Karanye castigacio 1437 Wisi nr 228 s. 86; Caranye exprobacio ib. ; Karanye satiram XV med.
R XXIII 269; Gęstły w karanyy bodze (et si in
correptione fuerit), ku mylosyerdzy twemv przistop myecz bodze BZ Tob 3, 21; Napominanim
a caranim srogim per predicacionem 1461—7
Serm 98 r; Aliud est contencio pyecanye, ka
ranye, obyeczanye 1471 M PK J V 125; Karanye
{war. lub.: karany) obiurgacio (sufficit illi, qui
eiusmodi est, obiurgatio haec, quae fit a pluribus II Cor 2, 6) ib. 127; Gaudet de reprehen
sione sz karania ca 1500 JA IV 95.
Karaś zool. 'karaś, może też inne ryby, Carassius vulgaris (Nilss.) Nordm., fortasse alius
ąuidam piscis’ : G racius... est nomen piscis vlg.
carasch 1450 RpKapKr; Martinus in eisdem piscinis pisces paruos, yidelicet luceos, lineas, karaschye, tretheptas et alios, juxta morem piscatorum, debet remanere 1458 StPPP II nr 3601;
Pro prandio et cena domini regis et regine emi
pisces...: 40 clescze, 30 luceos et sexagenam tinearum et etiam okunye, carassy pro 6 marcis
1471 A K H XVI 380; Karass scaurus 1472 Rost
nr 1430; Quia tu locasti triginta filitextoria al.
wyączyerze in piscina... et exprandisti sibi pis
ces ... in piscina, yidelicet carumbos al. carassye
et percas al. okvnye 1478 AG Z XVIII 174; Karp
vel karąsz cassidulus ca 1500 Erz 28; Karąsz
vel yeszyothr rumbus ib.
Karb 1. 'nacięcie na drzewie, signum in arborę
incisum : In radice istius arboris invenies karbi:
quot fuerint karbi, tot passus ab arbore recte
a facie transiens, inyenies ib i..., quod quaeris
DILB III 355; N icolaus... recognovit, dum fuit
interrogatus pro yiolencia domus poponis...,
qui {pro quod) noyem dicas, dictas karby, resecationum et duas sagitas in hostio yldit 1483
AG Z XVI 183.
2. 'rejestr, spis w postaci nacięć na kiju, signa
in baculo incisa, ąuibus rerum numerus computatuF: Epimerides... est lignum factum pro computacione, seu dica al. carb 1450 RpKapKr;
Accipe caucionem tuam, carby vel zapisy (Luc
16, 6) XV med. R XXIV 367; Debent habere
31*
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incisuras vlg. carby propter computum cororum
1470 ZapWarsz nr 2950; ^ na karb 'na rachu
nek, na kredyt, sine pecunia numerata (de
emptione)9: T abernator... prefato Iacobo... tenebitur dare cerevisiam ad prestandum al. na
karb ad summam duarum marcarum 1489 AGZ
XIX 78.
Karbana rskarbonka, puszka na ofiary w świą
tyni, scrinium ad pecunias colligendas destinatum, corbona9: *Vschysczy *czy ysthny pyenyądze
nye yestczy podobno yroczycz v karbaną, czvsch
v ten skarb, gdzye kładą offyarą kapłańską (non
licet eos mittere in corbonam Mat 27, 6) Rozm
763; Y vzyąly, czvsch kxyąząta kaplanskye,
s karbany trzydzyesczy pyenyądzy *szybrnych
Rozm 16Ą.
Karbować cf. Zakarbować
Karbowe 'dochód z młyna, proventus, qui e molendino conąuiritur9 (?): Dictale al. carbove 1494
ZapRpW ysz 5, 115.
Karbusz cf. Arbuz
Karbuz cf. Arbuz
Karcenie 'kłótnia, zwada, iurgium : Nye mogo
sam waszich potrzeb snyescz y brzemyon, y karcenya (et pondus ac iurgia, Biblia ołomuniecka:
nemohu sam wassich potrzieb snesti... y korczenye) BZ Deut 1, 12.
Karcić się 'kłócić się, sprzeciwiać się, wadzić
się, iurgare, iurgia cum aliąuo inire : Ta iest
woda odmawanya, gdzes so syo karcili synowye
israelsci przecziwko panv (haec est aqua contradictionis, ubi iurgati sunt filii Israel contra dominum, Biblia ołomuniecka: kdez su sie korczyli synoue israhelssti proti hospodynu) BZ
Num 20, 13. — Cf. Ukarcić.
Karcz f o r m y : n. sg. karcz ca 1455 JA XIV
491, 1472 Rost nr 1639; ^ g. sg. karczu
1402 Pozn nr 712, 1420 Czrs 226. 231, 1448
TymProc 322, 1448 Tym Sąd 159; ~ a c . sg. karcz
1399 TPaw IV nr 2113, 1414 KsMaz I nr 2560;
^ ac. pl. karcze 1425 KsMaz II nr 1677.
Z n a c z e n ie : 'odziomek, pniak pozostający
w ziemi po ścięciu drzewa a przeznaczony do
wykopania, także wyrąb przeznaczony do wykopa
nia odziomków, trunci pars inferior, ąuae arborę
caesa in terra remanet aut campus, ex quo arboribus caesis stirpes eruendae sunt9: Zophia
cum fratribus... mericam, in qua extirpant arbores vlg. ka<r>cz c o p a ..., tenent 1399 TPaw IV
nr 2113; Kedibi mi kmecz mork carczu yicopal,
tedibich mu mai dwe kozę yroczicz 1402 Pozn
nr 712; O ctori karcz Mscziszek na mo szalo
wał, thegosm mu ya *dywe czosczi yikopal 1415
KsMaz I nr 2560; Quod debet unum agrum al.
mórg carczu extirpare 1420 Czrs 226, sim. ib.
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231; O ctoro zemo y o carcze, y o *szethlene
na mo Miszlibor zalowal, za thom mu ya doszicz wczinil 1425 KsMaz II nr 1677, sim. ib.;
Nobilis P etrus... suo plebano dare debebit singulis annis de uno integro mórg stipitum al.
*corczu 1431 M M A e XVI nr 1022; Duobus
iugeribus extirpacionis al. carczu 1448 TymProc
322; Duo iugera karczu 1448 TymSąd 159;
Karcz rus ca 1455 JA XIV 491; Karcz ctilo
(pro stilo) 1472 Rost nr 1639; ^ dubium:
C um ... omnibus utilitatibus..., silvis, borris,
mericis, quercetis, gl. karzmy (pro kerzmy ?),
rubetis et gagiis XV med. AKPr I 235.
Karczek bot. 'babka, Płantago maior L .9: K ar
czek arnoglossa, płantago maior 1478 Rost
nr 2187.
Karczemnikow(y) 'do karczemnika (karczem
nego bywalca lub może karczmarza) należący,
ad cauponem vel ad eum, qui in cauponis persedere solet, pertinens9: Yakom ya nye przyschetl... na Syecluky na czescz łanowa w dom
Mykolayow carczemnykow y nye sbylem yego
kmyecza Maczyeya gwalthem 1477 AKPr V IIIa
58.
Karczemny 'do karczmy się odnoszący, karczmy
dotyczący, ad cauponam pertinens9: Johannes...
tenetur solvere ius terrestre de taberna vlg.
vklad karczemny 1442 TymProc 249; Iohannes... non solvit ius terrestre de taberna vlg.
yklad karczemny 1442 TymWol 1.
Karczma, Kaczma fo r m y : n. sg. karczma
DłLB III 354; ~ g. sg. karczmy 1394 Pozn
nr 300, 1398 StPPP VIII nr 7757, 1406 Piek
VI 312, 1411 HubeZb 55; — ac. sg. kaczmę 1391
HubeZb 64; ~ l. sg. (w) karczmie 1401 SK J
III 193, 1445 Czrs s. LXXXIII, OrtMac 111;
^ g. pl. karczem ca 1450 P F IV 570; ^ ac. pl.
karczmy 1441 StPPP II nr 2913b; — /. pl.
(w) karczmach OrtBrRp 82, 4.
Z n a c z e n ie : 'karczma, gospoda, dom za
jezdny, caupona, taberna9: Iaco Woyass cupil
v podsanthka cu soltisstw dwa srzeba i kwarto,
i dwa ogrodi, i kaczmo 1391 HubeZb 64; Czo
Lodgers dobi[ihi]l na Bauorze carczmi, to
stało za 10 *gzrifen 1394 Pozn nr 300; Stasszek
dzerszi dzedzina..., poi carczmi y poi zagrodi
s pocoyem XVI lat 1398 StPPP VIII nr 7757;
C lim anth... nye pyl w karczmę rzandy ss
kmeczmi 1401 SK J III 193; Micolay ne beszal
gwałtem do carczmi 1406 Piek VI 312; Marczin
prziszedl s ginę carczmi na Micolaya do carczmi
y sdawal mv sla słowa 1411 HubeZb 55; Pro ta
berna... yiolenter constructa et lo cata... super
tabernas al. nad karczm i... ecclesie 1441 StPPP
II nr 2913 b ; Jacom ya Jana sbil w karczmye
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1445 Czrs s. LXXX1II; Karczem ca 1450 PF
IV 570; Pyyanycze, czo w karczmye (OrtBrRp
82, 4: w karczmach) czasztho bywaya Ort Mac
111; Pod thym hradem pod Rytrem sztogy
yedna karczma a yeden młyn DILB III 354.
Karczmarski 'do karczmarza należący, ad
cauponem pertinens*: Cum agro an tiąu o ... vlg.
dieto niwka karczmarska (1498) XVIII ArchSlaw II 271.
Karczmarz 'caupo, tabernarius : N icolag...
rosgnal karczmarzovi pyvo 1397 Leksz II nr 634;
Pana Prandoczino kasno rozwalona stodoła
karczmarzowy 1400 SK J 111 191; Primus item
Jan carczmarz 1413 Pozn nr 689; J<(o>h<a>n<n>es tabern<a)t<(o)r... Jan karczmarz sta
wiał trzy kmy oto wieże prze<d> woytha 1434
BiblWarsz 1857 II 796; Carczmarzs. Item carczmarzs, ktori na roboczye syedzy (tabernator,
qui in labore sedet), ma thakyesz panu swemu
vczinycz, ale carczmarzs na czinschu syedzanczi
ten gydancz czinsch panu dluszni zaplaczicz ma
Sul 94; Carczmarze, czo slye pyva dayv, nyeczastho na mya wspomynayv De morte w. 194;
Karczmarz caupo (non iustificabitur caupo
a peccatis labiorum Ecclus 26, 28) 1471 M PKJ
V 82.
Karczmisko 'karczma czy też miejsce, gdzie
stała karczma, caupona sive loeus, ubi olim taberna vel caupona sta b a f: Pro taberna siue loco,
vlg. karczmysko dicta, circa magnam viam jacente 1400 StPPP II nr 644.
Karczyki bot. 'Potentilla Tormentilla Schrk
Karcziki tormentilla 1472 Rost nr 574.
Karczykowie coli. bot. 'Potentilla Tormentilla
Schrk’ : Carczykowye tormentilla 1485 Rost
nr 6350.
Kardynał
kościele katolickim najwyższy
dostojnik po papieżu, cardinalis, qui in Ecclesia
catholica summum post papam obtinet locum :
Wyacz thv papyesz sz kardynały... szły sza
k nyemv sz chorąkwamy Aleksy w. 209; Cardynaly y byszkvpy, zadam gym yyelykye lupy
De morte w. 404.
Kardynałka 'nazwa działa (od wyrytego herbu
kardynała) , tormenti nomen a cardinalis insigni
eidem tormento impresso tractum : Taraszniza
longa et hufnicza, que dicitur cardinalka cum
klenodio domini olim cardinalis huc de Cracovia sunt adducte 1484 Iorga 283.
Karłub cf. Kadłub
Karmiaf o r m y : n. sg. karmia XV med. R XXV
154, B Z Lev 22, 7, Rozm 248, etc.; ~ g . sg. kar
mie FI 103, 22, BZ Gen 27, 17, Rozm 158. 195.
541. 543; karmiej B Z Gen 27, 31. Jos 5, 12, Pul
Hab 28, Naw 129; karmi Pul 103, 22; ^ d. sg.
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karmi Rozm 528; ^ ac. sg. karmią FI i Pul
13, 8. 52, 5. 64, 10. 68, 26. 103, 28, etc.; karmię
Pul 144, 16; ^ i. sg. karmią Pul 77 arg .; ^ l. sg.
(w) karmi B Z Lev 7, 26; ^ n. pi. karmie FI
i Pul 77, 34; — g. p l karm FI 43, 13. 77, 21;
karmi BZ Neh 10, 37; ^ ac. pl. karmie FI i Pul
54, 15. 77, 29. 78, 2, BZ Gen 27, 25. Ex 8, 3,
etc.; ~ i, pl, karmiami B Z Lev 22, 13, ca 1455
JA XIV 490, 1475 R XXV 127, Rozm 158;
— /. pl. (w) karmiach 1444 R XXIII 307.
Z n a c z e n ie : epokarm, posiłek, jedzenie, po
trawar, cibus, esca : Czili ne poznaio wszitcy,
czso stroio lichoto, gisz to szro lud moy iaco
karmo (Pul: karmyą) chleba (sicut escam panis)?
FI 13, 8, sim. FI i Pul 52, 5; Dal ies nas iaco
owcze karm (tamquam oves escarum: P ul: w karmyo) FI 43, 13; Slotke brał ies karnie (cibos)
FI 54, 15, sim. Pul; Rzeka bosza napelnona iest
wod, gotował ies karmo (cibum, Pul: karmyo)
gich FI 64, 10; Dali so w karmo (in escam,
Pul: w karmyo) moio szolcz FI 68, 26; Ti zła
mał ies głowi zmocowi, dal ies gi karmo (escam,
Pul: karmyo) ludu murzinskemu FI 73, 15;
Chleb angelsky iadl czlowek, karmę (cibaria)
posiał (sc. bog) gim w oplwitosci FI 77, 29, sim.
Pul; leszcze karmę (escae) gich becho w usczech
gich, a gnew boszi wstopil na ne FI 11, 34, sim.
Pul; Poloszili so smertnoscy slugam twogim,
karmę (escas) ptakom neba FI 78, 2, sim. Pul;
Szukały od boga karmye (escam, Pul: karmy)
sobye FI 103, 22; Wszytko ot czyebye czaka,
by dal gym karmo (escam, Pul: karmyo) w czas
FI 103, 28; Wszelko karmo (omnem escam,
Pul: karmyo) wzgarzala gest dvsza gych FI
106, 18; Gospodzyn karmo (escam, Pul: kar
myo) dal yest boyoczym se gego FI 110, 4, sim.
FI 135, 26; Ty dayesz karmo (escam, Pul: karmyę) gych w czas potrzebyszny FI 144, 16;
G ensze... dagę karmo (escam, Pul: karmyo)
łącznym FI 145, 5, sim. FI i Pul 146, 10, M W
126a. 130a; Wstauionich (leg. w ustawio
nych) karmiach cibus in legalibus (in supremae nocte coenae... observata lege plene cibis
in legalibus, cibum turbae duodenae se dat suis
manibus) 1444 R XXIII 307; Carmyą cibus XV
med. R XXV 154; Dala gemu karmye (pulmentum) y chleba BZ Gen 27, 17; Przynyesysz my
karmye (cibos) swego lowu ib. 27, 25; Owa
przygedze Ezau, nawarzyw karmyey (cibos)
s swego lowu ib. 27, 31; Wirzuczoo rzeky
szabi..., ktoresz to w lazoo... na twe karmye
(in reliquias ciborum tuorum) BZ Ex 8, 3; Ano
ge nokaly..., nye dadzoodz gym vczynycz nyszadnego om yeszkanya..., bi mogły sobye kar
myo (pulmenti) uczynicz ib. 12, 39; Krwye
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wszelykyego swyerzoczya nye bodzyeczye geszcz
w karmy (in cibo) BZ Lev 7, 26; Soczi oczisczon gescz bodze poswyoczone, bo iest karmya
(cibus) iego ib. 22, 7; lako dzewka obikła iest,
karmyona bodze karmyami otcza swego (cibis
patris sui) ib. 22, 13; Wyoczey so nye poziwaly
karmyey tey (cibo illo) B Z Jos 5, 12; Y zrzala...
karmye na gego (sc. Salomona) stole (cibaria
mensae eius) B Z II Par 9, 4; Gyny gich bracya... prziprawyaly gym karmye (cibos) ib.35,15;
Pyrwe vzitki karmy naszich (primitias ciborum
nostrorum )... przinyesyemi kapłanom B Z Neh
10, 37; Wszitci gedly zapowyedzane karmye
(ex cibis) poganske BZ Tob 1, 12; Karmyamy
sumptibus ca 1455 JA XIV 490; Karmya pulmentum (coxit autem Jacob pulmentum Gen
25, 29) 1471 M PK JW 11; Schoczewney karmey
(war. lub.: soczewyczna karmią) lentis edulio
(sic accepto pane et lentis edulio, comedit et
bibit Gen 25, 34) ib.; Karmye reliąuias (colligebant sub mensa mea ciborum reliąuias Jud
1, 7) ib. 32; Karmye (war. lub.: karmya) noschączego discoferum, dapiferum (cum ... de
ludaea in Chaldeam raptum discophorum lectitaret Dan prol.) ib. 108; Karmye (war. lub.:
warzanye a. karmye) legumina (Malasar tollebat cibaria... dabatąue eis legumina Dan 1, 16)
ib. ; Karmya pulmentum, id est panem (pueri,
numąuid pulmentarium habetis? Jo 21, 5) ib.
125; Si pastor noster est, eius pascuis, kar
myamy, pasci debemus 1475 R XXV 127; Polya nye przynyoso karmyey (cibum Hab 3, 17)
Pul Hab 28; Jesu ..., ja proscha czyebye..., aby
mye thamo nakarmyl y napogyl z thwego
bosthwa szlothkosczy a nye szwyeczkyey karmyey y pyczya Naw 129; Bralasz karmye z rąky
bozey Rozm 59; Yeden s tych królów ... strozą
choval v domy laskavego y kazał mv karmyą
davacz podlvg yego przyrodzenya Rozm 72;
lesus... vznaw (pro wzyąw) trocha mąky, ona
ysta karmya napravyl Rozm 122; lesu s... przynyosl... zyelye y poda svoyey matce a yako ye
v karmya (in cibos) chczyala vczynycz ib. ; Yesu s... vzyal trochą m aky... y ypusczyl v oną
karmya (pulmentum) ib.; Ny myal (sc. Jesus)
tego v obyczayy, aby które karmye (ullum ci
bum) nye yadlczy do sytosczy any przebyral
myedzy karmyamy (inter cibos) Rozm 158; Kvszyl y ... w lakoszyrstvye, yschby laczen vzral
chleb y zaszon byl nyevmyernyem zadanym
karmye (cibi) Rozm 195; Azaly nye yest dvscha
yyeczsza, nysz karmya (esca M at 6, 25)? Rozm
280; Czczyenye o poslyedney yyeczerzy..., na
ktoreyze myły lesus daval sve czyalo kv karmy
Rozm 528; To pyczye nye rozymye sze o yego
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svyątey krvy any tha karmya, czvsch baranka
yyelykonocznego, o yegosch svyąthym czyelye
Rozm 529, sim. ib. 530; Pyrvey vzyvamy svyątosczy mąky bozey, czusch bożego czyala, nysly
5
karmye czyelestne Rozm 541; Nye było yego
czyalo czyrpyącze, alye slavne, nye potrzebuyącze karmye Rozm 543; ^ Kusili so boga w serczoch swogich, abycho prosili karm (escas, Pul:
pokarm) duszam swogim FI 77, 21; Ten ps<alm>
10
powyada, yze Xpus lyud swoy duchowny rano
pozdrawya karmyo Pul 77 arg.; Moglabych
przyancz twa nyebyeszka karmya Naw 115; Ya
mam karmyą (cibum Jo 4, 32) vzyvacz, ktoreyze
vy nye yyeczye Rozm 248; Moya karmya (meus
15
cibus Jo 4, 34) yest, abych pelnyl volyą tego,
który mye posiał ib.; Czynczye karmyą (cibum
Jo 6, 27), ktoraz nye zgynye, alye która ostanye
w zyvot yyeczny Rozm 353.
Karmiczek cf. Karmiczka
20
Karmiczka rpotrawa, jedzenie, cibus, pulmen
tum : Erat autem Abacuk propheta in Judea et
ipse coxerat pulmentum karmiczku (Dan 14, 32)
XV p. pr. S K J I 303. ^ Bohemizm.
Karmić fo r m y : praes. ind. 2. sg. karmisz BZ
25
Gen 48, 15; 3. sg. karmi Gn gl. 70b, B Z Deut
24, 15, 1461—7 Serm 442v, etc.; ~ imper. 2. sg.
karmi Aleksy w. 72, XV p. post. R I s. XXXIX—
X L I; ^ part. praes. act. adv. karmiąc Dział 18;
^ fut. 2. sg. m. karmić będziesz FI i Pul 79, 6,
30
BZ Deut 26, 11; ^ praet. 1. sg. m. -śm karmił
B Z Ex 16, 32; 2. sg. m. karmiłeś B Z Neh 9, 21;
3. sg. m. karmił FI i Pul 80, 15, BZ III Reg 18, 4,
Dział 30, Rozm 740. 810; / . karmiła XV med.
SK J V 259, XV p. post. R XXV 177. 180, XV
35
ex. PF V 104, Rozm 12; 3. pl. m. karmili Rozm
12. 58; ^ condit. 3. sg. m. -by karmił FI i Pul
32, 19;/. -by karmiła BZ III Reg 17, 9; 3. pl. m.
-by karmiły BZ III Reg 17, 4; ^ praes. pass.
3. pl. m. karmieni są B Z Ex 16, 35, 1466 R XXII
40
1 1 ; ^ fu t. pass. 3. sg. f . karmiona będzie BZ
Lev 22, 13.
Z n a c z e n ie : 'żywić, dawać jeść i pić, cibare,
lactare, alere : Nasz svim svotim czalem karmy
nos carne sua cibat Gn gl. 70 b; Abi witargi ze
45
smerczi dusze gich y karmił ie w głodzę (alat eos
in famę) FI 32, 19, sim. Pul; Karmicz bodzesz
(cibabis) nas chlebem zlez FI 79, 6, sim. Pul;
Karmił ie z tuku szita (cibavit eos ex adipe frumenti) FI 80, 15, sim. Pul; Nec alia ipsum lacta50
vit, nisi ipsa mlekyem karm yla..., sola virgo
lactabat vbere de celo pleno karmyla pyerszamy
z nyeba napelnyonymy XV med. SK J V 259;
Mila zono, kaszą thobye..., wbogye karmy
y odzewą<j> Aleksy w. 72; Bosze, gensze myo
55 I karmysz (qui pascit me) od mey mlodoszczy B Z
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Gen 48, 15; Abi znały chleb, gymszesm karmyl
was (alui vos) na puszczy BZ Ex 16, 32; Tym
pokarmem (sc. manną) karmyeny soo (hoc cibo
aliti sunt) ib. 16, 35; lako dzewka obikla iest,
karmyona bodze (aletur) karmyami otcza swego 5
BZ Lev 22, 13; Wroczysz gemv nagem gego
d zala..., bo vbogy gest a tim swoy ziwot karmi
(ex eo sustentat animam suam) B Z Deut 24, 15,
sim. 1471 M PKJ V 30; Karmicz syo bodzesz
(epulaberis) wszistkim dobrim B Z Deut 26, 11; 10
Gawronom gesm przikazal, abi cyo karmyly
(ut pascant) tam BZ III Reg 17, 4; Bocyem
przikazal geney wdowye, abi cyo karmyla (ut
pascat te) ib. 17, 9; Karmyl ge (pavit eos) Chle
bem a wodo ib. 18, 4; XL lyat karmylesz (pa- 15
visti) ge na pusczi B Z Neh 9, 21; Thy woli tako
wząte, kromye wszego obraszenya karmyącz,
lecze chowany dwe nyedzeli, a zymye thydzen
Dział 18; P y o tr... konya przyglądał y tesz kar
myl, yaco... wlosnego ib. 30; Multo dulcior est 20
ipsa salus, quam in nobis stulte destruimus, dum
voluptuosis excessibus, sbythnymy karmyeny
szą, inescamur 1466 R XXII 11; Carmi w pocalenv lactat contaminata 1461—7 Serm 442 v;
Czeladz twą posspolithą pothrawą, a nye ros- 25
koszną karmy familiam grosso cibo non delicato nutrias XV p. post. R I s. XXXIX—X L I;
Clerici autem pauperes... ad eam confluebant,
quos ipsa reficiebat karmylą XV p. post. R XXV
177; M artha Xm nutriuit seu cibauit karmyla 30
ib. 180; Wdowa proroka karmyla XV ex. PF
V 104; Potym vroczywschy szyą z vyeszyelym
karmyly (nutriverunt) to dzyeczyąthko Rozm 12;
Swe dzyeczatko svymy pyrszyamy karmyla
(nutriyit) y chovala ib. ; Dostoyna dzyevycza, 35
ktorąsz anyely boży yako golem byczka v kosczyelye bożym karmyly Rozm 58; Obezryczye
ptaky nyeba, yze any szyeyą, any z n ą ...,
a oczyecz vasz karmy ye (pascit illa M at 6, 26)
Rozm 281; Nye vdrączayczye syna m ego..., I 4 0
b ocz... on vass karmyl na pusczy Rozm 740;
Bog vasch... karmyl vasch m anną Rozm 810;
^ M aria bożą laszką karmi rzyszą krzesczyanyska ca 1500 SprTN W V 10. — C f Nakarmić,
Odkarmić, Pokarmić, Skarmić, Ukarmić, 45
Wskarmić, Wykarmić, Nakarmiać, Prze
karmiać, Wskarmiać, Przykarmować.
Karmienie fpokarm, pożywienie, cibus, \ictus :
Ne ma talerza karmenu swemu Słota w. 22;
Accepto victu et amictu karmyena et przyodzye- 50
vanya XV p. post. R XXV 177; Od anyola na
każdy dzyen karmyenye (cibum) brała (sc. M a
ria) Rozm 55.
Karmni cf. Karmny
Karmnik 'sługa dworski, zajmujący się kar 55
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mieniem (tuczeniem) bydła i ściąganiem danin
w bydle, aulae famulus, cuius officium erat et
alere *(saginare)l pecora et pro tributo pecudem exigere \ Si uero ministeriales, scilicet carmnici, uillas... intrauerint, ibidem uaccas et
oues... accipere uolentes (1256) M M A e III 51;
^ może już nomen proprium: Martinus, dictus
karmnik, habet ius 1417 Liblur nr 2983.
Karmny, Karmni, 'utuczony, upasiony, tłusty,
saginatus, opimus*: Jako Jan Magdalenye wszanl
stirzy weprze karmne 1427 M PKJ II 306; Ja
kom ya nye wzyala Wyenczenthenw... wyeprza
karmnego 1455 TymProc 275; Karmny inpingwati OrtCel 6; Theloneator... recepit violenter
unum bowem incrassatum al. karmnego de
grege nostro 1469 AG Z XVII 5; Vos yiolenter...
recepistis sibi... bouem saginatum al. karmnego
1490 StPPP II nr 4368; Inpingvatus thlvsty
albo karmny, unde dicimus porcos inpingvatos
al. karmnye ca 1500 Er z 28.
Karp zool. 'karp, Cyprinus carpio L Ż : VI equos
versus Bochnya ducentes pisces karpye 1424
A K H X I 427; G orillus... est quidam piscis vlg.
carpy 1450 RpKapKr ; C arpoticula... est quidam
piscis carp ib. ; Unum piscem al. c a rp ... extradere debet 1466 AG Z XII 313; Karp carpo
1472 Rost nr 1424; Ipsa familia tua et coadiutores tui exprandiderunt al. whilowyly pisces ipsius in eadem piscina..., videlicet cassidoros
al. carpye et percas al. okvnye 1478 AGZ XVIII
175; M athias... N icolaum ... condempnavit in
evasione iuxta tres citaciones pro piscibus, in
prima citacione carumbos al. carassye et cassi
doros al. carpye ib. ; Carpy gorillus, carpye XV
p. post. PF V 9; Karp gorillus ib. 13; Carp
carumpus ib. 32; Karp calumpus ca 1500 Erz
28; Carp carpo ib.; Karp yel karasz cassidulus
ib.; ~ De clenodio, proclamacione Crakwiczy
gerentibus tres pisces super clipeo cum vno capite vlg. trszy carpe 1413 A K H III 307; Ianussewa matka yest naszey crwe, naszego clenota:
trszy carpe o gedney glowe na sczicze, zawołana
Crakwicze ib. 308.
Karpęć cf. Charpęć
1. Karta 'kartka, karta (papieru, papirusu),
charta: Czy pharysey... karty albo lysty napysane na czyelye noszyly (pittacia chartarum
in fronte gerebant), a na levem ramyenyy drugye przyvyezovaly, a na thych lysczyech było
napysano dzyeszyeczyoro boże przykazanye
Rozm 179; Thucz mała nye dostało, poi albo
karthy yedney, a to przeto, yze tez tam kończą
nye masch Rozm 847.
2. Karta bot. 1. ' Saponaria officinalis L.
a. Gypsophiła Struthium L ż: Borith est herba
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fullonum, vtilis ad lauandum, karthą ca 1500
Er z 28.
2. karty pl. tantum ' Dipsacus Fullonum L ! :
Carthi virga pastoris 1437 Rost nr 2834; Karthy
orthoganum ca 1500 Er z 28.
Kartuz 'członek zakonu kartuzów, monachus
ordinis Carthusianorum : Mnyschy cartusowye
monachi Cistercienses OrtCel 8.
Karuj bot. 1. 'Carum Copticum B enthż: Carui
carui 1484 Rost nr 6383.
2. polny karuj 'kminek zwyczajny, Carum
Carvi L ! : Polny karuy carui 1464 Rost nr 4770.
K arwukiel' kar bunkuł, szlachetna odmiana gra
natu, carbunculus, lapis pretiosus coloris rubri:
Carwukel antrachion 1472 Rost nr 1843.
Karzeł 'człowiek nienormalnie małego wzrostu,
homo statura perąuam humili, pumilio, nanus :
Gnaws, id est parws homo proprie karzeł, et est
maior pigmeo 1450 RpKapKr; Kąrzel pigmeus
ca 1500
28; Karzeł albo na pyadzy masz
pigmeus ib.
Karzyciel fkarzący, poskromiciel, pogromca,
domitor, castigator,
coercet, qui reprehendif:
Carzyczyel dom itor XV p. pr. R XVI 329.
Kasa fkielich, kubek, naczynie, racic /ci skrzy
neczka, poculum, calix, ras, fortasse etiam pecuniae asservandae idoneum : Cassą picarius XV
p. post. PF V 8; ^ S i... vult propriam vocem
obtinere, opportet ipsum geminare, exemplum:
cassa (/?rc cossa ?), missa, rossa Park 410.
Kasać 1. 'otaczać, opasywać, ściskać, succingere, circumdare, comprimere5: Kaschą schą
około mnye succinxerunt (in multitudine eorum,
sc. dolorum, consumitur yestimentum meum, et
quasi capitio tunicae succinxerunt me Job 30, 18)
1471 M PKJ V 62.
2. dubium: 'porywać się na co, godzić, nastawać na co, impetum facere, petere’ : Jaco Marczin, moy sin, ne kasal na soltisof dom ani go
ranił wf gego dome 1397 Pozn nr 342. ^ M oż
liwa też lekcja kazać.
Cf. Okasać się, Podkasać, Zakasać się
Kasanica 'rodzaj szaty, vestimentum, tunica :
Ideo prohibemus tunicas, quae dicuntur in vulgari nomine kassanycze, omnibus et singulis deferre presbyteris clericis in sacris constitutis et
in minoribus etiam 1427 StatW lad 14.
(Kasja) Kasyja 'kosztowne pachnidlo wyra
biane z rośliny tej nazwy, unguentum pretiosum
e planta, quae casia dicitur, confectum : Poma
zał cze b o g ... oleiem wesela nad towarzisze twe.
M irra y gutta, y cassia {Pul: kassio) od odzena
twego (myrrha et gutta, et casia a yestimentis
tuis) FI 44, 10.
Kasjo cf. Kasja
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Kastellum 'gródek, miasteczko (warowne) ,
castellum, oppidum : Tedy byl nyemoczny yeden,
na ymye Łazarz z Betanyey, s kastellum M a
ry ey a Marty (de castello Mariae et Marthae
Jo 11, 1) Rozm 434.
Kasyja cf. Kasja
Kaszel 'tussis’ : Myal yyelka a trudną nyemocz
zymna, ... kaschlyy zbycz nygdy nye mogl (creber anhelitus et interrupta suspiria) Rozm 108;
Począł yaplka poządacz... a noszą (leg. noża)
yablko okravacz sobye dacz kazał, a zathym,
yako y (leg. ji 'go5) kasche[d]l napadł (cum tussi
yiolenta distenderetur), ... chczyal szye nożem
przeklocz Rozm 109.
Kaszernica 'drobne ryby, drobnica rybia, p iscinuli : Pro piscibus magnis al. wybór et paryis dictis caschernycza 1495 KozierRpTerPosn
243.
Kaszlać 'tussire, tussi laborare, vexan : Caszlacz tussito XV med. PF V 29; Kaschlacz tussire
ca 1500 Er z 28.
Kaszlanie 'krztuszenie się, kaszel, tussis stomachalis ut videtuP: Kaslanye colera (quam
sufficiens est homini erudito yinum exiguum,
et in dormiendo non laborabis ab illo, et non
senties dolorem. Vigilia, cholera et tortura viro
infrunito Ecclus 31, 23) 1471 M PKJ V 83.
(Kasztania) Kasztanija bot. ' brzoskwinia,
Amygdalus Persica Lam i : Kąstąnya vel brzeskynyą castanea est fructus cum arbore ca 1500
Er z 28.
Kasztanija c f Kasztania
Kasztel 'gródek, miasteczko (warowne), castel
lum, oppidum : Stało szye, kyedysz yest myły
Iesus schedl przez Samarya y przez Galyleyską
zyemye, a gdysz yest wschedl v yeden kastel
(castellum Luc 17, 12), zabyezely yemv dzyeszyecz mązow trądoyathych Rozm 399.
Kasztelan fo r m y : n. sg. kasztelan Sul 26,
1482 ZapWarsz nr 1522; ^ g. sg. kasztelana
Sul 19, 1473 Czrs s. LXXXVIII; ~ d. sg. kaszte
lanowi Sul 109; '—' ac. sg. kasztelana 1499 Zap
Warsz nr 1831; ^ i. sg. kasztelanem Sul 106;
^ /. sg. (o) kasztelanie Sul 26. 101; ^ n. pl.
kasztelanowie Sul 85; ~ g. pl. kasztelanów Sul
24; ~ d. pl. kasztelanom Sul 29; ^ i. pl. kasztelany Sul 106; ^ /. pl. (przy) kasztelaniech Sul

101.
50

55

Z n a c z e n ie : 'wysoki dostojnik państwowy,
zwierzchnik grodu i przynależnego terytorium,
castellanus, oppidi maioris et terrae adhaerentis
praefectus, qui honor inter maior es in regno
habebatuF: Cząnza wząntha do dwora pana
castellana (ad curiam castellani) alybo wogewodzego godnye mozze bicz wpąndzona, gdze

249

KASZTELAN

KAT

dwori krolewske dalyeke Sul 19; Za głową
kaszdą sandzee castellanow (castellanorum iudices), tho yest panów w grothstwa wstawyonych,
kaszdi thilko w swey kasteliany mocz ymayą
myeecz... szvkanya Sul 24; Zapowyedayącz
castellaanoom (prohibentes castellanis) y wszystkym sąndzaam, y podsandkoom, aby potheem
przes pewnego powodv... nye dawały kthorych pozwoow Sul 29; Paklibi... slyachczycz...
kmyeczya bi zabyl, takyesz ósmy kop prócz
vyny xanząnczey... zaplaczy, cztirzi dzyeczyem,
trzi panu, a castellanowi (castellano) albo grododzirzi, w cziyem powyeczye ten tho kmyecz
bandzye zabyth, yednąn zaplaczycz bandzye
yynyen Sul 109; ^ Ystawyami, abi w zzemy
crakowskey castellaan gey (Cracoviensis castellanus), tho yest paan cracowsky, tylko we
trzeech myesczcyech... powynyen byl szwe sandi
czynycz... A thoosz o castellanye (Dział 13:
o panye) sandomirskeem (de castellano Sandomiriensi)... bicz wstawyami Sul 26; Tam biły...
panow ye... Yoczech warschewsky, Sassin rawsky, Schiszka viszegroczsky, Rogala gostinsky,
castellanowye (castellani) Sul 85; Lyatha narodzenya bożego tissyąncz cztirzistha dzyesyanthego... p rzi... panyech Pyetrze... voyevodzye,
Slawczu castellanye (castellano) czyrskym[y],...
Stanislawye lywskyem, Mykolayu yyszegroczskyem, Iacubye czechonowskyem castellanyech...
mi ła n ..., xąnząn mazowesskye..., ystawyami
Sul 101; M i..., xanząn massowskye,... pospołu
s ... Pyotrem Pylykyem yoyewodą naschim,
Slawczem castellanem (cum ... Slawiecz... castel
lano) czirskym, Pawiem yarschewskim..., Iacubem czechonowskym, Stanisławem lywskym
castellani (castellanis)... ystawyami członky
nyzey popyssane Sul 106; Jacom ya nye ranczyl pospolita ra k u ... Dorotky, zony nyegdi
rodzywego Jacuba Lanczesskego, castellana czechonowskego 1473 Czrs s. LXXXYIII; Jako
themv gwalthowi rok mynal, o kthorj na mya
dobrze yrodzony Pyothr sz Prasmowa, castellan
liwsky, zaloyal 1482 ZapWarsz nr 1522; Jakom
ya szya yyethnala y rosdzyelyla rosdzalem ...
przess yethnacze y dzyelcze, przess yyelmoschne
et dobrze yrodzone: Andrzeeya s Radzeyevicze,
castellana sochaczewskyego 1499 ib. nr 1831.
(Kasztelania), Kasztelanija 'obszar władzy
kasztelana, władza kasztelana, castellani potestas ac provincia, cui p ra eera f: Za głową
kaszdą sandzee castellanow, tho yest panów
w grothstwa wstawyonych, kaszdi thilko w swey
kasteliany (in sua castellania) mocz ymayą
myeecz... szvkanya Sul 24; Vstawilismy, abi do
bliszszego castellaniey alybo grodstwa dwory

(ad proximiorem curiam castellaniae), lvbo bącz
krolewsky, lvbo ktoregole szandzey, thi tho
swyerzepycze czirzpyączi skodą dopądzenya
mocz ymyal Sul 39; Ystawyamy, aby kmyecz
zabiyącz kmyecza za wyną mąszoboystwa castellany (castellaniae), to gest panystw (leg.
państwu), w tkorem mąszoboystwo yczynil
(Dział 30: panv, ktoremy przyslusza)... cztyrzi
grziw ni... zaplaczil Sul 41.
Kasztelanija cf. Kasztelania
Kasztelanow(y) 'należący do kasztelana, qui ad
castellanum p e rtin e f: Gdze dworowye krolewsczy szą daleczy, cząsza wszątha do dwora castellanowego (ad curiam castellani) alybo woyewodzynego slvsznye może bycz dognana Sul 56.
Kasztelański 'związany z kasztelanem, qui ad
castellanum pertinet, qui castellani e s f : Cyrzpyąnczy skodą oth popaszce zytha, a konye albo
skoth zayąthi przes nocz chowawszi, do blyszsey
obori kastellanskey alybo xanszkey (ad proximiorem curiam castellaniae) dopąndzycz mayą
Sul 13; ^ sędzia kasztelański 'sprawujący władzę
sądową w imieniu kasztelana, iudex, qui castel
lani nomine a g i f : Kedi ktho nagany abo othzowye skazanya... sandzam castellanskym alybo
panyskim (iudicibus castellanorum, Dział 42:
sądzam starosczynym), na poi grzywny kaszdem v... dacz y doszycz yczynycz ma Sul 50.
Kat f o r m y : n. sg. kat Park 406, 1471 M PKJ
Y 37, 1497 (? ) PawPoj nr 79; ^ ac. sg. kata
1471 M PKJ Y 121\ ~ n . p l . katowie XY p. post.
Kałużn 275, XY ex. MacDod 136; ^ g. pl. ka
tów Rozm 817; ~ d . p l . katom ca 1420 R XXIY
82, XV
R XIX 90, Rozm 815. 818. 825;
^ ac. pl. kąty B Z I Reg 19, 20, Rozm 104. 824.
Z n a c z e n ie : rwykona wca kar cielesnych i kary
śmierci, kat, oprawca, siepacz, łapacz, carnifex,
tortoP: Rosznewaw sszo pan yego, podał gy
kathom (tradidit eum tortoribus M at 18, 34)
ca 1420 R XXIV 82; Posiał Saul kati, abi gy
ioly (misit ergo Saul lictores, ut raperent David)
BZ I Reg 19, 20; Cath id est tortor Park 406;
Kalli apparitor, magister occidendi, lictor (mi
sit autem Saul apparitores, qui raperent David
I Reg 19, 14) 1471 M PKJ Y 37; Katha spiculatorem (war. lub.: kathą speculatorem, misso
spiculatore praecepit afferri caput eius in disco
Marc 6, 27) ib. 121; C um ... Jacobo kath de
Golambye 1497 (?) PawPoj nr 79; Kathowye
apparitores XV p. post. Kałużn 275; Kosthyrowe a lothrowe, zboycze, zlodzegye, kathowye,
czczycz (leg. cić) Krysthuszą szuknyey (leg.
z sukniej) lupyą XV ex. MacDod 136; Gdy
nąsch Jesus yusz um yeral..., kathom odzenye
szwogye dal XV ex. R XIX 90; O to rozgnye-
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vawschy szye Herod posiał kąty (missis spiculatoribus) y kazał zgvbycz szyny Rozm 104;
Kyedyz blogoslavyony nasch zbavyczyel byl
podań tym nyelyvtosczyvym katom Rozm 815;
Iesus..., na kassn tych katów przekląthych sam
przystąpyvschy, barzo pokornye oblapyl slup
Rozm 817; Kyedy yvsz tako począth yyązacz
a podań v rącze thym nyevyernym katom,
byezavschy yeden y przynyosl thy ystne povrozy
Rozm 818, sim. ib. 825; O tern, yako yeden
sługa Pylatov karał ty okruthne kathy, yze
tako nyelyvtosczyvye były mylego Iesusza
Rozm 824.
Katarzynka bot. 'Genista tinctoria L 3 : Katharzynka mirica 1472 Rost nr 132.
Katedra 'krzesło na podwyższeniu dla nauczy
ciela, cathedra, magistri vel professoris sella :
Nye zapovyeda myły Kristus, bychmy szye
zvaly m ystrzm y... any tez navky na katedrze
navczacz, czvsch na yyschokyem stolczy nad
lyydzmy szyedzącz (non prohibet dominus doctrinam super cathedram) Rozm 418.
Katedralski 'związany z siedzibą biskupa, ka
tedralny, cathedralis, episcopalis’: A thako czi
yzczy laczynnyczy... mayą m oviczi... ony
psalmy, które movya y pelnyą kaplany albo
tez spyeva albo obchodzy *kozycziol katedralzky, albo onego bysskupzthva (quos dicunt clerici vel ecclesia cathedralis) 1484 Reg
714.
Katowski 'przynależny do kata, qui carnificis
e s f : Panye Iesu C riste..., ktorysz dla zbawyenya naszego czyalo swe szwyathe w raczę podał
kathowszkye, day nam yczucz nyeczo thwey
mąky M W 64a.
Kauza 'sprawa sądowa, proces, causa iudicialis’ : Chczemy, aby kromye yraszenya rzeczy,
to gest causi (absąue aliqua causae yulneratione),
sadza swiadeczstwo przyiącz przysądzyl Dział 24.
Kawalec, Kabalec 'kawałek, część całości, pars,
particula : O kawalecz role 1439 A G Z XI 157;
Ad km etonem ... ager idem kawalecz spectat
ib.; Unam particulam prati al. cawalecz 1440
StPPP II nr 2817; Vthna-ly mu kabalyecz
(OrtBrRp 47, 2: kąwalecz) palcza... albo ka
walecz vcha, tho nye gyesth ochromyenye OrtMac 57; Iudeo media stamina panni libere
dim isim us..., sed quod tangit parwos gustus
al. kawalcze, ipse Iudeus iurare debet 1499
A G Z XV 385.
Kawijan bot. ' Centaurea Scabiosa L .’ Cavyan
1475 Rost nr 2924.
Kawijas cf. Kawijasz
Kawijasz czy Kawijas bot. ' Centaur ea
Scabiosa L .9: Cawyass scabiosa 1472 Rost
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nr 899; Contra scabiem summę valet aqua
scabiosa distillata, id est kawyaszk (leg. kawi
jasz czy kawijaszk?) XV p. post. R LIII 61.
Kawijaszk (?) cf. Kawijasz
Kawka zool. ' Monedula turrium Brehm :
Kauka monedula 1472 Rost nr 1345.
Kawtan cf. Kaftan
Kazać fo r m y : praes ind. 1. sg. każę Gn 183 b,
Błaż 322, Aleksy w. 40, BZ Gen 17, 6, etc.;
2. sg. każesz FI 43, 6, 1405 Pozn nr 767, B Z
Gen 47, 30, Rozm 677; 3. sg. każe FI i Pul
67, 6. 103, 33. 112, 8, Sul 22, B Z Gen 21, 12,
XV ex. SK J I 88, etc.; L pl. każemy Sul 65,
Rozm 33; 3. pl. każą OrtBr VI 384, 1484 Reg
719, XV p. post. Kałużn 284; ^ imper. 2. sg.
każy FI i Pul 61, 31, 1424 Msza III s. 61, sim.
IV. VI. VIII, 1426 Msza IV s. 314, sim. V,
BZ Deut 25, 2, etc.; każ B Z Num 3, 6, Pul
9, 20, XV p. post. R I s. XLI; 1. pl. każymy
FI 73, 9; każmy Pul 73, 9; 2. pl. każycie XV in.
R XXIV 72, Rozm 349; każcie B Z III Reg
21, 9; ^ part. praes. act. adv. każę Blaż 319;
każąc B Z I Par 16, 42, Dział 19, XV p. post.
JA XII 144, EwZam 297, etc.; ~ adi. n. sg. m.
każący Sul 10; g. sg. m. każącego Rozm 740;
/ . każącej Rozm 784; ^ inf. kazać Sul 99,
Aleksy w. 48, OrtBrRp 54, 1, OrtMac 67, etc.;
~ praet. 7. sg. m. kazałem 1400 Pozn nr 429;
-(e)m kazał 1391 Pozn nr 128, 1393 ib. nr 299,
1395 ib. nr 186, 1400 ib. nr 451, 1403 KsMaz
I nr 394, etc.; f . -śm kazała 1387 Pozn nr 23;
-m kazała 1413 KsMaz I nr 1936, 1458 TymWol 14, 1471 ZapWarsz nr 3010; 2. sg. m. jeś
kazał FI 1, 1, FI i Pul 38, 13, B Z Ex 17, 3;
kazał jeś FI i Pul 38, 15. 118, 4. 138; -(e)ś kazał
Pul 1, 1, Rozm 751; 3. sg. m. kazał jest FI 77,
27. 148, 5; kazał 1387 Pozn nr 8. 10, 1388 ib.
nr 36, 1391 ib. nr 96. 101. 247. 260. 274,
1394 PKKr 239, etc. etc.; f . kazała 1398—408
BiblWarsz 1861 III 32, 1413 Pozn nr 850,
Rozm 102; 1. pl. m. kazaliśmy 1498 SK J III
335, XV p. post. StPPP X nr 199; 3. pl. m.
kazali 1406 Pozn nr 600, OrtBrRp 53, 1, Ort
Mac 65, ca 1500 SprTN W V 12, Rozm 656;
neutr. kazały 1411 Pozn nr 838, Rozm 23. 33;
^ Pkperf. 3. sg. m. kazał jest był Gn 11 a.
173a. 180a. 180b. 183a; jest był kazał Gn
178 b. 181 b; kazał był Rozm 70; był kazał
Rozm 242; był kazał był Rozm 110; 3. pl. m.
kazali byli Rozm 15; ^ condit. 1. sg. m. ka
załby ch B Z II Par 7, 13; -bych kazał Rozm 784;
kazałbyśm 1449 R XXV 164; 2. sg. m. -by
kazał Rozm 750. 751; 3. sg. m. kazałby Sul 87,
| Rozm 636; (-)by kazał Rozm 175. 264. 715;
j / . -by kazała Rozm 109; ^ part. praet. pass.
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n. sg. neutr. kazano XV med. R XXII 239,
Rozm 36; n. pl. f . kazane FI i Pul 143, 14.
Z n a c z e n ia : 1. fpolecić, rozkazać, nakazać,
zarządzić, sprawić aby się coś stało, mandare,
iubere, praecipere, efficere, ut..Ć : a. absolute:
On kazał (mandavit) y stworzona so FI 32, 9,
jiw. Pul; On kazał gest (ipse mandavit, Pul:
kazał) y stworsona so F/ 148, 5; Yesthly thych
przyszyasznykow trze albo wyaczey, thedy mogą
y mayą dobrze na prawye szyedzyecz, *potrzebue-ly <ich> o tho woyth albo kaze-ly
OrtMac 45, szra. OrtKał 293; Panye, stało szye,
yako *kazal (ut imperasti Luc 14, 22) Rozm
383; Nye yakoby kazącz, alye yakoby povyedayącz, rzeki: Czyn rychło Fozm 552; ^ Ne
otworzil iesm vst mogich, bo ies ti kazał (quoniam tu fecisti) FI 38, 13, sim. P ul; ^ Micolay
kasal Stascovi precz 1387 Pozn nr 8; Jacosm
Jana ne łapała ani kazała ib. nr 23; Vanczenecz
ne kazał Maczegeui s dzedzini 1391 ib. nr 101;
With szedł precz s Bogunewa, a Sziman mu
ne kasal ib. nr 247; Kaszi (manda), bosze,
czcy twoiey FI 67, 31, sim. Pul; Kazał iest
(mandavit, Pul: kazał) oblocom s wirzchu
y yliczki neba otworzil, i pline gim m an
na na iedzene FI 77, 27; O chtoro drogo
na mo Roslaw zalowal, te-m ya ne scaszil
anim kazał 1403 KsMaz I nr 394; Czso pan
starosta Scepanowi vino dal, yszbi yego mir
wsdruszil, abi Nepinowi cone w sol..., tego
ne uczinil ani kazał, ani yego sługi, ani tego
w yego domu zastano, ani tego yzitka mai
1404 Pozn nr 576; Jaco kedi comendorowi
skazolo {pro skazało) prawo wroczicz yego
*dzloweka, tedi gemu ne kazał pres yego soltissa precz 1405 ib. nr 762; Stroszbarkowy
*dzedzy ne kazały Barthlomeyewi precz 1411
ib. nr 838; P otrassz... ne obssilal rankoym
Sandziwogewich mimo szemski vklad ani o nem
wedzal, ani gim w szalogu kaszal 1412 ib.
nr 685; Mne Marczinowi pan M ikolay... bes
prawa kaszal s dzedzini precz 1397—413 BiblWarsz 1861 III 24; Musza nan szalowacz, ys
my pan kaszal 1416 JP XXXVII 171; lako
mne pan kaszal na przewoth, ano nye bil moy
1422 AKPr VIII a 45; Yakom ya szenszke
{pro szemszke) prawo obraczil za Marczina, esz
mi Szcepan kaszal 1423 ib. 47; Iaco mi Bonk
sz dzedzini kaszal precz 1426 ib. 48; Miły
szyny, kaszą thobye, pogym ... szoną szobye
Aleksy w. 40; Czlovyecze, wstany, kazecz (tibi
dico) Rozm 133; Ny ma dobycz myecza papyez svą ylosczą..., alye może kazacz Rozm
639; P y lath... yezval... slugy... y kazał ym,
rzekącz: Poymyczye tego Iesusa Rozm 815.

b. z acc.: Wstań, gospodne bosze moy,
w kazny, iosz ies kazał (quod mandasti, Pul:
yeszesz kazał) FI 7, 7; We dne kazał (mandavit)
gospodzin miloserdze swoie FI 41, 11, sim. Pul;
Ti ies sam crol moy y bog moy, iensze kaszesz (mandas, Pul: wzkazuyesz) zbawena lacob FI 43, 6; Kelko kazał (mandavit) oczczom
naszim, ziawona yczinicz ie sinom swogim FI
77, 7, sim. Pul; Kazał ges (mandasti) prawoto
FI 118, 138, sim. Pul; Bo tamo kazał (mandavit)
gospodzyn blogoslawene y szywot asz na weky
FI 132, 4, sim. Pul; Te yesm nigdi ne popełnił
ya, co mi moy tforzecz kazał Spow 2; Handrzich skazał to, czs<os)mi mu kazali 1403
Pozn nr 554; G d i... wschitko yczinyczye, czsso
wam cazano (quae praecepta sunt vobis Luc
17, 10), rzecziczye, ezeszmi slugy nyevziteczne
XV med. R XXII 239; Czokole my chczesz
kaszacz, po thwey woły ma szą tho stacz
Aleksy w. 48; Wszitko, czsokoly każe (quae
dixerit tibi) Sara, poslussen bodz gey BZ Gen
21, 12; Iacz yczynyo, czsosz kaszesz (quod
iussisti) ib. 47, 30; Pomnyal na wyeky obrzod
swoy, słowo, yesz kazał (mandavit, FI: rozkazał)
w tysszyocz pokolyenya Pul 104, 8; Puszcza-ly
mv na okypyenye swey dusze..., tedy da,
czokolye starzy każą (quidquid fuerit postulatus
Ex 21, 30) XV p. post. Kalużn 284.
c. z inf.: Jaco my Sandziwog kazał swemu
ludu wzondz dwoye skota 1387 Pozn nr 10;
Sandziuoy ne zabił Jana ani go kasal zabicz
1388 ib. nr 36, sim. 1391 ib. nr 96. 101. 260.
274, 1401 ib. nr 708, 1402 ib. nr 543, 1403 ib.
nr 823, 1408 ib. nr 649, 1409 ib. nr 791; Jakom
ne kaszal memu ludu scod otbyacz na Biline
1391 ib. nr 128, sim. 1393 ib. nr 299; Iaco...
swaczczimi, nisze cazal za ząn {leg. się) dacz za
stawali w dzezandczi grziwen 1394 PKKr I 239;
Jakom ne kasal mym *ludzey iachacz na Steppanowo dzedzino 1395 Pozn nr 186; Iacom przi
tern bil, kedi wsdano Potrowi y cazalem szo [a]
na list piszacz 1400 ib. nr 429; Czszom kazał
P otrassa... pobradz, tom s prawem kazał pobradz 1400 ib. nr 451; Kroi israhelsky... kaszalczy gesth on barszo uele prorokof posczynacz bil Gaz 11 a; K ro i... swotego Bartholomega
[k]kaszal gest byl na prongo szaueszycz Gn
173a; Czeszarsz Domicianus gol y gestcy gy
{sc. św. Jana) on bil f goroczem olegu f panvy
varzy[l]cz kasal Gn 178 b ; Kaszalcy gest on
goroczego olegu f kacz bil nalacz Gn 180a,
sim. ib. 180b. 183a; Ty kazał ges (mandasti)
kaszny twoych ostrzegacz barzo FI 118, 4, sim.
Pul; Pani Ochna kazal<a> swim ludzem ...
szeczi pobracz 1401 Pozn nr 501; Ca[l]zeszli
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mi otpuscicz ocz<c)ow diuk, otpusczo 1405 ib.
nr 767; Dwa brati Hedwiszini kasali wsondz
p<ie)nadze Sczitniczskim 1406 ib. nr 600;
Przibislaw ne kazał gnacz na Ianow 0 dzedzin 0
ani go cazal zabicz na iego dzedzine 1407
Piek VI 339; Przibislawa ... kazała Dzirschcowi
zabicz Ylodiką 1398—408 BiblWarsz 1861 III
32; Yacom ya ne kazała Bern<atowi> ycz
precz 1413 KsM az I nr 1936; Pany Głuchowska
Maczeyewi ne kazała wszancz ymena jako
cztyrzy grziwny 1413 Pozn nr 850; Andrzey
kazał zahoracz hy zakopacz drogo Jacubowo
1419 M P K J II 299; Gdissz yeszt then tho szluga
ne mai, szkad bi zaplaczil, kazał gy pan przed acz... iussit eum dominus yenumdari (M at
18, 25) ca 1420 R XXIV 82; Pilath gy kazał
biczowacz ca 1420 R XXV 229; Jacom ia
Paskowich kmeczi ne casal sbicz 1421 ZapWarsz nr 11, sim. 1422 ib. nr 23; Marcis ne
kaszal rączicz za swą zoną 1424 AKPr VIII a
164; Boże, kaszy (iube, Msza I: przykaszy)
ty <dary> donyesczy przesz rancze swantego
angyola 1424 Msza III s. 61, sim. IV. VI.
VIII; Micolay o tho krziwdo wstał, esze gemu
Maczey kaszal *go rolo pooracz 1424 ZapWarsz nr 99, sim. 1426 TymProc 311, 1427
ZapWarsz nr 2744, 1429 ib. nr 266, 1431 ib.
nr 315; Oth wyecznego pothopyenya nasz racz
wyrvacz y tesch w thwych wybranych kazy
(iubeas, Msza III. VI: przykaszy, VII: przykaz)
we trzedze wliczicz 1426 Msza IV s. 314, sim. V ;
Jacom ya nye kazał Ofczinim ludzem sobye
rabicz siło 1434 ZapWarsz nr 448; Jacom ya
Pyotra ne yal anym go kaszal zecz ('siec5)
1448 ZapWarsz nr 830, sim. 1458 ib. nr 1073;
Sandza cząndzacz kazaączi (iudex impignorare
demandans) oth kasdey persony wyną pyancznadzescza... przepascz (m a ) Sul 10; Sąndzaa, wogewoda... za wyni sandow e... zem yanyna... począdza alybo poczandzacz każe
(iusserint impignorare) Sul 22; Vstawyamy
a vyvolanym wyekvgistim chowacz każemy
(edicto perpetuo servari mandamus) Sul 65;
Gdi xanząn nyekterego zlodzyeya albo nyekteran zlodzyeykąn obyesycz kazalbi (demand aret)..., tegdi w gich dzyedzini... to iste
xanząn... wrzuczacz syąn nye ma Sul 87;
Przysyangayanczemu pyssarz ma kazaacz (iubeat) poycz Sul 99; Posiał ge ku swyotemu
Blaszeyy, kazo swyotego Blaszeya przed syo
prziwyescz (ut ipsum Blasium ad se adducerent, praecepit) Blaż 319; Modlcye sye...,
albocz waas kaszo wszistky scynacz ib. 322;
Ostanyely komv wyna dana a bandzely gemv
szkazano odprzyszancz szye, tedy przyszagy

ma woyth przyyacz y czso na gednanyy kaza
{Ort Mac 125: szkaza) dacz Ort Br VI 384;
P an ... kazał gy yancz ib. 391, sim. OrtMac 141;
A thedy kazały thesz szapyorzowy powyadacz
odpowyedzenye OrtMac 65, sim. OrtBrRp 53, 1;
Thedy woyth ma kazacz temu przyszyasznykowy wszthacz, a themu, czo strofował, kazacz
gy odpusczycz w lawyczy szyedzycz OrtMac 67,
sim. OrtBrRp 54, 1; Jakom ya paropkowy
memv samoftory nye kazała zaoracz ogroda
Swyąnskowy silą 1458 TymWol 74; Paknyali to
ktori sądzą gynaczey vczyni, m oczą... swą
kazącz kogo przez vini dzeczkowacz..., tedi
sądzą... rzeczi tako w ząte... ma wroczycz
Dział 19; Grodzycz trawą kasze Woyczyech
1471 CyzKlob 444; Esze(s)ch thy mnye kazał
raczycz poi k o p j... grossu 1471 ZapWarsz
nr 1261; Jakom y a ... ląk kxandza pyssarzow ych... ne przedala... anym gych szyecz kaszala ib. nr 3010; Ja sz Torunya, gdyszem
umrzecz ymyal, prothoszem tho kazał popysszacz, zęby tho na mey dusszy nye zostało
DłLB III 354; Pacyth ('pieczęć5) k themv
lysthovy zawyeszyti kazałyśmy 1498 SK J III
335; G ospodne,... kasz sędzycz (iudicentur)
lyud w oblycznoszczy twogey Pul 9, 20; Kazy
szyerczy m em v... wspam yąthacz..., czom zlye
mowyla Naw 162; A ygustus... szwyath wszysthek popysacz kasal De nativ w. 3; Zydoyye...
kazały były (iusserant) yczynycz podlye kosczyola... dom klastorowy Rozm 15; Kxyazą
żydowska kazały (mandaverunt) Jozephoyy
poyącz za zoną Marya Rozm 33; O modłytwye...
dzyeyycze Marie, kyedy yey kazano (cum cogeretur) Iozepha poyącz oblyybyenczem Rozm
36; Czeszarz kazał byl (iusserat) yczynycz svoy
obraz na slvpye Rozm 70; Ona {sc. M aria)...
ny myala, yedno barzo mało chleba v domv,
yenze nathychmyast kazała (iussit) przynyescz
Rozm 102; Przykazał (^c. Herod) Salom e...,
aby przy yego smyerczy wschytky kazała zabycz (u t... occideret) Rozm 109; Potem Szalyona {pro Szalome) yypusczyla... mlodzyencze,
ktorzesch byl Herod kazał byl (mandaverat)
pobycz Rozm 110; Herodyada była dzyewka
Arystoboloya, ktorego by l... H e ro d ... kazał
posczynacz (occiderat) Rozm 242; Ya vam kaza
(ego autem dico vobis M at 5, 34) nye przyszyegacz any przez nyebo..., any przez zyemye
Rozm 269; Ydzy na drogy y podlye ploth,
kazysch wschythkym vnydz (compelle intrare
Luc 14, 23) Rozm 383; Znam to krolevno, yzem
k tobye orądovan, alye<m> tego od szyebye
ny myal, bo mya posiała svyąta troycza *kązącz
orądoyacz Rozm 495; Yako apostoloyye pytały
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mylego Iesusza, kazal-ly by szye ym bronycz
Rozm 636; Proszyemy vasey yyelebnosczy, aby
yemv kazał stacz przed tvoy stolecz Rozm 750,
sim. ib. 751; Czemusz yego nye kazał zavolacz?
Rozm 751; Vydzyczyely, yz czyem gy kazał 5
ymorzycz y ybyczovacz Rozm 836; ^ Pomdlecz
kazał ies (tabescere fecisti), iaco paiok duszo
moio FI 38, 15, sim. Pul; Bog, iensze przebiwacz
kasze (inhabitare facit) yednakego obiczaia
w domu FI 67, 6, sim. Pul; Przestacz kaszimi 10
(ąuiescere faciamus, P ul: kaźmy) wszem dnom
swotim boszim od zeme FI 73, 9; Bidlicz kazał
(habitare fecit) w stanoch gich FI 77, 61, sim.
Pul; Gensze zrzy na zemyo y kasze se gyey
trzyescz (facit eam tremere) FI 103, 33, sim. 15
P ul; Gensze przebywacz kasze (habitare facit)
przezdzadkynyo w domy maczerz syno<w>
FI 112, 8, sim. P ul; Dicit ergo eis Ihus: Facite,
kasicze, homines discumbere, sposobicy są kv
gedzeny (Jo 6, 10) XV in. R XXIV 72; Kaszo 20
tobye wyelmy buyno roszcz (faciamque te
crescere yehementissime) BZ Gen 17, 6; Gensze
kasze wyatrom wyacz (flarę fecit) zachodu
{leg. z zachodu) B Z Ex 10,19; Przecz gesz nam
winycz kazał (cur fecisti nos exire) s Egipta 25
ib. 17, 3; Sgromadz pokolenye Levi, a kasz
stacz (fac stare) przed Aaronem kapłanem B Z
Num 3, 6; Ktosz gest sgrzeszil,... swlekocz
gy, przed sobo kazi bycz (facient yerberari)
podłe myari gego grzechy B Z Deut 25, 2; 30
Kaszcye syedzecz (sedere facite) Nabotowy
myedzi yrodzenszimy lyvda B Z III Reg 21, 9;
Sinom Iditum kaszocz bicz wrotnimy (fecit esse
portarios) B Z I Par 16, 42; Szykaycye pokoia
myasty, do nyegoszem to was przenyeszcz kazał 35
(ad quam transmigrare vos feci) B Z Jer 29, 7;
Gospodzyn w powodzu bydlycz każe (inhabi
tare facit) Pul 28, 9; Przestacz każę (cessare
faciam Deut 32, 26) z lyudzy pamyęcz gych
Pul Deut 38; Kaz lakozyrsstwu walczicz z mies- 4 0
kyem (fac gulam litigare cum bursa) XV p. post.
R I s. XLI; Iesus rzeki k nym: Kazyczye lyvdv
szyedzyecz (facite homines discumbere Jo 6, 10)
Rozm 349.
d.
ze zdaniem przedmiotowym: Gacz tobe, 45
Drusiana, kaszo boszo moczo, aby th y ... fstala
Gn 183b ; Micolay prosił y kasal, abi Jacusz...
gi yderzil y bil 1416 Pozn nr 904; Kazal-lybich
kobilkam (mandavero et praecepero locustae),
abi zleptaly zemyo B Z II Par 7, 13; Anyolowi 50
swemu bog kazał (mandavit Psal 90, 11) o tobye,
abi sye {pro cye) strzegł na wszithkich drogach
twich M W 131 a; Kszyązeta żydow ska... ka
zały (mandaverunt) yey, aby mąza poyąla
Rozm 23; Każemy (mandamus) tobye, by 55
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yą wzyął za zoną Rozm 33; Yesus kazał (praecepit) ym (sc. dzieciom), aby zebrały svoye
dzbany Rozm 123, sim. ib. 124; Nyechay *dadzo
to czalo, a yemv każe, yze povye moye nyeyynnoscz (meam innocentiam dicere compello)
Rozm 126; Kaza (mando) tobye, abysz smarthvychvstal ib.; Yesus każe (mandavit) syem lvom,
aby szye yroczyly na puscza Rozm 139, sim.
ib. 462; Gospodnye, yesslysz thy, kazy my
(iube me M at 14, 28), abych k tobye przyschedl
Rozm 351; Pylat kazał posłoyy yyethnyczkyemy,
aby vyvyodl mylego Iesucrista na dvor z yyethnycze Rozm 756.
e.
bez kontekstu: Kaasaal Park 410; Kazacz
imperare 1471 M PK J V 28; Kazie fecit (increpat... per dolorem in lectulo et omnia ossa
eius marcescere facit Job 33, 19) ib. 62; Ad
cuius rei testimonium evidenciam... presentes
nostri sigilli munimine fecimus communiri kazaliszmy XV p. post. StPPP X nr 199; Kazacz
inparare {pro imperare) XV ex. PFW 26.
2. 'nauczać zasad moralnych, mówić kazanie,
orationem sacram habere, praedicare'1: Gestcy
gim on bil kaszal y tese o bodze przepouedal
Gn 181 b; Znadz gdyż ginszym kasalbys[e]m,
ya szam zarzuczony bilbism ne forte, cum aliis
predicaverim, ipse reprobus efficiar (I Cor 9,
27) 1449 R XXV 164; Acz ktho casze bosze
szlowo albo przepowyeda si quis loquitur (si
quis loquitur quasi sermones dei I Pet 4, 11)
XV ex. SK J I 88; Brath wszelky... ma tho
chovaczi, yzby mylczenye m yal..., a tho kyedy
mszą czthą... <albo> gdy każą (praedicationis
yerbum proponitur) a slovo boże po(w iadają)
1484 Reg 719; Caszącz docens XV p. post.
JA XII 144; Przyszedł po wszysthkym krolyesthyye Iordana, *kąsząncz (praedicans Luc 3,3)
krzesth pokythy EwZam 297; Posłał m yą...
kazacz (praedicare Luc 4, 19) gyathym odpusczenye ib. 307, sim. XV ex. PF V 20; A postoly...
po szwyeczye kazały a pogany nawraczaly
ca 1500 SprTN W V 12; Slovo boże stało szye
nad Y anem ..., aby krzczyl y kazał (Luc 3, 3)
Rozm 175; Vzryącz svyąty Y a n ... pharysewschow ..., począł ym kazacz Rozm 177; Vroczywschy szye Iesus s pusczey, nalyasl sve<te)go
Y an a... kazacz podlya rzeky Yordana (invenit
in Jordane necnon praedicantem) Rozm 200,
sim. ib. 212; Czy movyą, yze K ristus... yavnye
kazał (dicunt dom inum ... aperte praedicasse)
Rozm 205, sim. ib., sim. ib. 680; Tadeusch...
pocznye kazacz (praedicare) yyara krzesczyanyska albo bożą Rozm 230, sim. ib. 667; O tern,
yze myły Yesus schodzyl wschythką Galileą
kazącz a vzdravyayącz... nyemoczne Rozm 262;
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Yako myły Yesus ystąpywschy na góra y kazał
o dzyevyeczyorv blogoslavyenyv Rozm 263;
Tho kazanye svyąthy Maczyey ynaczey pysche,
a svyąthy Lucass ynako. S tego nyektorzy...
chczą, yzeby ye dvoycz kazał myły Cristus 5
Rozm 264; Przede zlemy, ktoremze nye yest
przyyemno kazanye, kaznodzyeycza kazacz nye
m a Rozm 283; Przeto apostolow nye dbały,
yze ym nye tako yavno kazały, yako ym Kristus
yaynye ych grzechy vypovyedal Rozm 656; 10
Myely zyvy bycz na syyeczye, kazącz a lud
navczayącz ib.; K tóra tho yest navka, którą
nayczasch y *karzesch? Rozm 677; Czo schlyschyczye v yasche vschy, kazasczye (pro kazczye ?, praedicate M at 10, 27) na dachoch 15
Rozm 680; Pytay tych, którzy myą slyschely,
czom ym moyyl, oya czy yyedzą, czom ya
kazał (quae dixerim ego Jo 18, 21) Rozm 681;
Tych żałob było barzo yyelye na mylego Iesucrista, nazyyayącz ystym zdradnym proro- 20
kyem ,... a tez, aby kazał przeczyv kasny
Moyzeschovey Rozm 715; Iegozem była głossa
odyykla v kosczyele schluchacz kazączego
Rozm 740; Yam szye v tern yrodzyl y przetozem przyszedł na ten szyyath, abych kazał 25
pravdą Rozm 784; Krolevstvo m oye... ssą
yschysczy yyerny, k tó rzy ... pravdzye tey,
którą ya każą, yyerzą y ssą posluschny ib.;
Ktokoly bądzye *pravdą słuchacz mną kazączey,
ten yest krolevstvo moye ib.; Ktokolyye navcza 30
albo każe przez dopusczenya yyschego byskupa,
tego mamy ymorzycz Rozm 789.
3.
'przekazać, powierzyć, mandare, tradere5 ( ?) :
Jacusz ne kazał swemu owczarzewi owecz ani
tego yzitka ma 1400 Pozn nr 474; Troyan ne 35
kazał Wawrzincewi swey wszy ib. nr 483;
Potrek s Boguchno ymowil dacz poznanskemu
*trzinancz krziwen y kazał, y <o> to yo poswal
nisze trzi lata visla 1401 ib. nr 517.
4. 'ukazywać, pokazywać, ostendere, mon- 4 0
strare : Wisedw M oyzesz... na goro N ebo...
y *kazo gemy pan (ostenditąue ei dominus)
wszitko zemyo gałaadsko BZ Deut 34, 1.
5. kazany 'schludny, czysty, mundus5: Dzewky
gych kazane (filiae eorum compositae) FI 143, 45
14, sim. Pul.
Cf. Dokazać, Doskazać, Nakazać, Odkażać,
Odskazać, Okazać, Pokazać, Przekazać,
Przykazać, Rozkazać, Skazać, Ukazać,
Wskazać, Zakazać, Dokazować, Pokazo- 50
zować, Przykazować, Rozkazować, Skazować, Ukazować, Wskazować, Wykazować,
Zakazować
Kazanie f o r m y : n. sg. kazanie FI 118, 96,
Sul 55, ca 1450 PF IV 572, 1471 M PKJ V 29, 55
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etc.; ^ g. sg. kazania 1398 Pozn nr 365, Gn
180b, Sul 97, Błaż 319, XV med. R XXII 233,
etc.; ^ d. sg. kazaniu Gloger', ~ ac. sg. kazanie
ca 1425 EwKReg 42, 1449 R XXV 167, XV
med. MacDod 35, Pul 75 arg., etc.; ~ i. sg.
kazanim 1441 StPPP II nr 2946, Sul 66, Ort Br
VI 383, Ort Mac 124; ^ /. sg. (na) kazaniu
XV in. R XXV 218, ca 1450 PF IV 578, Rozm
204. 494. 566. 692; — n. pl. kazania FI 118, 99,
Pul 18, 3; — g. pl. kazań FI 118, 21, XV in.
R XXIV 73; ^ ac. pl. kazania FI i Pul 72, 28,
BZ Lev 25, 18.
Z n a c z e n ia : 1. 'mowa, przemówienie (szcze
gólnie w sprawach religijno-etycznych) , kazanie,
oratio sacra, praedicatio, homilia : On na Cnie5)
chczal gest kaszana o bodze prestacz byl Gn
180b; Zebichom na them kazanu prziszli g boszkemu posznanu XV in. R XXV 218; Przez me
kazanye kv bogv 1449 R XXV 167; Teda to
czalo drogo kazanya nye przestayal (numąuam
a praedicatione cessavit) Blaż 319; Thy słowa,
czom gimi zaloszyl kazanye, są slova svianthey
ewangeligey XV med. MacDod 35; Pan Ih u s...
wyedzącz, eze ludze ginako blogoscz albo blogoslawnoscz myenyą, nysze g est..., raczil na
początku swogego kaszanya yą usznamycz
XV med. R XXII 233; Kazanye moye nyelubo
gest wam ca 1450 PF IV 572; W kaszanyy
in homilia ib. 578; A kazanye podyirdzayąncze
et sermone confirmante (illi autem profecti
praedicaverunt ubiąue domino cooperante et
sermonem confirmante Marc 16, 20) 1471
M PKJ V 122; Ktorąz tho vyarą pana Iesu
Crysta apostoloyye... slovem pylnego kazanya
(yerbo sollicite praedicationis) ludzy... nauczyły
1484 Reg 704; Nye są mol wy any kazanya
(non sunt loąuelae neąue sermones, FI: powescy), których by nye słyszany glossy gich
Pul 18, 3; Ten ps<alm> powyada, yze X pus...
przes apostolske kazanye znan yest Pul 75 arg.;
Szwyathy Bernard<y)nye..., thwe goracze ka
zanye nam grzesnym na szbawyenye XV ex.
PF IV 623; Vydzyely, yze było doszycz potvyrdzenya syyątey vary <z> yego syyątego kazanya
(de... praedicatione) Rozm 42; Jako pysano
yest v kxyagach kazanya (sermonum Luc 3, 4)
Yzayasza proroka Rozm 177; N a to movy
Margynyus byskup v kazanyv (in sermone),
które szye tako poczyna Rozm 204; K ristus...
apostoly sebral y kazanye (serm onem )... vczynyl Rozm 205; Na kazanye (ad verbum) svyątego Yana yvsz vyelye lyvda złączało Rozm 206;
Myły Iesus vczynyl kazanye (factus est sermo
domini) Rozm 263; Tho kazanye (sermonem)
svyąthy Maczyey ynaczey pysche, a syyąthy
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Lucass ynako Rozm 264; Drudzy mynya, yze
yedno kazanye (sermonem) pospolyczye apo
stołom y tlusczam yczynyl Rozm 265; O them,
yze przede zlemy, ktoremze nye yest przyyemno
kazanye, kaznodzyeycza kazacz nye ma Rozm
283; Po kazanyy vstawschy dostoyna dzyevycza
y schla na svą modlythva Rozm 494, sim. 566;
K temv odpovyeda svyaty Y a n ... v kazanyy
o Pyetrze Rozm 692; ^ może 'przemówienie
pochwalne’, fortcisse 'praedicatio, laudatio’: Mne
wem przistacz bogu dobre iest..., bich ziawil
wszistka kazana twoia (praedicationes tuas) FI
72, 28, sim. Pul.
2. 'rozkaz, polecenie, mandatum, praeceptum,
iussum : Czso so xandzu Bernatoui kone po
brani, to mu pobrani przes mego kaszana, radi,
yzitka 1398 Pozn nr 365; Stanek... nye posegl
(leg. pożegł) A n n i... ani gego kazanim possona
1441 StPPP II nr 2946; Kto bądącz poswan
pana swego... pomyeny, yszby tho yczynil
gego kasznyą, a o n ... zaydze gy, rzeknącz gy
tho yczynycz swim kazanym (de eius mandato),
poszwany volen ma othydz Sul 66; Acz kmyeczye... gwałt... yczinilibi prócz voley i kazanya
(propter mandatum et yoluntatem) gich pana,
przerzeczonimy yynam y... mayąn bicz karany
Sul 97; Jaco ludzye Y anow i... z wola y kazamy
(pro kazanim) yego pobrali syana 1453 Czrs
s. LXXXIII; Mozę ktho szwego dlusznyka vlapycz y przed woyta przywyescz przez poszła
albo przesz kazanya (OrtBrRp 81, 3: przesz
przykazanyą) woytowszkyego ? Ort Mac 110;
Then morderz yest prozen krolewszka p<r>oszba y kazanym ib. 124, sim. OrtBr YI 383;
^ Karał ges physne: zakloczy, gysz stopayo
s kazayn (a mandatis, P ul: przy kazanye) twoych
FI 118, 21; Wszelkego skonczenya yydzal gesm
konecz, szyroko kazanye (Pul: kazn) twe barzo
(latum m andatum tuum nimis) FI 118, 96;
Kazanya (Pul: szwyadecztwa) twoya mysi moya
gest (testimonia, var. mandata, tua meditatio
mea est) FI 118, 99; Kto bogv dosycz iest kv
samemy bozeenw kaazanyy y napomynanyy
w roozymye odloczenya, temv bodze odplaczono rownosczo yszczyno bozoo Gloger; Przestąpcza kazanya strada bożego widzenya ca 1450
PamLit IX 318; Bodzeszly posluchacz kazanya
gego (si... oboedieris mandatis eius)? BZ Ex
15, 26; Czincze kazanya ma (praecepta mea)
B Z Lev 25, 18; Kazanye pactum (vir aut mulier, q u i... transgrediantur pactum illius Deut
17, 2) 1471 M PKJ V 29; Mylyyelyczye (pro
mylvyeczye-ly) myą, kazanye moye (mandata
mea Jo 14, 15) chovayczye Rozm 563; ~ 'roz
kazy ujęte w formie przemówień, sermones prae-
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ceptorum vim habentes’: Si quis sermonem, ka
zanye, meum seruauerit, mortem non yidebit
in eternum (Jo 8, 51) XV in. R XXIV 72; Si
quis diligit me, sermonem, kazana, meum seruabit vel pełnił (Jo 14, 23) ib. 73; Qui non
diligit me, sermones, kazań, meos non seruat.
Et sermonem, kazane, quem yos audistis, non
est meus (Jo 14, 24) ib.; Abraham *umar gest
y proroczi, a ty mowys, ktoz kazane (sermonem
Jo 8, 52) me chowa, *smrczi ne wcusy ca 1425
EwKReg 42; W tobye bodze posegnano wszitko
ludskye pokolenye przeto, zesz mego kazanya
(voci meae) bil poslussen B Z Gen 22, 18.
3. 'nauczanie religijno-etyczne, działalność
nauczycielska, praecipiendi de religione ac moribus labor, praeceptoris negotium : Czy (sc.
ewangeliści) telko czasz yego kazanya (sc. opi
sali, qui tamen posuerunt tempus praedicationis
eius) Rozm 42; Kristus modły szye... za thy,
którzy by yyerzyly v bog przez kazanye apostolskye Rozm 578; K ristus... chczyal odmoyycz
(pro odnoyycz) ono przykazanye, ktoremze byl
przykazał apostołom, ydącz na kazanye Rozm
638; Vyelyky lyvd za Iesucristem chodzyl, nye
dbayącz ych (sc. kapłanów) kazanya y offyary
Rozm 669.
4. 'sentencja sądowa, wyrok sądowy, iudicis
sententia : Sząndza..., czso gego kaszanye (pro
skaszanye ?, cuius sententia) przes stroną byva
wspyerano, pyrwey nye chcze any ma swego
bronycz skazanya, alysz pirwey... kvnye lypyesze... gemy bądą dany Sul 55.
Kazić (się) fo r m y : a. z zaimkiem zwrotnym
się: praes. ind. 2. sg. kazisz BZ Ex 18, 18; ^
inf. kazić BZ II Par 24, 12; ^ praet. 3. pl.
neutr. kaziła Sul 74.
b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 1. sg.
każę De morte w. 377; 3. sg. kazi FI 32, 10,
1466 R XXII 15, 1471 M PK J V 42. 80,
Rozm 187; 1. pl. kazimy Sul 28; 3. pl. każą
1471 M PKJ V 72; ~ imper. 2. sg. kaź XV
p. post. R XIX 52; ^ part. praes. act. adv.
każąc 1471 MPKJ V 28; adi. i. sg. m. każącym
Pul 119, 4; ^ inf. kazić 1484 Reg 724; ^ praet.
2. sg. m. kaziłeś Pul 88, 39; 3. sg. m. kaził
BZ I Par 20, 1; 3. pl. m. kazili BZ Jud 10, 9;
^ condit. 3. sg. m. -by kaził Rozm 714.
Z n a c z e n ie : 'psuć, niszczyć, niweczyć, violare,
frangere, delere’ : a. o zjawiskach fizycznych:
aa. (o rzeczach martwych) 'psuć, uszkadzać,
niszczyć, delere, destruere5: Kv othl ozeny v
szkodnego nalogy..., ysz zona po szmyrczy
m ąza... po mązv wszisthko gymyenye trzymała,
a przetho nyekthora gymyenya dzeczem albo
bliszsim przes nyethbaloscz a sle tych wdów
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przyglądanye a opyekanye kazyla są a *opvsczewale (nonnulla b o n a... annihilabantur et desolabantur) Sul 74; N aym aly... *rzemyoszlnyki
kaszdego dzala, abi oprawyly domv bożego...,
abi to, czso syo bilo poczolo kazicz (quod cadere
coeperat), polepszilo BZ II Par 24, 12; Każą
(war. lub.: lazą) molliuntur (capite nobis vulpes
paryulas, quae demoliuntur yineas Cant 2,
15) 1471 M PKJ V 72; Kazy zielazo (war. lub.:
rdzawyege a. kazy zelazo) eruginat (non credas
inimico tuo in aeternum, sicut enim aeramentum
aeruginat nequitia illius Ecclus 12, 10) ib. 80;
I kazyles (destruxisti, FI: zkazil ies) wszystky
ploti yego, położyłeś *czwyerdzo yego strach
Pul 88, 39; Czo dadzo tobie, albo czo przylozo
tobie ku yęzyku lzywemu? Strzały mocznego
ostre, z węglym kazoczym (cum carbonibus desolatoriis, FI: s woglym popysczalym) Pul 119, 4;
~ (o krajach) 'pustoszyć, grabić, vastare : Sinowye Amonowy, Iordan przechadzaiocz, ka
ziły (yastarent) Ivdo y Benyamyna, y Efrayma
B Z Jud 10, 9; Sebral Ioab woysko y moc ricerstwa y kaził (vastavit) zemyo sinow Amonowich B Z I Par 20, 1; Kaząncz yastans (percussimusque eos usque ad internecionem, vastantes cunctas civitates Deut 3,4) 1471 M PKJ W 28;
~ bb. (o żywych istotach) 'szkodę przynosić,
dręczyć, vexare, consumere, exstinguere : Nyedobro rzecz czynysz, szalono robotoo kaszysz sze
(stulto labore consumeris) y ty, y lud ten, który
gest s toboo B Z Ex 18, 18; Schyepa, kazy,
rosdzyera vexat 1466 R XXII 15; Nykth sza
przede mnv nye skrygye, ... szama w łysze
yamy łasza, wszythky lyszky w szdrovyv kasza
De morte w. 377; Inyidia... vires corporis consumit vel caszy et cor hominis eterna morte
pascit XV p. post. R XXV 173; ^ Kazy cassatur (ut emam a te aream et aedificem altare
domino, et cesset interfectio, quae grassatur in
populo II Reg 24, 21) 1471 M PKJ V 42.
b. o zjawiskach umysłowych: aa. 'naruszać,
łamać, przekraczać, frangere, \iolare : Nye yesth
słuszno zadnemy czlovyekovy thego naszego
napyssanya, vstavyenya they reguły... zlamaczi,
kaziczi (hanc paginam nostri statuti et ordinationis infringere) 1484 Reg 724; A drudzy movyly, yzeby ych ten zakon kazyl, yze pusczyl
nyeyyasta, która była malzenstvo przestampyla
Rozm 714; ~ bb. 'niweczyć, odrzucać, reprehendere, negare, impedire’ : G ospodzin... kazy
(Pul: odrzucza) mislena ludzska y kazy (Pul: odrzucza) rady ksoszocze (dom inus... rep robat...
cogitationes populorum et reprobat consilia
principum) FI 32, 10; Angyol gye odpowyed zy al:... Nye racz thego odmawyacz, sz czye-

bye ma bycz boża macz, nye kasz (PF IV 594:
myeschkasch) lyudu szbayyenya, uczyń themu
doszkonanye XV p. post. R XIX 52; ^ (w zna
czeniu prawnym) 'anulować, unieważniać, ad irritum redigere, solvere, rescindere’ : Thy przywyleye, ylko k themv yako szmyerthnee a bląndnee,
prooznee czynymy, kazymy, wsrzvcami y odszywami (cassamus, irritamus et revocamus,
Dział 16: odwolawamy y kaszemy ge za nyczs
myecz) Sul 28; V zakonye bydlyl, aby nykt nye
rzeki: Przeto zakon kazy (ideo illum solvisse
legem), yze go pelnycz nye może Rozm 187.
^ Cf. Nakazie, Pokazie, Przekazie, Skazić,
Zakazić, Przekażać, Skażać.
Kaznodzieja 'nauczający, mówiący kazania,
orator sacer, qui homiliam habef: Mało takich
kaplanof nadze y takesz kasznodzegecz, chosbycz ony króle, xoszotha y tesze pany bogathe
o gich sloscz karały ge, a sznathey sznamo tego
gest, ysczy szo dobrzy kroleue..., panoue, allecz
kasznodzege szo sly Gn 11 b ; M am i... omowcze
wschądi cogiczy, nye, abi o nasz nye mowyli,
ale bi snacz ludzi ot prawdi swą omową nye
otraszily, a takosch tego schamim kasznodzyeyam nabarsye trzeba XV med. R XXII 247.
Kaznodziejca fo r m y : n. sg. kaznodziejca
1413—4 JA XIV 503, Rozm 283; ~ i. sg. kaznodziejcą XV med. S K J 1 5 1 ; ~ g. pl. kaznodziejec
Gn 11 b ; ~ d . p l . kaznodziejcam Rozm 726;
^ /. pi. (o) kaznodziejcach XV med. M PKJ
V 432.
Z n a c z e n ie : 'nauczający, mówiący kazania,
kaznodzieja, orator sacer, qui homiliam habef:
Mało takich kaplanof nadze y takesz kasznodze
gecz, chosbycz ony króle, xoszotha y tesze pany
bogathe o gich sloscz karały ge Gn 11 b; Wy
borny kasznodzeycza 1413—4 JA XIV 503;
Słowa matczyna kv dzyewcze... o zzywoczye tv
dwv byzkvpv a o kaznodzyeyczach (de praedicatoribus) XV med. M PKJ V 432; Powyedamczy
vam, ysczy pan Cristus poszlan byl Szydom
kasznodzeyczą czelestne apostolum et predicatorem Iudeorum, ad quos corporaliter venit
(Rom 15, 8) XV med. SK J I 51; O them, yze
przede zlemy, ktoremze nye yest przyyemno kazanye, kaznodzyeycza kazacz nye ma Rozm
283; Czo ych bądzye pomovyono nyevynnye
zasrosczyą, vwlosczstvem! any komv tako vyelye, yako kaznodzyeyczam, rzekącz: Ty yest taky
ow ovaky Rozm 726.
Kaznodziejski właściwy kaznodziei, qui oratoris sacri est, qui ad oratorem sacrum sp e c ta f:
Nykomu nye dawayącz żadnego pogorschenya,
aby nye było poganbyono vrząd, stadło kaznodzeyskye, apostolszkye ministerium, sc. apposto-
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latus (ut non vituperetur ministerium nostrum
II Cor 6, 3) XV med. SK J I 72.
Kazub cdymnik, komin, caminus, canalis, quo
fumus ac fuligo m ea t'( ? ) : Kazub fuligo ca 1455
XIV 494.
Kaźnia c/. Kaźń
Kaźnićf o r m y :praes. ind. 1. sg. kaźnię 1461—7
Serm 149v; 5. sg. kaźni i 7/ i Pul 93, 10; ^ zraper.
2. sg. kaźni FI i Pul 31,
~ part. praes. act.
adv. kaźnię /7 117, 18; kaźniąc Rozm 14;
~ inf. kaźnić XV meJ. SK J V 284, ca 1455 JA
XIV 492, OrtBrRp 46, 3, OrtMac 55; ^ praet.
3. sg. m. kaźnił FI i Pul 117, 18, Rozm 630;
^ part. praet. pass. n. sg. m. kaźnion Sul 97;
^ imper. pass. 2. pl. m. kaźnieni bądźcie B Z
Gen 24, 2.
Z n a c z e n ia : 1. 'karać, punire, poena afficere5:
Paklybi thymi yynami kasnyon, nye skaraw
syąn (et si penitus dictis poenis non correctus),
ten isti gwałt w odeymanyu vczynylbi, ... przes
sąnd ma bicz potąnpyon Sul 97; Ktho drozey
przędą pyczye albo gyedzenye, nyszly yesth
ysthawyono, tho mayą szadzycz y kasznycz
raycze podług posthawyenya na tho wyny Ort
Mac 55, sim. OrtBrRp 46, 3; ^ 'umartwiać,
biczować, castigare, coercere, verberare*: Corpus
castigare casznycz XV med. SK J V 284.
2. 'karcić, strofować, trzymać w karności,
coercere, castigare, corripere5: G ospodne,... ne
karzi me ani w gnewe twoiem kazny me (neque... corripias me) FI 37, 1, sim. Pul; Iensze
kazni pogany (qui corripit gentes), ne bodze
*karat? FI 93, 10, sim. Pul; Kaszno kasznyl
(Pu/: kasznyo kasznyl) me pan (castigans castigavit me dominus) FI 117, 18; Meczycz, kasz
nycz, zandacz afficere ca 1455 JA XIV 492;
Carzo y kasznyo arguo et castigo 1461—7 Serm
149v; Choyaly yą podlyg yey syyatosczy y dostoynosczy, yczącz ya czesnym *obyczayow, kasznyacz w dobrych slyttech (pro skutcech), by chovala czystota Rozm 14; Zly padayą vznak, yako
szye czczye v krolewskych kxyągach o onym
popye Elyen (leg. Eli, jen) svych dzyeczy nye
kaznyl (non corripuerit I Reg 3, 13) Rozm 630;
^ corruptum: I bil gest Abraham stari kmyecz
wele la t... Y rzeki: Kaznyeny bodzczye w domu
swego starsego (dixitque ad servum seniorem
domus suae) BZ Gen 24, 2.
Cf. Pokaźnie, Skaźnić, Ukaźnić
Kaźność 'przepisy postępowania religijno-etycznego, przykazania moralne, mandata, morum
praecepta : Blogoslawyony mosz, yen bogy
szye boga, w *wkaysznoszczy (in mandatis, FI:
w *kazvoch) yego chczecz będze barzo Pul

Kaźń, Kaźnia fo r m y : n. sg. kaźń Gn gl. 15b,
FI 17, 39, FI i Pul 18, 9. 80, 4, Dek III 2—5. 10,
1408 Piek VI 371, etc.; kaźnia Dek III 1. 23;
— g. sg. kaźni Dek I 3, XV p. pr. R XLVII 357,
B Z Deut 25, 2, OrtBr VI 352, etc.; ~ d. sg.
kaźni Gn 3 a, FI i Pul 118, 66, Sul 5, Rozm 505.
715; ^ ac. sg. kaźń Gn gl. 148 b, FI 2, 6, FI
i Pul 98, 8, Spow 2, ca 1428 PF I 479, 1466
R XXII 24, Rozm 23, etc.; kaźnią 1471 A G Z XV
127; kazień FI 104, 10; ^ i. sg. kaźnią 1386
HubeZb 60, 1391 Pozn nr 287. 292, 1397 StPPP
VIII nr 5855, 1400 Pozn nr 448. 487, Gn gl. 148 b,
Sul 66, etc.; ~ l. sg. (w) kaźni 1397 Leksz I
nr 2374, 1400 Piek VI 20, FI 1, 7, Aleksy w. 74.
81, etc.; ~ l. du. (w) kaźniu Rozm 415; ~ n . p l .
kaźni FI i Pul 110, 7. 118, 86. 172; — g. pl.
kaźni FI 88, 31, FI i Pul 118, 10. 19. 60. 63, etc.;
kaźnich FI 118, 35. 104; ^ d. pl. kaźniam Pul
118, 66; kaźniom FI 118, 66, FI i Pul 118, 48.
73. 128; — ac. pl. kaźni FI i Pul 118, 159.
166; ^ i. pl. kaźniami 1424 Msza III s. 63, sim.
VI. VII; — /. pl. (w) kaźniech FI 118, 78, FI i Pul
118, 47; kaźniach Pul 118, 6; kaźnioch Pul
118, 15. 78.
Z n a c ze n ia : I. 'rozkaz, polecenie, praeceptum, mandatum, iussum : Jaco ne s pana Maczkowim wedzenim ani s gego kasno ne pobrano
Wancowy scotha 1386 HubeZb 60; Czso wszoto
Maczeyewi kon y odzene, to ne s yego yzithkem
ani gego kazno 1391 Pozn nr 287, sim. ib.
nr 292, 1396 ib. nr 209, 1400 ib. nr 448; Gey
casznan i gey ludzi przedanym porambono yest
na poltorasta drzewa 1397 StPPP VIII nr 5855;
Ani iego kazno pany Jagneszka wszanta
do *czucey zeme 1400 Pozn nr 487, sim. 1407
ib. nr 617; Pana Prandoczino kasno rozwalona
stodoła karczmarzowy 1400 SK J III 191; Ioseph, chocz on te tho kaszny posluszen bicz,
y posetlcy gest on bil do tego tho mastha
Bethlehem Gn 3a; Cuius iussa, qui kasn, implens Gn gl. 15 b; Eum interficiet iussu, casno,
domini. Item, tescy na kasn, voce eciam eius
omnes mortui surgent ib. 148 b; Ne szabyay
bratha swadą any roko, kasno, any rado Dek III
1—8. 10. 11. 14— 18. 22. 25. 27—30. V 4; Łu
dzę Micolagewi... paso lanky, zito, gualtem
Micolagewo kasno 1401 Pozn nr 515, sim. 1406
HubeZb 113; Kedi Marczin s Dzerszkem mai
rok, tedi bila crolewska caszn do Drahema 1408
Piek VI 371; Jaco ne Micolagewo rado ani yego
kasno Jaroslaowi cone pocradzony 1408 Pozn
nr 643; Iaco pan Swanthoslaw ne poszegl panv
Grzimkoui yego zapusty ani iego kaszny 1412
A K H III 196; Nicolaus esset in negociis ylg. na
kasni domini ducis 1412 KsM az I nr 1825; Moy

111, 1.
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posłowe ne popaśli moyo kasno Recziborowi
sethmi cop owsa ib. nr 1878, sim. 1426 MPKJ
II 304; Ny wstawyenye nasze wyschey przeło
żone o nyechowanyy troydzennego... interdicta
papyeszkey kazni ma bycz przeczywno Sul 5;
Kto, bądącz poswan, pana swego... pomyeny,
yszby tho vczynil gego kasznyą (de eius mand a to ),... poszwany volen ma othydz Sul 66;
Jako moyą kaznyą zona *moye nye zbiła Mathiam, kmecza xanzego 1452 ZapWarsz nr 908;
Kaszn (disciplina) twa po wszech wloscyach
gest ogłoszona B Z Judith 11, 6; Affugit imperio turgida lepra suo na yego caszn 1466
R X X II24; Tegodlya, namylscha dzywko, masch
przylyvbycz naszą kazny Rozm 23; Vyelye dzyevycz ostanye v czystoczye, yze... wzgardzą malzenskye loże a naschey kazny nye bądą dbacz
Rozm 28; Archanyol, przyyawschy kaszny y poselstvo styorzyczyelya svego, y poschedl kv blogoslayyoney dzyeyyczy Rozm 48; Vyączey maschą (leg. muszę) bycz *posluschem oycza mego
kaszny, bo od nyego mam bostwo, a od czyebye czloyyeczyensthwo Rozm 505; Bo ym było
zal y srom, by yego poslyednyey kasny nye
mogły popełńycz Rozm 610; O tern, yze na kassn
mylego Iesusa Zydoyye nye tknęły apostolow
Rozm 633, sim. ib. 817; Prze yego kassn przepusczyly ym precz odeycz Rozm 634; Myecza
ma dobycz ryczerz kaplanskym povyel<en>ym
na kassn czeszarska Rozm 640; ^ 'nakaz mo
ralny, przepis postępowania religijno-etycznego,
morum praeceptum, disciplina : Ale ia postawon
iesm crol od nego na Syon, górze swotey iego,
przepowadaio kazn (Pul: przykazane) iego
(praeceptum eius) FI 2, 6; Wstań, gospodne,...
w kazny (Pul: w przykazanyu), iosz ies kazał
(in praecepto, quod mandasti) FI 7, 7; Kazn
(Pul: pokazn) twoia poprawiła iest me do concza
y kazn (Pul: pokazn) twoia ta me nauczi (disci
plina tua correxit me in finem et disciplina tua
ipsa me docebit) FI 17, 39; Kazn bosza (prae
ceptum domini) swatla, osweczaiocza oczy FI
18, 9, sim. Pul, sim. FI i Pul 80, 4; Abicho ne
zapomneli dzal boszych a kazny (mandata)
iego szukali FI 77, 9, sim. Pul; Acz *sprawednosci moie pobeszczinili a kazny (mandata)
mogich (Pul: kazny moyey) ne strzegli FI 88, 31,
sim. FI i Pul 118, 10. 118, 19. 118, 60. 118, 63.
118, 69. 118, 115; Strzegli so swadeczstw iego
y kazn (praeceptum) iego, iosz dal gim FI 98, 8,
sim. Pul; Y vstawil yest ono Iakobowy w kazen
(in praeceptum, Pul: w kazn) a Israhel w obrzod
wyekyy FI 104, 10; Werne wszytky kaszny gego
(fidelia omnia mandata eius) *poczwyrsona na
weky wekom FI 110, 7, sim. Pul; W *kasznoch
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i (Pul: w kaznyoch) twoych sznaszycz se bodo
j (in mandatis tuis exercebor) FI 118, 15; Prze| wedzy myo we stdzy kaznich (Pul: kazny) twoych
! (in semitam mandatorum tuorum) FI 118, 35,
| sim. ib. 118, 104; Y chodzyl gesm w szyrokosczy,
bo kazny twoge (Pul: kazny twoyey) dobywał
gesm (mandata tua exquisivi)... Y myslil gesm
w kaznech twogych (et meditabar in mandatis
tuis)... Y wznosi gesm rocze mogę ku kasznom
*twoych (ad m andata tua) FI 118, 45—8, sim.
Pul; Kaznom (Pul: kaznyam, M W 28a: *przikazenyu) twogym werszyl gesm (mandatis tuis
credidi) FI 118, 66; G ospodnye,... day my ro
zum, bych wyki kaznom (Pul: kaznyom) two
gym (discam mandata tua) FI 118, 73; Ya sa
*snadzycz bodo w kasznech (Pul: w kaznyoch)
twogych (in mandatis tuis) FI 118, 78; Wszytky
kazny (mandata) twoge prawda FI 118, 86, sim.
Pul, sim. FI i Pul 118, 172; Besz mała strawyly
so me na zemy, ale ya ne ostał gesm kazny two
ych (mandata tua) FI 118, 87, sim. Pul; Mylowal gesm zakon twoy nad zło to ..., kv wszem
kaznom twogym pospeszyl gesm se (ad omnia
m andata tua dirigebar) FI 118, 128, sim. Pul;
Wydz, ysze kazny twoge (mandata tua) mylowal gesm, gospodne FI 118, 159, sim. Pul, sim.
FI i Pul 118, 166; Chczesshly zywoth weczny
mecz, mussysch kazny bozey strzecz Dek I 3;
Pirwa *kasnay (Dek III 2—5. 10. 11. 14. 16—20.
22. 24—31: caszn, III 6: *kasney, III 13: *kosza,
III 15: przykasanye) twórcza naszego, ne mey
boga ynszego Dek III 1. 23; W bratnich Cze
chach nye korzisczi, caszn Christoua (Dek III 4:
kazny bozsha) na tern vyszy (Dek I 8: tak przykazanye boże zgysczy, III 3. 17. 22. 24. 25. 27. 30:
boszą *czaszn tako raczy vczczy, III 5: kaszny
Cristova w thym ygysczy, III 11: bożą przikaszn tako szysczy, III 16: kaazny bozey tako
gyschczy, III 28: w bozey kaszny gy vgisczy,
III 31: kazn boża wgysczy) Dek III 2; Dzeszotha kaszn boża, ne pozoday czudzego szboza
Dek III 10. 20; Kaio sse teze, izesm przestopil
dzessonczoro bożo kazn Spow 2; Kasznamy
(Msza I. IV. VIII: przykaszanym, IX: przykaszamy) sbawenya napomynany (praeceptis salutaribus m oniti)... szmemi rzeecz albo mowycz
1424 Msza III s. 63, sim. VI. VII; Nye będę
osromoczon, gdy przesrzę we wszech kasznyach
twoych (in omnibus mandatis tuis) Pul 118, 6;
Pharysey... v yedzenyy a v pyczyy skąpo barzo
vzyvaly, kazny svoyą vstavyaly (traditiones suas
statuentes), a thym przykazanye Moyzeschovo
dokonavaly Rozm 179; Ta nyeyyasta... bogv
vstavnye sluzyla y poslusna v kazny bozey była
Rozm 301; Vczynylysczye w szmyech kassn boga
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(irritum fecistis mandatum dei M at 15, 6) prze
vasche przykazanye Rozm 355; Nygdym kasny
tvey nye przestąpyl (nunąuam m andatum tuum
praeterivi Luc 15, 29) Rozm 388; V tych dw
kassnyy (in his duobus mandatis M at 22, 40)
leży vschytek zakon y proroczy Rozm 415;
Yego kassn (mandatum eius Jo 12, 50) yest
zyvoth yyeczny Rozm 470, sim. ib. 568; Kasn
(mandatum Jo 13, 34) novą dayą vam: myloszyerdzya y mylosczy Rozm 556, sim. ib., sim.
ib. 564; Aby kazał przeczyv kasny Moyzeschovey, przeczyv kosczyolv y ych p ra w Rozm 715;
^ 'nakaz prawa, lex, legis praecepta : Popelny<e>ne kaszny execucio iusticie XV p. pr.
R XLVII 357.
2. rkarność, dyscyplina obyczajowa, surowość
obyczajów, morum disciplina, se\eritas : Dobroczy y kaszny a yczenyw (M W 28a: kazni y na
uki) navczy mo (disciplinam et scientiam doce
me) FI 118, 66, sim. Pul; Mila zono, ... szwych
starszych nykdy nye gnyewą<j>, chową<j> szą
w czczy i w kaszny Aleksy w. 74; Kaszdi czło
nek w mym ziwocze chczą chowacz w kaszny
y w cznocze ib. w. 81; A pakli any tak *checz
bodzecze przyoocz kaszn mo (ąuodsi nec sic
yolueritis recipere disciplinam )..., a przecziwicz syo bodzecze, y ia przecziwko wam poydo
w przecziwnoscz B Z Lev 26, 23; Tenczy yest...
tvego slvbv yyerny mylosnyk, dostoyen czystoty, bo od svego dzyevycztva zyl v kazny boże
(in timore dei) Rozm 38; ^ kaźń małżeńska
'zasady pożycia małżeńskiego, praecepta ad matrimonium attinentia : Rzeczy, czo szye thycza
malzenszkyey kaszny, thy maya dacz do du
chownego szadv, bo na tho szwyeczky szad
szadnego prawa nye może myecz OrtMac 42,
sim. Ort Br VI 352.
3. 'władza, moc, potestas, imperium : Vstavily... procuratora actorem, spraw cza... dawayocz y *poleczayocz... *pelno kaszn et omnimodam potestatem y wszelkuo (pro wszelkno)
mocz we wszytkych szwych rzeczach ca 1428
PF I 479; Ostań thego wszech (pro wszego),
thobye yyela, przesz dzaky kasznyy roszdzela
De morte w. 74; ^ boża kaźń 'choroba śmier
telna, morbus gravissimus5: Dominus meus habet
terminum cum palatino Poznaniensi, sed jacet
in correctione dei vlg. ff bosze kasni 1397 Leksz I
nr 2374; Veniens nuncius ejusdem *Pzribislai
dixit, quod jacet in potestate dei vlg. uf bosze
kaszni et communicacione et confessione per
ąuendam presbyterum ... est ordinatus 1397
Leksz II nr 2018; Tunc yeniens suus nuncius
nomine Stok dixit ipsum esse infirmum et racione istius solus presens non potuit in dei
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castigacione vlg. w bozey kaszni 1400 Piek
VI 20.
4. 'kara, poskromienie, poena, castigatw :
A iestli vsrzy tego, ktosz gest sgrzeszil, ze gest
dostogen kaszni (sin... dignum yiderint plagis),
swlekocz gy, przed sobo kazi bycz podle myari
gego grzechy BZ Deut 25, 2; Kaschn disciplina
(frustra percussi filios yestros, disciplinam non
receperunt Jer 2, 30) 1471 M PKJ V 97.
5. 'więzienie, ciemnica, areszt, carcer, vincula,
custodia : Primum terminum reposuit... pro
homine Iwankone, quem Mathias ministerialis
Pyeczoni in civili restavit disciplina al. kaszny
1448 AG Z XIV 274; Ipsum incarcerayit in domo
tu a ... al. wszadzyl w kasnu, quem hominem in
eadem detencione al. w tey kazny ipse Petrus
per nobiies arestayit 1471 AG Z XV 127; Repercussit duas p o rtas... apud tywn, ubi habet
castigacionem al. kaszn 1472 ib. 147; Petrus et
Iwan in detencione al. w kaszny regali sedent
1477 AG Z XVIII 141; Klym fur<avit> equum ...,
quem equum Oszygalka arestayit... in domo
prefati Clym, quem Clym dando in carcerem
al. w kaszny 1498 AGZ XV 350.
6. dubium: ' traktowanie, sposób obchodzenia
się z kimś, tractandi aliąuem vel cum aliąuo
agendi ratio : Kazny discipline (misericordia et
yeritas te non deserant... et inyenies gratiam
et disciplinam bonam coram deo et hominibus
Prov 3, 4) 1471 M PKJ V 67. — Może zbyt do
słowny przekład łac. disciplina.
Każdy f o r m y : n. sg. m. każdy FI i Pul 11, 2,
XV in. R XXV 218, Słota w. 51, ca 1425 EwKReg 43, etc. eter, f każda Słota w. 96, Sul 21,
Błaż 322, OrtKał 204, OrtMac 34, Dział 7, 1466
R XXV 137, eter, neutr. każde Sul 50, XV med.
R XXII 243, Park 413; ^ g. sg. m. każdego
Kśw br 37, Sul 77. 88, OrtBr VI 383, OrtMac
122, etc.; f . każdej XV med. R XXII 245,
OrtKał 204, De nativ w. 4; neutr. każdego Sul
43, BZ Ex 20, 4, Dział 32, XV p. post. R XXV
182, Rozm 36. 310; ^ d. sg. m. każdemu FI
61, 11, Sul 43, XV med. R XXII 240, Aleksy
w. 119, etc.;f. każdej Dział 53; każde Rozm 91;
neutr. każdemu Dział 55; ^ ac. sg. m. każdy
FI i Pul 33, 1. 67, 21. 105, 3, Gloger, BZ Jos 4, 25,
Dział 41, etc.; każdego BZ Ex 36, 2. Jos 4, 2,
De morte w. 16. 175. 267. 268. 393, etc.;f. każdą
Kśw br 4, FI i Pul Ath 19, ca 1428 PF I 481,
XV med. R XXII 237, etc.; neutr. każde FI 72, 22,
FI i Puł 41, 3, Sul 67, BZ Ex 13, 13. 16, 16,
OrtMac 33, etc.; ~ i. sg. m. każdym 1471
M PKJ V 62, XV ć>*. SK J I 146; każdem Rozm
31. 821; / . każdą BZ Ex 36, 26; — /. sg. m.
(przy) każdem 1425 Przyb 19, Sul 45, B Z Num
33*
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15, 9, Dział 11, etc.; f . każdej Sul 24, Aleksy
w. 71, BZ Ex 37, 13. Num 28, 14, M W 48a;
każde 1422 A K H III 327; neutr. każdem FI 102,
22, Rozm 182; ^ n. pi. neutr. każde BZ Num
1, 44; ~ g. pl. m. każdych BZ Num 1, 24. 26. 5
28. 30. 32. 34; neutr. każdych BZ II Par 31, 19;
^ d. pl. m. każdem XV p. post. WilkKrak 47;
~ ac. pl. m. każde BZ I Par 12, 32, Dział 12;
/ . każde Sul 23, OrtBrRp 76, 2; ^ /. pl. m.
(w) każdych 1413—4 Msza I 263, sim. VIII, 10
B Z Num 28, 6. 14. 29, 27. Deut 32, 7 ;/. każdych
Sul 24. 25, B Z Ex 36, 22. II Par 35, 15.
Z n a c z e n ie : ' wszelki, wszyscy (bez wyjątku,
bez różnicy), każdy, ąuicumąue, quivis, unusąuisque, omnis, singuli : Zmouil sin bozi sloua uelmy 15
znamenita, gimis casdo duso zbosno pobuda
Kśw br 4; Leniu iesc cu vstanu cynich casdego
skutka dobrego Kśw br 37; Kassdy sz wasz
prósz pana boga szam za szyą Gn ap. 2a; Chwalicz bodo gospodna w kaszdy czas (in omni tem- 20
pore) FI 33, 1, sim. Pul, sim. FI i Pul 105, 3;
Blogoslawoni gospodzin... na kaszdi dzen (cotidie) FI 67, 21, sim. P ul; Blogoslawcze panv
wszyczka dzyala yego w każdem {Pul: we wszelykyem) myestze (in omni loco) państwa yego 25
FI 102, 22; Yakosz osobne kaszdo persono
(unamquamque personam) boghem y panem
poznawacz krzescyansko prawdo przyczysneny
gesmy FI Ath 19, sim. Pul; Poszdrow poszdrowenu z nasz kaszdi, thim poszdrowi io angiol 30
XV in. R XXV 218; Ktocoly czszno matko ma,
sz ney wszytko czescz otrzima, prze no mu nikt
ne nagany, tocz ma mocz kasda czsna pany
Słota w. 96; M icolay... gest prawy brath nass
po gego maczerzy, zawolanya Czelelew, którzy 35
nossą dwe rurze na sczicze a trzy cossy w kaszde
rurze 1422 A K H III 327; Przy casdem woze dwa
chłopy 1425 Przyb 19; Zastawyamy dzedzini...
w tyssonczu grzywen..., lyczoncz w kaszdo
grzywno (in quamlibet marcam), czterdzesczy 40
y oszm grossy ca 1428 PF I 481; Wszystczi
a *kaszdi (omnes et singuli) sąndze {Dział 6:
wszystczy pospolicze sadze) zeem nasych[ich]
powinni bili a myeli sząndzicz Sul 6; O sandzaach, w kaszdey zemy bi wstawyeny biły Sul 45
24; Takesz tesz mowy my o kasdem targv (de
omni contractu) Sul 45; Take wszysthko y kasde
(omnia et singula) straczone... skazvgemy, aby
na gego cząscz było polyczono Sul 50; Se dwu
rodu dwu lepschu, tho yest s kaszdego rodu (de 50
qualibet genealogia) dwu powyescz ma na swya- i
deczstwo Sul 88; Naydzee gospodna na kaszdy |
czasz Gloger; To blogoslawyenye lezi na czirpyenyv, kto *yą chcze sznacz dobrze, ma wyedzecz, eze na troyą ma syą oglądacz, bi sche- 55
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wschąd czirpyal kaszdą przecziwnoscz XV med.
R XXII 237; Przicazal ssy panye..., abi kaszde
nyerządne samnyenye czlowyecze bilo samo sobye mąka ib. 243; Czirpyączoscz skromna sama
ma doconacz kasdey cznoti ib. 245; Mila zono,
kaszą thobye, szluszy bogv w kaszdey dobye
Aleksy w. 71; Kaszde pyrworodzone (om ne...
primogenitum) czlowyeczye s synów twich zaplatoo odkupysz BZ Ex 13, 13; Gomor myaro
na kaszde poglowye (per singula capita) ib. 16,
16; Wezwał ge Moyszesz a kaszdego mosza
uczonego (omnem eruditum virum) ib. 36, 2;
Dwa {sc. podstawki) pod kaszdoo czkoo (per
singulas tabulas) ib. 36, 26; Obroczy złote...
poloszyl... po kaszdey nodze stolowey (per singulos pedes mensae) ib. 37, 13, sim. B Z Num
28, 14; Sto podstawków vdzyal<an)o gest ze
sta libr, kaszdoo libro kaszdemu podstawku polyczyayocz (singulis talentis per bases singulas
supputatis) BZ Ex 38, 27; Dasz na kaszdem wole
(per singulos boves) beli trzi *dzesyotki B Z
Num 15, 9; Offyarygecze... dzesyoto czoscz
dzesyotka kaszdenw baranv (agnis singulis)
ib. 29, 15; Vibyerz dwanaczcze mozow, kasz
dego (viros singulos) s swego pokolenya BZ
Jos 4, 2; Abyscze syo y vi bali pana boga vaszego na kaszdi czasz (omni tempore) ib. 4, 25;
Ten czlowyek, czo layal ten ortel, ma pokupycz... kaszdemy przyszasznykowy trzydzesczy
szelągów OrtBr VI 376, sim. OrtMac 66, Dział
42, Sul 50; Piszarz nasz byerze od kasdego
szepszelynka geden grossz OrtBr VI 383, sim.
OrtMac 122; Kaszdy {OrtMac 33: kaszky)
funth czyny dwadzyescza szelągów OrtKał 202;
Dzewky y kaszda nyewyeszką tw arz... nycz
wyączey pokupu gymayą, gedno polowyczą tego,
czo ym ayą... mąsczyszny ib. 204, sim. OrtMac
34; Gdy czlowyeka obrazyą..., themu maya
za kaszda krwawą raną pokupycz XXX sze
lągów pyenyądzy, a woythowy za kaszde vkrwawyenye {OrtKai: *v kaszdey... rany) oszm sze
lągów wyny OrtMac 33, sim. OrtKal 204; Acz
dwie dzedzinye... obapol gedney rzeky posadzą
syą, tedyby kaszda strona (quaelibet haereditas) swoy brzeg ma rządzycz Dział 7, sim. Sul 21;
Vkladamy, aby kaszdy riczerz (quilibet miles)...
pod swa choragwą stal Dział 8, sim. Sul 21;
Vstawyamy, aby kaszdi szoltys (omnes sculteti,
Sul 22: wszystczy szolthissy)... podług swey
moczi kaszdy s namy na woyną począgnąl
Dział 10; W kaszdem powyacze ma bycz sądzą
ib. 11; Gdyby nyekto popasł osyanye gynszemy
konyem abo gynszym dobythkyem, chczem,
ab y ... od kaszdego bydlyącza (pro quolibet
iumento) dzeczskyego dal trzy pyenyądze ib. 32;
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Gdy kom y... woły gwaltownye bądą w ząty...,
tedy chczemy, aby taky gwalth w olow ... za
kaszdy tydzen (pro ąualibet septimana) cztyrzy
skoczcze schcody... ma dosycz yczynycz ib. 41;
Bracza... syostram kaszdey (cuilibet sorori, Sul
57: *keszdey szestrze) po czterdzesczy grzywien
mayą dacz ib. 53; Kv kaszdemv vraszenyv (pro
ąualibet... yulneratione, Sul 67: za kasde vrazenye) tych czlonkow winą temv vraszonemv,
rzeczoną pyąthnacze, przepadnye ib. 55; Kto
drzewo s pczolamy porąby, temv, czyge gest
dzenye, za kaszde grzywną (przepadnie) ib. 58;
Kaszdacz panna po łyczku rymyana, ale patrzay, bycz była domowa 1466 R XXV 137,
sim. XV p. post. ib. 198; Kaszde omnia 1461—7
Serm 315v; Patrzy obecada m eego..., boc
v nyem kaszde slovko thobe pissmem rośni glos
da Park 413; Yako słucha na każdy {war. lub.\
kosdy) rok ut expetunt tempora (ut nulli liceat
duos hos dies absąue solemnitate transigere,
quos scriptura testatur et certa expetunt tem
pora, annis sibi iugiter succedentibus Esth 9, 27)
1471 M PKJ V 58; Nad każdym per singulos
(ecce haec omnia operatur deus tribus vicibus
per singulos Job 33, 29) ib. 62; Każdy oszobye
singullatim (at illi coeperunt contristari et dicere ei singulatim Marc 14, 19) ib. 121; Na kasde
{war. ka l.: na kozde) jutro catha manę (et faciet
sacrificium super eo cata manę manę Ezech
46, 14) M PKJ V 107; Wisszokosczi czczi wasszey żąd am ..., abisczie my bili na pomocz
w kazdey potrzebie M IT 48 a; Gdy my molwyo
na kaszdy dzyen (per singulos dies, FI: powszitky dny): Gdzye yest bog twoy? Pul 41,15; Na
każdy nyeszpor molwyą pyąncz pszalmow Pul
109 arg .; Assumtis de singulis, s kaszdego ossobnye, tribubus, pokolenya, viris peritis, znamyenythych XV p. post. R XXV 182; Była
szyyatloszcz prawdzyya, chtora oszvyecza kasz
dego czlovyeka (quae illuminat omnem hominem Jo 1, 9) EwZam 285; Yeden paczyerz mowczye za kasdym dzyesząthkyem XV ex. SK J 1
146; A ygustus... czynsz oth kasdey glovy brał
De nativ w. 4; Czernym szyą yrodzyla, kyedym
ya szama oddalona tego darv yyelebnego, yen
yest dan kazdemy czlovyekv Rozm 6; O yyerny
obezrzyczyelyy każdego czystego sercza Rozm
36; Tego drzeua kvyat, roszdze, było pomoczno
przeczy w każde nyemoczy Rozm 91; Iesus byl
poddan svoyey... matcze y Iozephoyy... y słu
żył yyelmy rad na każdy czass Rozm 101;
Myescza nygdzye ny myely (^c. Ezeici) pevnego,
alye v kazdem myesczye domy myvaly (nulla
eis certa civitas, sed in singulis domicilia habebant) Rozm 182; Zyd każdą vodą (omnem

aąuarum collectionem) zovye tarsys Rozm 213;
Posiał ye po dw {leg. dwu) do każdego myastha
(in omnem civitatem Luc 10, 1) Rozm 310; Czlovyek yeden..., vezyavschy dzyeszyącz sług svoych, y dal ym sve pyenyądze, kazdemy mna (dedit
eis decem mnas Luc 19, 13) Rozm 407; Bogoslayyony, yen przyschedl v ymyą boże..., bo
v kazdem vczynkv nye svey, alye oyczowy chvaly
schukącz Rozm 508; Kazdem razem, czo vderzyly p ag ą ..., to ony yyszyepnąly y s czyąlem
Rozm 821; ^ G ospodne..., wrócisz kaszdemu
(unicuiąue, P ul: koszdemu) podług dzal iego
FI 61, 11; Posnay kasdy a poczwy {leg. poczuj)
stateczne do ssebe XIV ex. Zab 520; Ten ma
s prawem wyszey szescz, ma nan kaszdy wloszycz czescz Slota w. 51; Kazdi (omnis Jo 3, 20),
ktoz zle czyny, nyenawydy ca 1425 EwKReg 43;
Ale przisla *goczina, ze kazdi (omnis Jo 16, 2),
ktoz zabye was, domnim<a>wa sobe posslugo
wczyn<i>cz bogu ib.; N yethilko oth slego, alye
y oth kasdego podobyenysthwa slego kasdemy
(ąuemlibet) potrzebno gest szą wszdzirzyecz
ziwyączemu poth prawem Sul 43; Przedaw dzedzyną, kypcza gey... oth gabanya kaszdego (ab
impetitione cuiuslibet) ma zastąpycz Sul 77;
Kaszda zodala miloscywye prze Ihezu Crista
cyrzpyecz Błaż 322; Kasdy przesznamionuy sya
sznamyenyem syyanthego krzyza XV med.
MacDod 35; Milossyerdze gest myloscz ser
deczna a czista, yąsch czlowyek caszdemu chcze
dobrze, yaco schobye XV med. R XXII 240;
Wyącz szak powyedal kaszdemy, y staremy,
y mlodemy Aleksy w. 119, sim. BZ I Reg 26, 23;
Mnye dzeya yrzeszyen, iusz naszyenye szvoye
kaszdi szey ca 1455 Dóbr 324; Przyszyągam
bogu..., ysz chczą... kaszdemu prawda czynycz
OrtMac 34, sim. OrtKał 205; Kaszdy ma stacz
pod swą choragwą Dział 7, sim. ib. 10. 33. 65;
Kogokoly szmyercz yduszy, kaszdy w gey scolye
bycz mvszy De morte w. 14, sim. ib. w. 191.
309. 397; Dzyfno szya szvym żakom stavy,
kasdego szyuotha szbavy ib. w. 16. sim. ib.
w. 175. 267. 268. 393; Kaszdemy szya tak ykaszyą, gdy go zyyotha sbauyą ib. w. 57, sim. ib.
w. 177; Droga dobrowolna ma bicz każdemu
Wisłą, Bugiem ... plawiączem syą 1498 MacP raw Y l 214; (Jozef) byl prosty, dobry,... s kaz
dem szyą laskavye vmovyl, kasdemy laską vkazal Rozm 31; ^ ^ jeden każdy: Geden kaszdi
(unusquisque) za swoy grzech vmrze B Z Deut
24, 16; V stauil... genego kaszdego (unumquemque) gymyenyem swim ku chwalenyy pana
BZ I Par 16, 41; ~ w połączeniu z przeczeniem:
'żaden, nullus’ : Poloszyl bog znamyo na Kaynye, abi gego nye zabyl kazdi (ut non interfice-
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ret eum omnis), ktoszbi gego nalazl B Z Gen
4, 15; Kaszdi przychodzen (omnis alienigena)
nye bodzye geszcz gego B Z Ex 12, 43; Nye uczynysz sobye obrazu ritego any kaszdego podobyenstwa (neque omnem similitudinem) ib. 20, 4;
Czo yny trzey evanyelysczy... opusczyly, tho
svyąthy Yan napelnyl..., b o ... każdy s nych
nye pysal vschytky rzeczy Rozm 790; ^ Prosznoscy molwili so kaszdi ku swemu blisznemu
(vana locuti sunt unusquisque ad proximum
suum) FI 11, 2, sim. Pul; Kaszdi w myesczech
(singuli per loca) a w rzodzech swych poydo
B Z Num 2, 17; Szły wszysczy,... kaszdy (sin
guli Luc 2, 3) do svego myastha EwZam 292;
Tako szą vezly na yedną g ó rą... y począly ygracz
każdy svoye ygra (ludum unusquisque cum suum
exerceret) Rozm 125; Każdy zelazne albo drzevyane myvaly vmyvanya Rozm 183; ^ <Day
mylosczyyy pokoy) w kaszdych *dynow na
szych (in diebus nostris) 1413—4 Msza I s. 263,
sim. VIII; Wstawyami, ab y ... dvchowny...
z namy gycz... myely na kaszdee woyni (ad
quamlibet expeditionem, Dział 10: na kaszdą
wyprawą) Sul 23; W kaszdich rzeczach (in quibuslibet causis), thesz dzedzynnych, rokow
mymo trzi nyedz<ie>lye dacz nye mayą Sul 24;
Sandzee we dni rokow oth zarenky... w każ
dych rzeczach (in quibuslibet causis, Dział 12:
kaszde sady) myely szedzecz Sul 25; Dwoge
wistruganye *bodzye na kaszdich czkach (per
singulas tabulas) BZ Ex 36, 22; Synów (leg.
z synów) G a d ... policzoni so po ymyonach kazdich (per nomina singulorum) BZ Num 1, 24,
sim. ib. 1, 26. 28. 30. 32. 34; Zliczoni so ... ode
dwvnascze kxyozoot israelskich, każde (singulos) po domyech rodzin swych ib. 1, 44; Tocz
so offyeri, geszto macze offyerowacz:... po baranyech kaszdich (per agnos singulos) obyata
ystawyona iest ib. 28, 6, sim. ib. 28, 14. 29, 27;
Mysi o kaszdich narodzech (cogita generationes
singulas) B Z Deut 32, 7; Z sinow Yzacharowich
moszowye ymyeiotny, gisz znały kaszde czasi
(singula tempora) ku roskazanyy B Z I Par 12,
32; W przedmyescyach kaszdich myast (suburbana urbium singularum)... sposobyeny biły
mozowye B Z II Par 31, 19; Wrotny w kaszdich
bronach (per portas singulas) strzegły ib. 35, 15;
Podług prawa o każde rzeczy (OrtMac 102:
o koszdą rzecz) OrtBrRp 76, 2; Pilnosczom doglendacz chczemy, sze wselky thowar y kupya,
chtorem pod kromy przedayom, kasdem wedlye
ye dostoinosczy po latwem, rownem, sprawietlywem targu przedano XV p. post. WilkKrak 47;
^ na każde 'zawsze, stale, semper, omni tempore, cotidie3: Bili mi so zlzi moie chlebowe we

dne y w noczi, gdi molwo mi na kaszde (coti
die): Gdze iest bog twoy FI 41, 3, sim. P ul;
Iaco kobila vczinil iesm se v czebe, a ia na kaszde
(semper, Pul: zawzdy) s tobo FI 72, 22; Na
każde ye szyya bolała Rozm 108; Owa yvsz
trzy lata przychodzą na każde (ecce anni tres
sunt, ex quo venio Luc 13, 7), schukayącz ovocza
na tern drzevye fygovym Rozm 375; Przykład
o bogathym czlovyecze, k tó ry ... vzyval na
każde roskoszy vyelykye (epulabatur cotidie
Luc 16, 19) Rozm 394; ^ 'cały, totus3 (? ):
Czerny szye na mye gnyevaczye, yzem każdego
czlovyeka (totum hominem Jo 7, 23) vzdrovyl
v sobota Rozm 433. ^ Cf. Kaliżdy, Koliżdy.
Każki 'wszelki, wszyscy (bez wyjątku, bez
różnicy), każdy, quivis, ąuisąue3: Thego zaplatha
yesth dzyewyacz funthow, a kaszky (OrtBrRp
33, 2: kaszdy) funth czyny dwadzyeszcza szelą
gów Ort Mac 33; O tho mogą dobrze na kaszky
(OrtBrRp 51, 3: kaszdy) dzyen besz gaynego
szadv przyszągacz przed woythem ib. 63.
Kądziel 1. 'drewniany drążek, na który na
kłada się przędziwo, colus, baculus ligneus, cui
lana vel linum in fila deducendum imponitur’ :
Kąndzyel colus 1437 PF V 16; M aria licet de
stirpe regali erat, tamen sibi et filio suo acu et
colo, gyglą et przaszlycza, kadzelą victum acquirebat XV p. post. R XXV 180; ~ rodzicy, rodziczki po kądzieli 'krewni przez matkę, cognati,
qui a matre deducuntur vel a matris parte conquiruntur : Matertere, id est cognate, rodzyczky po
kadzely abo po prząslyczy OrtCel 8, sim. OrtLel
234; Matertere est cognate, rodzyczy po kadzyely OrtZab 529.
2. 'przędziwo, kłąb włókna, z którego snuje
się nici, lanae, lini sim. in fila deducendorum
stuppa3: Kandziel stupa (stuppa collecta syna
goga peccantium Ecclus 21, 10) 1471 M PK J
V 81; Stuppa sgrzeby vel kadzyel ca 1500
Er z 28.
3. bot. 'szafran polski, dziki krokus, Carthamus lanatus L.3: R<ecipe> saluie, *kunczyelye,
ruthy y *arey *ana m<anipulum> I, coque in
aceto XV p. post. BednMed 74.
Kądziołowy 'zrobiony z włókien kądzieli (sc.
zgrzebnych), e stuppa tor ta confectus3: Kąndziolowe stupa torta (qui, sc. Samson, rupit yincula,
quomodo si rumpat quis filum de stuppae tortum putamine Jud 16, 9) 1471 M PKJ V 34.
Kąkol bot. 1. 'chwast zbożowy z rodziny traw,
Lolium temulentum L.3: Kocol lolium, zizania
1419 Rost nr 5192; Kokol nigella, lolium, zi
zania 1437 ib. nr 2706; Loligium ... lolium vlg.
kakol vel loboda 1450 RpKapKr; Kankol githis ca 1465 Rost nr 3922; Kankol lolium ib.
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nr 3951, sim. 1475 ib. nr 3205; Kąkol lolium
1466 R XXII 27; Kokol zizania 1472 Rost
nr 234; Kvncol lolium 1475 ib. nr 3093; *Kukol lolium 1493 ib. nr 10979; Kakol lolium de
tritico XV p. post. R XXXIII 185; Kąkol
lolium XV p. post. R LIII 67; Lolium kostrzevą, kakol ca 1500 Er z 28; Kakol zizania ib.;
Zizania kostrzevą, lolium kakol ib.; Podobno
szye yczynylo krolewstwo nyebyeskye czlovyekovy, który szyal dobre naszyenye na svey
roly, a ... przyschedwschy nyeprzyączyel... y
przyszyal na to *kąkąl (superseminavit zizania
M at 13, 25) Rozm 339, sim. ib.; Panye, chczeschby (pro chczeschly), abychmy yyplewly...
tha kostrzewa albo kąkol (M at 13, 28) ? ib.;
Vylosch nam przykład o psenyczy a o kąkolyy
polnem (edissere nobis parabolam zizaniorum
agri M at 13, 36) Rozm 341.
2. 'kąkol, Agrostemma githago L ż : Czarni
kankol nigella 1464 Rost nr 4869.
Kąkolica bot. 'kąkol, Agrostemma githago L / :
*Cucolicza nigella 1460 Rost nr 3659; *Kokolicza nigella ca 1460 ib. nr 3309.
Kąpać, Kępać 'abluere, lavare5: Oblectare
kablacz, kapacz, lekovacz XV p. post. R XXV
200.
Kąpiel 1. 'kąpiel, balneum, lavatw : Z o n a...
zboycze yczynyla kąpyel dzyeczyączyy (balneum
puero paravit) Rozm 86; ~ chrzestna kąpiel
'chrzest, baptismus5: Xpus w krzestney szwyętey
kopyely nasze odpuszcza grzechy Pul arg. 41.
2. 'sadzawka, miejsce kąpieli, piscinae locus,
ubi in aąuam intrare et aąua uti homines solent
corpus abluendi et reficiendi vel natandi causa :
Apud piscinam, id est capely XV ex. M PKJ
II 325.
Kąpielica 'kąpiel, balneum : Fecit ei balneum,
id est kapyelycza, et postąuam dominum Ihesum
deposuit de balneo, suum puerum imposuit
in id ca 1500 R XLVII 369.
Kąpielnik 'sadzawka, miejsce kąpieli, piscinae
locus, ubi in aąuam intrare et aąua uti homines
solent corpus abluendi et reficiendi vel natandi
causa : Vade ad natatoria, do staphką, do
kąpyelnyka Syloe et laua te (Jo 9, 8) ca 1500
JA X 384.
Kąsać, Kęsać 'mordere’ : Boodz Dan woosz
ro gati..., koosayo kopita koynska (mordens
ungulas equi) BZ Gen 49, 17; Te premo, cąsszam, te pungo, gryszą 1466 R XXII 14; Cum
Moyses exaltaret serpentem eneum in deserto
super lignum et populus, qui mordebatur,
kthory kassaly, a serpentibus, accedebat ad
serpentem eneum et sanabatur XV p. post.
R XXV 180. ~ Cf. Pokąsać, Ukąsić, Kusić.

Kąsanie 'gryzienie, szarpanie (zębami lub dzio
bem), mors u s Szrzecz ye będo ptaczy kosanym przegorzkym (devorabunt eos aves morsu
amarissimo Deut 32, 24) Pul Deut 35.
Kąsek 'kawałek, cząstka, pars, particula :
Obrzezeczye kosek łona waszego (circumcidetis
carnem praeputii yestri, Biblia olomuniecka:
obrzieżete kozzku łona wasseho) BZ Gen 17 11;
Sufficeret caude pars, mały cąsek, michi parva
tue 1466 R XXII 16.
Kąt fo r m y : n. sg. kąt 1393 Pozn nr 178,
Park 411; ~ g. sg. kąta FI i Pul 117, 21, Rozm
477; — ac. sg. kąt 1421 M M Ae XVII 190,
1463 R XXII 382; — /. sg. (po) kącie B Z Ex
36, 28; — n. pi. kąty 1309 CodSil I 21, 1358
KodWP III 111, 1466 AG Z XVI 36; ~ g. pl.
kątów BZ I Reg 14, 38; ^ ac. pl. kąty (1375)
M M A e X 284, OrtMac 114, 1473 KodTyn
502; — i. pl. kąty 1462 AG Z XI 474, 1464
AGZ XVI 11; ~ l. pl. (w) kąciech 1419 TPaw
IV nr 3359, 1440 R XXV 242, BZ Ex 36, 24.
II Par 28, 24, OrtMac 142. 143, Rozm 678.
Z n a c z e n ia : 1. 'miejsce, gdzie się schodzą
dwie ściany, przestrzeń między nimi zamknięta,
kąt, także węgiel, narożnik, locus, ąui inter duos
parietes coeuntes exsistit, angulus5: Kamen, gen
so odrzvczyly dzalayocz, ten yczynon gest we
głowo kota (hic factus est in caput anguli)
FI 117, 21, sim. Pul; Dwa podstawky pod
*edno czkoo podloszona bodoo s obuu strony
*wogioow, gdze kroogy na boczech y w kooczyech sze schadzaly (ubi incastraturae laterum
in angulis terminantur) B Z Ex 36, 24; K tey
stronye stanow ey... ydzyelal szeszcz desk,
a dwye gyne po kaszdem koczye stanowem
(per singulos angulos tabernaculi) ib. 36, 28;
Kooth Park 411; ~ A chaz... zdzalal sobye
ołtarze po wszech kocyech ierusalemskich (fecit
sibi altaria in universis angulis Jerusalem)
B Z II Par 28, 24; ^ cztyrzy kąty 'dom, miesz
kanie, domus, domicilium : Zaluyą na thego
zlodzyeya, ysz on przyszedł w moye czthyrzy
kathy (OrtBrRp 84, 2: w me gymyenye), ukradł
my thy rzeczy OrtMac 114; Dano gey sz prawa
dwa przyszyasznyky, aby w gego czthyrzech
kaczyech szykala y wszyala, czo by stało za
gey ib. 142, sim. ib. 143.
2. 'oddalona, ustronna, końcowa część terenu
(tu głównie część posiadłości ziemskiej, zwykle
w kształcie klina lub półkola), agri, silvae sim.
pars longinąuo ąuodam ac remotiore loco sita
( imprimis fundi pars cunei vel semicirculi form a f :
Ad pratum , quod dicitur Choualkowy canti
1309 CodSil I 21; D antes... sibi... o rtu m ...,
pratum , quod kanthi vlg. nuncupatur 1358 Kod-
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WP III 111; Damus eciam et assignamus angulos
al. konthi ex vtraque parte fluuij, dicti Wisłok
(1375) M M A e X 284; Jako to ne gest ten kant
kosczelne, ale me y mich dzeczi 1393 Pozn
nr 178; Stanislaus... recognouit se obligasse
mergulam vlg. niwo cum prato in ungulis vlg.
w koczech 1419 TPaw IV nr 3359; Sculteto...
pro seruitute speciali addidi vnum angulum
vlg. canth *maniter, qui yocatur particzi, tan
tum pro foracione apum 1421 M M A e XVII
190; O bligo... duo prata cum omnibus latitudinibus et eciam eorundem posteritatum al.
s kąnthi, hoc est mediocrem et finałem 1462
AGZ XI 474, sim. 1464 AG Z XVI 11; Fecerunt
talem inter se concordiam pro lacu... et gays
al. konthi, quod Stephanus... cum ... Margaretha recesserunt... lacum ... et cum rubetis
et gays al. kanthi capitulo 1463 AG Z XIII
406; Maczey Quot zostauya sobye quąth łasa
f thyle tey ląky 1463 R XXII 382; Quam villam A n n a... debet tenere... cum p ra to ... et
cum p ratu lis..., et cum campo, qui yocatur
al. kąthy iuxta piscinam 1466 AGZ XVI 36;
M atthias Gwiżdż... comparavit seu emit patia
agri al. kąty 1473 KodTyn 502; V endidit... tres
laneos cum kąthy al. obschary ad dictos laneos
spectantes 1478 A G Z XIX 35.
3. 'miejsce ustronne, zakątek, zakamarek,
locus abditus, ignotus, obscurus': Po kaczech
per vicos 1440 R XXV 242; Iesus skryyschy
szye y yyschedl s kosczyola, nye skrył szye,
aby schedl od kątha do kątha, alye bostvem
yczynyl, ysch yego nye yydzyely Rozm 477;
Navky podezryane a falschyye obyczony ssą
nayczącz v kączyech a potayemnye Rozm 678;
~ w mylnym przekładzie: Zgromaczcye sam
lyvd ze wszech kotow (applicate huc universos
angulos populi) B Z I Reg 14, 38.
(Kątny) Kętny kętne jelito 'ślepa kiszka a. od
bytnica, intestinum caecum vel rectum : Kathne
yelytho lien, eyn mastdarm oder arszdarm ca
1500 Erz 25; Kathne yelytho omentum ib.
Kątowe 'dochód czy też danina od wyszynku
piwa, pecunia, quae ex cerevisia \endita r e d if:
E lizabeth..., heredissa de Bobrek, totam terciam partem omnium bonorum suorum ...,
aduocacie, thelonei, propine cereuisie al. conthowe, zupparum et m oncium ... Stephano...
dedit, donauit et in perpetuum resignauit 1464
StPPP II nr 3739.
Kątowy 'narożny, qui in angulo e s f : Skaził
mur ierusalemski od broni Effrayskey az do
broni kotowey (a porta Ephraim usque ad
portam anguli) B Z IV Reg 14, 13, sim. B Z II
Par 25, 23; Po nyem dzalal Melchias... przecyw

bronye sodowey a ez do wyeczerzadla wogelnego (usque ad cenaculum anguli). A myedzi
wyeczerzadlem kotovim, a myedzi brono stadno
(inter cenaculum anguli in porta gregis) dzalaly rzemyoslnyci a kupci BZ Neh 3, 31.
Kchnąć 'kichnąć, sternuere, sternutare3: Sternutavit al. kchnal 1455 M PH IV 475. — C/.
Kichać.
Kcieć cf. Chcieć
Kciuk 'któryś z większych palców u ręki,
manus digitus quidam maior : Inyenies signum,
yidelicet duos digitos, ibi nihil erit, sed ubi
inyenies unum digitum, yidelicet annularem
al. kczyuk,... obtinebis, quod quaeris DłLB
III 355.
Kdy cf. Gdy
Kdyć cf. Gdyć
Kdyż cf. Gdyż
Kdyżci c f Gdyżci
Kdzie c f Gdzie
Kdzież cf. Gdzież
Kelcerski 'nazwa rodzaju obuwia, nomen quo
caligarum genus ąuoddam distinguitur : Jacob u s... dapifero tenetur persoluere sub pena L
una cum caligis dictis kelcerske grisei coloris
1415 Czrs 52.
Kębłać f o r m y : praes. ind. 2. sg. kęblesz
Rozm 11; 3. sg. kąble 1447 R XXII 40, 1448
R XXIV 352, ca 1450 PF IV 580, 1466 R XXII
16; 2. pl. kąblecie Rozm 606; 3. pl. kąblą XV
p. post. JA XII 144; ~ in f kębłać XV p. post.
R XXV 200, XV <?*. PFW 23; — praet. 2. s g . f
-(e)ś kąbłała Naw 29; 3. s g . f kąbłała XV med.
R XXV 160.
Z n a c z e n ia : 1. 'karmić, niańczyć, hodować,
nutrire, fovere, curare3: Nyesromyeslivoscz kąble
inpudiciciam nutrit 1447 R XXII 40; Kąblye
confovetur 1448 R XXIV 352; Kamblala lactitabat XV med. R XXV 160; Qui nutrit et diligit
inordinate corpus suum koble, pychly nevrzodne ca 1450 P F IN 580; Nos labor *odomuit,
te fouet, gl. nutrit, cąble, inercia 1466 R XXII
16; Zdrowa bandz gospodze, yzesch szyna bo
żego dogyla y yegozesz kamblala Naw 29; Kąblacz refacere XV ex. PF V 23; Rodzay czloyyeczy *kyeblyesch (humanum genus confoyens)
tvoyą svyąta pomoczą Rozm 11; Baczyczye
nadzny mylosnyczy thego szyyathy (pro szvyatha), yz v roskoschy a v bogaczthyye kambleczye sercza vasche Rozm 606.
2. 'bawić, sprawiać przyjemność, rozweselać,
delectare5: Kablyą(sc. nas) delectamur XVp.post.
JA XII 144; Oblectare kablacz, kapacz, lekovacz, chlodicz, zwolensthwo dawacz XV p. post.
R XXV 200.
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Kębłak 'wychowanek, alumnus5: Kampblaczy
alumpny ca 1428 PF I 492.
Kębłanie 'żywienie, karmienie, pokarm, alimentum, cibus : A tasz nye da prosznowacz w tą
to fila, bo grzechom kąblanye gest proznowanye
XV med. R XXII 241; Kąblanye alimenta
ca 1455 JA XIV 496; (Anima) languet delectacione w kąblanyv XV p. post. JA XII 145.
Kędy p r z y s łó w e k z a im k o w y : A.pytajny:
1. 'gdzie, ubi , wprowadza pytanie niezależne:
*Kathy tho moy *ruszvm glvpy? Szobyem byl
sczothr, bogv szkapy SkargaPłoc w. 37; Gdzye
są tvoy zvolyenyczy? Czerny ye zbyrasch albo
kądy ssą? Rozm 677.
2. 'dokąd, quo5: wprowadza pytanie niezależne:
Kady therasz ydzesz quo tu nunc abis? XV ex.
PF III 178.
B. przysłówek zaimkowy względny: 1. wpro
wadza zdanie miejscowe 'którędy, qua, qua via :
Kodi poiedzecze, todi przisozice 1398 Pozn
nr 396; Kodim ia vszetl, todi gest na prawo
szarbewske 1403 KsMaz I nr 301; Kodi gidzem,
todi gidzem prawo graniczo 1405 Piek VI 269;
Thandi, kandiszmi gechali, tandi gest veczna
dzedzina Czarnkowskego 1425 AKPr VIII a 164;
Kandi Adam szetl i vcazal, tandi gest gego dzal
1426 KsM az II nr 2523; Kandym ya szetl,
tandy powsinskye na prawo 1427 ZapWarsz
nr 215, sim. ib. nr 272, 1439 Czrs s. LXXXII,
1447 AKPr V IIIa 50, 1468 ZapWarsz nr 1292;
Kandy ya yala, tandy so moy oczecz rosdzelil
[so] s Sasynem na wyeky 1427 ZapWarsz
nr 240; Jaco mnye i moyo bracyo tandi gednacze
ygednali s Staszkem i s Pawiem, kandi myernik
rosdzelil ib. nr 2717; O którą drogą Falek na
mya zalowal, ta mu tandy nye wydana, kandy
on ykazowal 1437 ib. nr 691; Jacom ya przi
tern byl: kądy dzelcze Sczepana sz Falkem roszdzelili, tandy Sczepan graniczę sypał 1445 ib.
nr 756; Jakosmy thako zyednaly Stanislava
z Ondrzeyem z yeney strony a Paszka z Jacubem ... s drugyey strony od graniczę do graniczę
tądy, kandy sobye stribovaly i znakj położyły
przes yrzandnikj 1452 ib. nr 952; ~ Yako
prawye kandism yechal, poty yest me 1400
SK J III 190; Kandym szedł, po thi masty ye me,
grzibowske na lewo 1416 Czrs 152; Jako ya
tho wem, kandi Micolay szedł, po thi myasthi
on cupyl v Zemaka 1426 ZapWarsz nr 171;
O cthore blonye i o wangrodo na myo s bracyo
Mancimir szalował, tho ssyo nam dzalem pothi,
kandim szetl, dostało 1440 ib. nr 433; ^ Yako
wedzo y swaczą, ysze kandissmi sli, na than
strona choczessowske 1412 JA VI 214; ^ Kadim ya szła, *tot yest me na prawo 1423 AKPr
S ło w n ik s ta r o p o l s k i I I I
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V IIIa 46; Yako tho gest nassche na lewo
s oczcza, s dzad[z]a y kąndyszmy szły, ale nye
Braneczskych 1474 AKPr V IIIa 56; Clem ens...
dwye stayanie roley... ku rzecze na doi, kady
do góry chodzą..., obligauit 1476 SK J III 333.
2. wprowadza zdanie przydawkowe: a. 'gdzie,
ubi9: Thedi pirzwe lozisko, kąndi bil zbyeeg
wodi (ubi antea fuit decursus aąuae), za prawe
granice maa biczymyano S u l l i ; Thak chczemi
miecz, abi zadni ziemyanyn dnia rocznego
w onem miesczie, kądi roki sządzą, nye smyal
w zbroy chodzicz (nullus nobilium armatus
incedat in oppido... die et tempore terminorum
celebrandorum) 1498 MacPraw VI 273; In
yestigiis kady szła XV p. post. R XXV 177;
^ b. 'dokąd, quoż: Na wszelkich myeszczoch,
kodi syo obroczymi (in omni loco, ad quem
ingrediemur), rzeczy, ze czyesm twoy brat
B Z Gen 20, 13; ^ c. 'którędy, qua, qua \ia : Ale
kakobich tich pyenyodzi dobił, nye wyem... any
drogy vyem, kodi tam gydz (sed neque viam,
per quam pergatur illuc, aliquando cognovi)
BZ Tob 5, 2.
C. przysłówek zaimkowy nieokreślny: kędy
inędy 'gdziekolwiek indziej, ubicumąue, alio
quovis loco5: Usthawilismy, is ieslizebi kmiecz
kmieczia zabił na drodze dobrowolney albo
chocz kądi ynądy (in libera via aut ubicunque),
thedi przyaczielie onego zabithego... mayą poprzisiącz mązoboyczą 1498 MacPraw VI 273.
Kędyby wprowadza zdanie przydawkowe 'którędyby, qua (ut ea via)’ : Nye bilo myeszcza dobitczoczy, na nyemszem syedzal, kodibi przeialo
(ut transiret) B Z Neh 2, 14.
Kędykole 'którędykolwiek, gdziekolwiek, quacurnąue, ubicumąue’: Consenserunt, quandocumque (pro quomodocumque) al. kandykole dominus episcopus cum capitulo... equitabit et iurauerit, illic granicies et limites metiendi (1446)
M M A e XVII 455.
Kędykoli wprowadza zdanie miejscowe: a. 'do
kądkolwiek, gdziekolwiek, quocumque5: Kodikoly
syo obroczysz (quocumque perrexeris), abi
pomnyala, zesz w krzywdzę naleszona B Z Gen
20, 16; A kodikoly syo obrocyly (ubicumąue
ingressi sunt) przes locziska y przes strzał...,
bog gich boiowal za nye a wzdi zwycyozil B Z
Judith 5, 16; A stało szye potem, yze myły
Iesus schedl przepoyyedacz v myesczyech, we
wsyach y kądykoly szye obroczyl, krolewstwo
nyebyeskye Rozm 321.
b. 'którędykolwiek, quacumque’>: Candicoli
jedo, todi jedo po prawdze: Janowo na prawe
vel na lewe, a mogę ibicunąue fuerit 1389
Pozn nr 69.; Kedykoly schedl, tedy była zyemya
34
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czyrvona Rozm 827; Kedykoly schedl, tądy dvyema strumyenyoma krev plynąla z yego... nog ib.
Kędzierawiec cf. Kędzierzawieć
Kędzierawy cf. Kędzierzawy
Kędzierz 1. fkędzior , lok , cincinnus, coma
crispata, calamistrata : Kandzierze cincines (colligavit cincinnos suos mitra Judith 16, 10)
1471 M PKJ V 57.
2. koń kędzierz 'koń z kędzierzawą grzywą
i ogonem lub sierścią, eąuus pilis caudae et iubae
vel cutis contortis : Kon rydzy, kadzyerz, strzelczy 1471 GorsJaz 283.
Kędzierzawieć, Kędzierawiec bot. 1. 'rodzaj
ślazu, Malva crispa L ć : Kodzerzavyecz eviscus
1437 ito.rt nr 2602; Kandzyerzauyecz malva
crispa ca 1465 ib. nr 4435; Kodzeravecz malua
crispa 1472 ib. nr 612.
2. 'rodzaj mięty, Mentha crispa Schradć:
Cadzyerzowyecz menta crispa ca 1500 Rost
nr 5503.
Kędzierzawica bot. 'rodzaj ślazu, Malva
crispa L ? : *Kadzerza wieże malwa crispa 1460
/tort nr 3629.
Kędzierzawy, Kędzierawy (o włosach i liściach)
'kręty, pofalowany, pomarszczony, crispus, calamistratus, sinuosus’ : Apparuit p u er... crispo
crine, ko(dzierzawy)
gl. 75a; Włosi mayanci... kandzerzave ca 1418 IK/s/ nr 2151;
Nye s toczonymi vloszy, id est kądzerawymy,
non in tortis crinibus (mulieres in habitu ornato,
cum verecundia et sobrietate ornantes se, et non
in tortis crinibus I Tim 2, 9) M PKJ V 130;
*Kadrzerzawe crispi XV p. post. R XXV 180.
~ C f Miętka.
Kępa 'pewien rodzaj wyspy na rzece lub jezio
rze, też wyniosłość na bagnach, loeus insulae
instar in lacu aut palude editus, caespes3: Jaco
Lascarz odbił Mscignewa prawim prawem o poi
kampy 1411 HubeZb 55; Cąpa cespis 1437
Wisi nr 228 s. 85.
Kępać cf. Kąpać
Kępie 'bagno (zapewne z suchszymi, wyższymi
miejscami), palus cum locis ąuibusdam editioribus, caespite et \irgulto contectis’ : De dicta
silva lasek rursum protendendo per paludes
vocatas kampie usque ad viam, quae ducit de
salasz 1471 KodTyn 499.
Kępisty 'pokryty kępami, caespite ac locis editioribus contectus (de paludef: Tres campos
cum medietate paludinis dicti blotho campiste...
yendiderunt perpetue 1427 Monlur V 86; Ja
kom ya nye wzoral any possyal rolyey Paw
iow y... robothy yego na Pyelyaszkowye za
kampysthym blothem podług poszwy 1484
ZapWarsz nr 1560.
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Kępka 'koszałka, rodzaj koszyczka, fiscina,
canistrum oblongum : Kąpka fiscella 1437 Wisi
nr 228 s. 86.
Kęs fo r m y : n. sg. kęs 1466 R XXV 139, 1471
M PKJ V I 6; ~ g . sg. kęsa Słota w. 33; ~ ac. sg.
kęs BZ I Reg 28, 22, 1475 StPPP II nr 4142,
Rozm 552. 553; ^ i. sg. kęsem Rozm 552; ^
n. pl. kęsy XV in. R XXIV 72; ^ ac. pl. kęsy
Slota w. 71, XV med. SK J V 264, B Z Lev 8,
20, etc.
Z n a c z e n ie : 'kawałek, nieduża część, pars,
particula,frustum : Szoga w myszo prze drugego,
szukayo kosza lubego Slota w. 33; Małe koszy
przed szo kraycze ib. w. 71; Quanto diligencius
alimentum masticamus, tanto amplius totius
rei saporem percipimus et iudicialem, gl. cognitum, gustum, gl. morsum cibum kąsz, yehemencius deglutimus 1436 R XXIII 277; Stokrocz
y thyszączkrocz dałaby sze na kąssy zrzazacz
cencies, millesies permitteres te in frusta discerpi XV med. SK J V 264; A samego skopu
na kosy zsyekaw (ipsumque arietem in frusta
concidens) y głowo gego, y koszczy, y tuk
zakadzy ognyem B Z Lev 8, 20; A tu gy natichmyast Samuel na kosi rosyekl (in frusta concidit) BZ I Reg 15, 33; Poloszo-cz kos chleba
przed tobo (ponam coram te buccellam panis),
abi poiadw, posylyl syo ib. 28, 22; A gdiz wszitki
ołtarze skaził y lugy, y rieya starł w kosi
(sculptilia contrivisset in frusta)... y wrocyl
syo do Ierusalem BZ II Par 34, 7; Sed quia
ori eius non congruebat gustus iste nye gegoyszky tho kąnsz byl 1466 R XXV 139; Pe
tru s... dwa kąszy ląky... miedzi rzeczisky:
ieden kąsz na Radwanskem, a drugi na Dubskem ... obligauit 1475 StPPP II nr 4142; Then
yest, ktoremvsch ya podam rozmoczony kąss
chleba (intinctum panem Jo 13, 26)... Za thym
kąssem chleba nathychmyasth ystąpyl ven...
schatan (post buccellam introivit in eum satanas
Jo 13, 27) Rozm 552; Tegodlya Iudasch yest
vzyąl kąss chleba rozmoczonego (buccellam
Jo 13, 30), nathychmyast yyschedl barzo nyepokornye Rozm 553; ^ Posledne cąsi novissima (fiunt novissima hominis illius peiora
prioribus Luc 11, 26) XV in. R XXIV 72;
~ 'kąsek ugryziony do smakowania, cibi particula gustus probandi causa delibata : Kansz
gustus (gustusque eius quasi similae cum melle
Ex 16, 31) 1471 M PKJ V 16.
Kęsać cf. Kąsać
Kęsy 'krótki, krótko obcięty, decurtatus, tons u s Sub arbore kansa olsza (1426) 1477
KodWP V 416; Circa siluam eundo usque
*arborum, *dictum kanssy yessen 1429 Monlur
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VI 12; E q u i:... sywy, kopynyczy z ogonem
kaschym 1471 GórsJazRp 271; E qui:... sywy...
sch kaschym ogonem ib. ~ Cf. Kusy.
Kętny c f Kątny
Ki 'jaki, który, ąualis, qui : Xpus wyedzącz,
eze ludze ginako blogoscz... myenyą, nysze
gest..., raczil na początku swogego kaszanya
yą usznamycz, *kye bi bila XV med. R XXII
233; Ale eze tho wschitko bilo błogo
obłudne..., przeto kye bi bilo prawe błogo
a kaco k nyemu przicz, raczil Xpus tuta wislowicz ib. 234; Othosch nakrotcze masch o syedmyorim blogoslawyenstwye, kye gest ib. 248;
A nynye, ke (FI.: które) yest czekanye moye
(et nunc quae est exspectatio mea)? Pul 38, 11;
Pylath Zydow yesth pythal, kye (JA XV 538:
kthory) szv yego vyny XV ex. SK J I 145.
Kibel 'jakieś naczynie, może kubek, vas quoddam, fortasse poculum : Picarium al. cibel 1430
ArchTerCrac IX 157, 15.
Kichaczka bot. ' ciemierzyca biała, Veratrum
album L.9: Kychaczka eleborus albus 1419 Rost
nr 2892.
Kichać 'sternuere, sternutare5: Unde inolevit
nastał tunc consuetudo, ut quis aliquem stertentem kychayaczego audiebat, statim occurens
dixit: deus te adiuvet 1466 R XXV 141; Kychayączego XV p. post. R XXV 202.
Kichanica bot. 'ciemierzyca biała, Yeratrum
album L 9: Kichanycza eleborus 1464 Rost
nr 4799.
Kichanie 'sternutamentum : Kichanye sternutacio (sternutatio eius splendor ignis Job 41,
9) 1471 M PK J V 63; Kychanye sternutatio,
sternutus ca 1500 Er z 28.
Kichanka bot. ' ciemierzyca biała, Yeratrum
album L !: Kychanka elleborum album 1472
Rost nr 292.
Kichawka bot. 1. 'ciemierzyca biała, Yeratrum
album L ! : Kichavka elleborus albus 1437 Rost
nr 2582.
2. 'miłek wiosenny, Adonis rernalis L ! : Kychawka elleborum nigrum, *sanctis spiritus 1478
Rost nr 2223.
1. Kicz czy Kić 'wiecha, penicillus’ (?) (tu
sensu obsceno): Rozzy, panno, kahanecz, ohledawa kned wynecz, gyesscze-li ge czai. A ktorak
mozye czai byczy, za [...] sem gy starł kiczy,
kto pirwe przybyehl XV p. pr. Cant.
2. Kicz 'k ij okuty, buława, maczuga, scipio
vel clava ferrata : Minans ipsis cisto ferrato al.
s kiczem 1426 Mac Praw VI 3. ~ Można też
czytać s kijcem.
Kiczka 1. 'przepaska na głowę, vitta muliebris
pretiosioP : Kiczka de margaritis cum auro

exempta est 1483 AG Z XV 208; Kyczka et
poszwycza laniata, aduc toga al. czechel 1495
RocznKrak X V I62; Iudea... vadia... reposuit...
Primum est kyczka A rm enica..., aliud vadium
eciam kyczka A rm enica..., aliud eciam Armenicum cruppa cum kyczka 1496 AG Z XV 333;
Iszaczko... posuit vadium kyczkam Armenicam
et peplum Armenicum cum margaritis et auro
textas..., sibi ius decrevit kyczkam cum peplo
perpetue obtinere 1497 ib. 339; Salom on...
posuit vadium kyczka ib. 341.
2. dubium: 'namiot, szałas, tabernaculum,
tentorium: Kyczka (pro kuczka?) tentum ca
1455 JA XIV 495.
Kić cf. 1. Kicz
Kidadło 'rodzaj wędki, instrumentum quoddam ad piscandum aptum, hamus minor : Dam us... piscaturam in lacu ... cum hiis rethibus,
videlicet cum parvo hamo, kydadlo, wanczerzs
et slampnycza (1357) XV p. pr. KodWP III 68;
D antes... piscaturam in magno lacu... cum
parvo hamo, id est mała w anda... et cum
kydadlo ib. 398.
Kie wprowadza zdanie czasowe 'kiedy, cum,
quo tempore' : Czsom Hannie uczynyl, tho
thedi, kye slugan moyan bila[n] 1476 RajPocz 17.
Kiecek 'rodzaj zwierzchniej płóciennej szaty
kobiecej, ochronny fartuch, vestimentum quoddam muliebre, praecinctorium, quod super ceteras
vestes muniendi causa imponebatuP: Syosthry przy
plasczy mogą tez myeczi albo y na szvkny
kythlyk albo kyeczek plothna byalego albo
czarnego (cum chlamyde habeant guarnellum
seu placentinum coloris albi vel nigri aut paludellum amplum de cannabo sive lino) 1484
Reg 709.
Kiecka 'rodzaj długiej zwierzchniej płóciennej
szaty, ochronny fartuch, \estimentum quoddam,
praecinctorium, quod super ceteras vestes mu
niendi causa imponebatuP: Kyeczka instita
vestis longa XV med. R XXII 39; Ip se...
focariam ... percussit et yelamen capitis al.
szwoyecz laniavit... et kyeczkam similiter lacerayit 1489 AcLeop I nr 2711; Item knapfłyky,
kolnyerzyky, kyeczky, bathuchy 1493 PF IV
664.
Kiedy, Kiegdy I. p r z y s łó w e k za im k o w y :
A. pytajny 'kiedy, w jakim czasie, quo tempore,
quando': 1. wprowadza pytanie niezależne: Gospodne, kegdi wesrzisz (quando respicies, Pul:
kędy)? FI 34, 20; Kedi syo k nam wrocysz
(quando reverteris)? BZ Neh 2, 6; Kiedi yczesis
mie (quando consolaberis me Psal 118, 82)?
M W 33 b; Kedi yczinisz od *przesladaianczich
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mnie szod (ąuando facies... iudicium Psal
118, 84)? M W 34a; Mystrzy, kyedysz tv przyschedl (ąuando huc venisti Jo 6, 25)? Rozm 353;
Potem ssą pytały lyczemyernyczy... rzekącz:
Kyedy (ąuando) przydzye krolewstwo nyebyeskye ? Rozm 400; Gospodnye, kyedysmy
czyebye yydzyely laknącz (ąuando te yidimus
esurientem M at 25, 37), nakarmylysmy czye?
Rozm 492, sim. ib. 493; Zydovye... rzekły:
Kyedy to było? Rozm 810; ^ w tytułach:
Vstawyenye o dvchownych, kyedi na woyną
mayą slvzycz Sul 7; Szandza kędy nye mozee
bycz naganyon Sul 55; Gdzye mayą mylczeczy
a kyedy y tez kthorego czassv 1484 Reg 719.
2. wprowadza pytanie zależne (w funkcji zda
nia przedmiotowego): Uznaie, kegdy sgresil,
v kake uremo sgresil Kśw cr 17; Ne pital Sandziwo[g]ya... ylodarza, *keydi czai kmecza
1393 Pozn nr 155; Grzegorzs pythal gest Francyszka, kędy gemv przerzeczoną pszenyczą pozycyl (ąu an do... mutuasset) Sul 37; Ten to
pozywa abo slvgą swym, dawszy mv rok,
przed kym stacz a kyedy (Sul 64: namyenywszy
gemv pewny rok kv stanyy) Dział 49; Mystrz
to vschlyschącz lyeknyą szye y nye vye, kyedy
odpovyedzyecz (cum ... responsum ignoraret),
gymye myslycz, kako yemv myal odpovyedzyecz
Rozm 129; Povydz nam, kyedy (ąuando Mat
24, 3) thv (pro tho) ma bycz Rozm 478; Yescze
yest yątpyenye, kyedy szye to stało Rozm 766.
B. względny: 1. wprowadza zdanie czasowe
'kiedy, w którym czasie, quo tempore, cum,
postąuam : a. w zdaniu czasowym (zwykle równo
czesnym) czasownik niedokonany: Jacosm ne
ślubował Jacuboui za skoda, kedi[m]sm gy
po mem possels<t)we sslal 1387 Pozn nr 24,
sim. 1391 ib. nr 289, 1398 ib. nr 395, 1400 StPPP VIII nr 10157, 1401 Pozn nr 505, 1403 ib.
nr 726, 1409 ib. nr 663, 1424 ib. nr 1181, 1428
ib. nr 1513; lako Woytek ne zastał v mne
Pabisza, kegdi zodal v mne prawa 1394 HubeZb
70, sim. 1427 Pozn nr 1273, 1432 ib. nr 1538;
Kędy se powisza zli, zaszega se vbogy (dum
superbit impius, incenditur pauper) FI 9, 22,
sim. Pul; Szpow adam iszo..., yszeszmi łącznego
ne nakarm ili..., kedismi thego dostatek mely
Spow 1; Tom yczinil za yego poczotkem, kedi
*mo szekl 1402 KsMaz I nr 214; Cszom uczinil
Wszeborowi, tom uczinil za jego *poczotkem,
kedi mi podawa: Sczekasz 1406 RafPocz 11;
Kegdy bądą wam layaly ludze..., wywy odą
wszithką zloscz ca 1418 JA XIV 512; Kekdy
bili panowe na wkazowanu, tegosz ty ne
*othzymal 1421 P F VIII 16; Jacom ya Wawrzincza nye sandzil ginedi, geno (war.: geno tedi),

kedi bil mim sługo 1428 ZapWarsz nr 2779;
Vstawyamy, aby przeth naszą oblycznosczą...,
alybo kędy roky wyelge dzirzą (ąuando generales termini tenentur)..., aby nye mogl bycz
(sc. sędzia) sze slego sządv naganyon Sul 55;
Oczcecz... gim nye thbal any chczal dopomocz,
kędy ge na gymyenyy szchodzicz yydzal Sul 75;
Tho m oże... swey matcze dacz albo gynemv
swemv przyrodzonemy, kyedy on [o] chcze OrtKał 183, sim. OrtMac 53; Thocz boli, kyedi
chłop kygyem głowa goły 1460 PrzBibl I 187;
Jakom y a ... hominem Johannis nye zbył...,
kyedi konye zagymal 1461 ZapWarsz nr 1016,
sim. 1468 ib. nr 3097; Kyedy mnych na konyy
szkacze, nye yeszrzalby na nalepsze kołacze De
morte w. 451; Brath wszelky... ma tho chovaczi, yzby mylczenye m yal..., a tho kyedy mszą
czthą (dum missae celebratur officium) 1484
Reg 719; Czom ya A ndrzeya... sbyl..., thom
ydzelal wthenczasz, gdy my bydło odbyal, kyedym ye s ląky gnał 1493 ZapWarsz nr 1736;
Xps wzpomozon byl od oycza, kyedy podług
czlowyecztwa kwtlo czyalo z grobu wstayocz
Pul arg. 27; Ieszus, kyedy yyeczerzal, szwe czyalo
rosdawal XV ex. SK J I 144, sim. De nativ
w. 1. 57, ca 1500 S p rT N W V 9; Kyedy za vyelkyem nabozenystvem czekały czvda bożego...,
nye vzrzyely ny[e]yednego dzyw Rozm 30; Iesus
yczynyl glosz, rąkoma klasczącz, yako kyedy
chczą ptaky wzpądzacz (sicut effugari solent
ayes aliąuando) Rozm 137; Kyedy byl (sc. Je
sus) y mąstyye, nyeczo byl szo(\}i]^Rozm 148;
Czokolyye yemv postavyono, kyedy yadl, tego
malyyczko ykyszyl Rozm 158; Vyelye było trądovathych w Ysdrahel, kyedy Elyasch... byl na
syyeczye (multi leprosi erant in Israel sub Elisaeo Luc4, 27) Rozm 252; Tegodlya, kyedy czynysch ya<ł)mvzna (cum ergo facis eleemosynam
M at 6, 2), nye day przed sobą trąbycz Rozm 271,
sim. ib. 272; Thako szye stało, kyedy szyedzyal
w domy, yyelye yawnych grzeschnykow... przy
schło Rozm 294; Kyedy moczarz strzeze (cum ...
custodit Luc 11, 21) palacza svoyego, v myerze
bądzye wschytko ymyenye yego Rozm 299; Thy
slova zmovyvsy... Iesus v skarbney komorze,
kyedy... navczal v kosczyelye (docens in templo Jo 8,^20), any yeden nan nye podnyosl rąky
Rozm 47l, sim. ib. 573. 606; Zaczmyl oczy'...
nądznemy Iudaschoyy, yze yego nye poznał,
alycz kyedy on chczyal Rozm 624; Chrobaczek drzeyny, kyedy szye yego thykayą, barzo
szye myekky vydzy, alye kyedy on thyka, barzo
*tvardą drzewo przeyyerczy Rozm 625; Potem
kyedy y Annasch chczyal do Cayffascha poslacz,
kazał y barzo tvardo zyyązacz Rozm 688, sim.
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ib. 708; ^ (związek luźny z powodu elipsy
participium): Psalm Dawydow, kyedy yczyekal
przed Absalon (psalmus David, cum fugeret
a facie Absalom) Pul arg. 3, sim. ib. 56. 62;
Pyenye Jerem ye... o lyudu wychodzoczem, kędy
poczynały wychodzycz (cum inciperent exire)
ib. 64; O modlytyye Iozephovey, kyedy y przymączano poyącz dzyeyyczą M arya (cum cogeretur M ariam ducere in uxorem) Rozm 34;
^ kie(g)dy..., te(g)dy: Kedi pani Pacostka
ymala v yast..., tedista oba vodla ossadą 1398
BiblWarsz 1861 III 34; Kedi Marczin s Dzerszkem mai rok, tedi bila crolewska caszn 1408
Piek VI 371; Thy naszwanczsza modlisz kegdi,
modło szwiczczi szwanczi tegdi XV in. R XXV
218; Kedi Sbrossek ymal dacz w anzanye..., tedi
tho gymene nye było wolno 1423 M P K J II 302;
Tedy, kedym szedzal szolthisschem [za] *zazedzonym ..., tedis ta m ... nye szalowa<ła> 1429—
1437 BiblWarsz 1861 III 25; Kyedi (ąuando,
Dział 33: gdy) ygabany oth nych bywayą, tedi
rzesznye prawem nyemyeczskym chczą szą bronycz Sul 43; Tedi Abram bil w szedmydzeszot
w pyoczy leczyech, kyedi bil szedł (cum egrederetur) z Aram BZ Gen 12, 4; Jakom ya thego
tho Jana Olbrachta yal na gwalcze thedy, kyedy
dobywał kmyecza w domw w noczy 1482 Zap
Warsz nr 1596; Kyedy podnoscha boże yyerne
czalo, thedy tha modlythwa ma bycz moyyona
Naw 94; Myły Iesus kyedy myal dzyeszyacz
lyat (postąuam ... annos decem adimpleyit), tedy
szye nygdy nye smyal Rozm 100; ^ wtenczas...,
kie(g)dy: Jacom był wtenczasz, kędy Micolay
Skerka... rok odkładał, tedym byl prawa nyemocza nyemoczen od boga sloszona 1428 Pozn
nr 1276, sim. ib. nr 1302. 1310; Jacom byl wten
czasz, kyegdym myal panycza słuchacz, tegdym byl prawa nyemocza nyemoczen od boga
szloszona ib. nr 1277, sim. ib. nr 1278; Jacom
byl wtenczasch prawa nyemocza nyemoczen od
boga slozona tedy, kedym mai pomocz prawa
pole zadu {leg. sądu) sz mymy schynmy Stani
s ła w o w y Bodzaczyn[y]emu ib. nr 1303, sim.
1429 ib. nr 1337. 1340; Jacom wtenczasch, tey
dati jaco dzysz, byłem nyemoczen prawa nye
mocza od boga slozoną tedy, kędy pan P yotr...
m yal... swyathky yodzycz 1428 ib. nr 1313,
sim. 1429 ib. nr 1316; Wtenczas y tey dati,
kyedym myal swyathky yodzycz..., tedym poyal
swyathky yodzycz 1429 ib. nr 1314; ^ kiedy...,
natychm iast: A kyedy nyegdy płakały (cum flerent), rozbywschy svoye sządy, Iesus nathychmyast yroczyl ym czalo Rozm 101; ~ K iedy...,
tako: Kędy xyądz Afrodoszy schedl około kosczyola..., tako nalyasl dzyeyyczą M arya Rozm
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94; Kyedy... Yesus nosyl vode svey... m atcze...,
tako zayyeszywschy sząd na promyenyy sło
necznym (de fonte Jesus puer ąuandoąue deferebat aąu am ..., tunc super solis radium vasculum suspendit) y czyagnąl za sobą sloncze yako
povroz s tym yyądrem Rozm 128, sim. ib. 159.
332; ^ kiedy..., więc: *Svocy, kedi so biły
bogacy, yoczcy oni voce so so yeselily wbostye
{leg. w ubóstwie) Gn gl. 157 a.
b. w zdaniu czasowym (zwykle uprzednim)
czasownik dokonany: Dzeslawa... szaplacila ti
penadze po tern liscze, kedi ten list dan 1393
Pozn nr 175, sim. 1397 ib. nr 354, 1398 ib. nr 361,
1400 ib. nr 428, 1403 ib. nr 556, 1412 ib. nr 684,
1422 ib. nr 1120; Kedi mlinarz moy wyszedł...
s mego mlina, ne wedzalasm, gdzebi yndze bil
1404 ib. nr 575; Tom yczinil sza iego poczanthkem, kedi na mego brata meczą dobił 1422
ZapWarsz nr 22, sim. ib. nr 28, 1423 ib. nr 63,
ib. nr 74, 1473 Czrs s. LXXXV, 1475 RafPocz 25;
Jachna nye wnosla posagy, kedi prziszla za Philippa nics wanceg, gedno troye skotha 1428
ZapWarsz nr 2780; Zona, kędy mąsz vmrze
(marito m ortuo)..., przi wszysthkem dobrze...
myalaby ostacz Sul 74; Vstawyono było, aby,
kędy maczerzs ymrze (moriente m atre)..., dzeczy
oth oczcza myaly ządacz cząsczy Sul 75, sim.
Dział 38; Kyedy nayyedza ma skola, bandy yem
lacz w gardło szmolą De morte w. 198; Odeymy
dusza moia, kędy sie vbyerze czanscz zlich du
chów, abi ią widarly M W 140a; Kyedy szye
poymą, moszesz gyey kypycz, czosz wmyszlyla
1493 PF IV 664; Ne mogę se dovedzecy, gdze
pyrva mam nocz... mecy, kędy {SkargaPloc
w. 4: gdy) dvsza *moye s cela vilecy SkargaWroc w. 4; A kyedy ydzyalal (cum fecisset Jo
2, 15) yacoby bycz s powroskow, wszystky vyrzuczyl s kosczyola EwZam 304; Thysz szyyathu
pokoy przynyosla, kyedysz szyna porodzyla
ca 1500 SprTN W V I I ; Zydoyye kyedy począly
blogoslayyoną dzyeyyczą przymączacz (cum cogerent), aby Iozepha... oblyybyla sobye mązem,
yczyekla szye kv bogv Rozm 36; Smyerna dzyeyycza, kyedy yest to yslyschala (quae cum audisset Luc 1, 29), smączyla szye Rozm 49; Czczyenye o vroczenyv Iozephovem, kyedy y<u>sz
nalyasl Marya brzemyenna, syyaty Luucasch
pysche Rozm 54; Kyedy M arya yzrawschy podezryenye lvda, yschby yescze pevnye oczysczona nye była, przede wschytkymy yasnem glossem rzekła Rozm 61; Kyedy Iesus popelnyl rok
od svego yrodzenya..., począł prosto stacz
Rozm 98; Archelaus omovyl oycza do czeszarza, kyedy (cum) yemv ymyenye vzyal Rozm 113;
To ystne kyedy ylyschal czeszarz (quos ut audi-
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ret Caesar), szyadl v kosczyelye Apolonyovye
svymy {leg. z swymi) przyaczyelmy Rozm 115;
Kyedy navczon {sc. Jozef) anyolem, schedl do
galyleyskey zyemye Rozm 118; Iesus myal
szyedm lyat, kyedy przyschedl (ąuando venit)
do Nazaretha Rozm 119; N atanael..., kyedy
byl przez Phylypa [byl] vezvan (ubi... yocatus
sit), pana naschego... bogyem vezval Rozm 215;
Potem, kyedy szye to stało, przyschedl... Iesu s... v tą zyemye Rozm 239; Svyaty Lucasz
pysze o tern, yze kyedy... Yesus wschedl v zye
mye galyleyszką, kako navczal w synagogach
Rozm 250; Tho vtore czudo... vczynyl... Iesus,
kyedy przyschedl (cum venisset Jo 4, 54) zydowskey {leg. z żydowskiej) zyemy do Galileey
Rozm 254; Kyedy yest myły Iesus vzryal tluscze,
zlyvtovawschy szye nad nymy y vzdrovyl
wschytky Rozm 347, sim. ib. 376. 412. 414;
Wyem, czo vczynye, yze kyedy (cum Luc 16, 4)
my odeymą ylodarztwo, vezmą mye v svoye
domy Rozm 389; Było v sobotą, kyedy (ąuando
Jo 9, 14) myły Iesus yczynyl bioto y otyorzy]
yego oczy Rozm 421; Tegoz-dlya, kyedy to zmovyl myły Iesus, zyolyenyczy zesrely szye yeden
na drugyego (Jo 13, 22) Rozm 547; Ale *tako
mogło bycz, aby było rano a on v noczy, kyedy
yescze kur byl nye zapyal, kyedy tez yego svyaty
Pyotr byl zaprzal? Rozm 703; Zydoyye... rzekły:
Kyedy to było? Odpovedzyal P y lat...: Kyedysczye vyzvolyeny z nyevolstva zydowskyego,
eypskyego Rozm 810; ^ kiedy..., tedy, wten
czas..., kiedy: <Ja)co Swenthoslaw ne dzelen bil <wt)enczasz swym {leg. z swym) oczczem, kedi mu <ko)ne pocradzoni 1388 Pozn
nr 44, sim. 1389 ib. nr 65; Jaco wtenczasz Micolay bil moy czlovek, kedi gi Passek wsczognol na prauo 1391 ib. nr 267; Kedym Broni
szem pobrał dobitek, tedym opouedzal starsemu
1394 ib. nr 307, sim. 1395 ib. nr 187, 1405 ib.
nr 762, 1419 ib. nr 1036; Jako Maczey bil Nakel<s>kich czloueck tedi, kedi gi Kusz pobrał
1396 ib. nr 191, sim. 1443 ib. nr 1635; Kedism
czo obesłał, tedis mi go ne postavil 1399 Leksz
II nr 1189; Kedi mi kon vszetl, tedi mi Woyczech vcratl szodlo 1407 KsMaz I nr 1029; Ianusz sprawnye wstał ro k ... o ran y ... thedi,
kędy rok byl y lysth... yyzsedl na to wstanye
1424 AKPr VIII a 163; Xpus, kyedy na krzysz
przybyt, tedy duszę oyczu polyeczyl Pul arg. 30;
Proscha... przez ta radoscz, yazesz tedy myala,
kyedy yesz porodzyla sbavyczyelya Naw 54;
O panno czysta..., kyedy przydzyem na szath
boży, thedy nam grzesznem pomoszy ca 1500
SprTN W V 10; Czczyenye o tern, gdzye Marya
Ytenczasz była, kyedy anyol k nyey przyschedl

Rozm 48; Kyedy (ąuando) dzyevycza porodzy,
tedy wschytky baluany spadną y zlomyony bądą
Rozm 119, sim. ib. 209. 234. 255; Wtenczasch
tha ystna dzyvka m yala... dvanaczye lyeczye,
kyedy (tunc..., ąuando) ykrzeschona s marthyych Rozm 297, sim. ib. 516; ^ kiedy..., na
tychmiast: Tegodlya, kyedy naydzye (sc. wąż)
czloyyeka spyącz na pusczy, nathychmyast
skoczy na yego oblycze Rozm 602; ^ kiedy...,
tako: Tegodlya, kyedy tą dzywką yyelyebną oddoysch (postąuam ablactabis)..., tako yą dasch
do kosczyola Rozm 3.
2. wprowadza zdanie przedmiotowe 'kiedy, że,
ja k , ąuando, postąuam, ąuod9: lako temu tri
latam inala, *keydi *Pert vzol Pauloui kon 1391
Pozn nr 87; Jaco iest Bliszbor ne wedzal, kedi
wposziwano s te dzedzini o mlin 1396 ib. nr 318;
Jaco wem o tern, kedi Potrasza Camenewskego
s Woyko obyednal o *trzinancze krziwen 1407
ib. nr 631; Jako Jaan yyedzal, kyedy Maczey
moy lyud polupyl 1439 ZapWarsz nr 888; Any
tego gest czul, kyedi syo gest podle gego poloszyla, any gdi (ąuando..., ąuando) gest wstała
BZ Gen 19, 35; Bom yydzyal, kyedy na yego
syyate lycze biotem myotano Rozm 699.
3. wprowadza zdanie przydawkowe a. rozwija
jące (tj. takie, które nie uzupełnia zdania nad
rzędnego, lecz wprowadza własną treść wydarze
niową) 'kiedy, cum, ąuod5: Iacosm Sibana oprawal *pozim czalem v ten dzen, kedi z woyewoda
roc mai 1401 Pozn nr 518; W tich leczech, kedi
Micolayeyi... Duszino wzdano, ludze z Malewa napawali dobitek... w ... yeszerze 1408
Piek VI 369; W ten dzen mu davani, kegdy rog
byl 1420 Pozn nr 1073; Jaco Swyaschek tego
czasu ne byl gey rzaczcza, kyedy ja Pyotr S lap ...
obsylal 1434 ib. n 1564; Kędy ma Jaschek obe
słał panyczem, hysbych *mi yroczil... czlow eka..., w ty czasy v *mpne nye byl oszadl
1436 ib. nr 1479; Thenteszrok, kędy ktho w że
rny nye gest (dum quis extra terram sit, Dział
67: gdy ktho w gynney zyemy gest)..., a pozywayą go za rok zawythy, gemv kv sządv szą
postawycz wykładamy Sul 72; Feria ąuinta ipso
die s. Procopy al. *gkyedy v Buszky gyarmak
bywa 1471 A K H XVI 400; Mgda {pro m gła)...
tey noczy, kyed[z]y szyą yrodzyla dzyeyycza
Marya, tego czaszy nye ykazala szye (per tempus non comparuit tunc, cum fuit nata su
per terram pia proles) Rozm 12, sim. ib. 70;
W slvzbye boże szą tamo bydlyly asch do tego
czaszy, kyedy podobne były yvsz kv malzenystw
Rozm 16; Iednego dnya, kyedy Yesus schedl
na puscza (cum Jesus eremum transiret), przygodzylo szye Rozm 161, sim. ib. 203. 295. 334.
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348; Movyą, yschby (,sc. św. Jana) Krystus
vezval s tey svaczby, kyedy zoną chczyal slubycz Rozm 207; Czczyenye o them, yako dzyevycza blogoslavyona ypomynala Gabryela archanyola z onego yeszelya, kyedy yey szyna 5
zyyastowal Rozm 494; Przyślą godzyna, kyedy
yvz n ye... v poyyesczyach bąda vam moyycz
(cum iam n o n ... loąuar Jo 16, 25) Rozm 679,
sim. ib. 247. 400. 420; To slovo zavzdy myny
szye telko ku troyemy szyyąthu, czvsch vyely- 10
konocznemy, svyąthecznemv a posvyączanyv kosczyola, kyedy yschytek lud pospolyczye myal
szye schodzycz Rozm 680.
4.
wprowadza zdanie podmiotowe 'kiedy,
quo tempore, ąuando5: O tem ruschanyy 15
nye yest pevno, kyedy szye poczynało (de
hac motione incertum est, ąuando coeperit)
Rozm 255.
C. nieokreślny: a. 'kiedykolwiek, unąuam :
Tho dzeczo gestcy ono yoczsze, nisly thy kekdy 20
bodesz Gn 5 a; Fszyczka snamona, choszcy ge
gest byl kegdy nasz Xc miły pres ktorego suothego czynił, gesczecz yothsza czuda pres svotego
Gana gestcy... on b y l... czinil Gn 179a; Franczysszek w theyze wszy... byl pospoly z Grze 25
gorzem..., a mylczal, any kyedi go ypomyal
(nec ipsum unąuam ammonuit, Dział 25: mnye
nye gest nygdy nagabal) yanim słowem o plothi
przerzeczone Sul 36; Nygdy nye badze czczono,
aby sze kyedy vkazal nunąuam tamen le- 30
gitur apparuisse XV med. SK J V 261; Czyrzpyal gesm nodzo a mroź, czuyocz a nye spyocz,
any mnye sen kyedi vmdlyl BZ Gen 31, 40;
Powyecz, acz kyedi (unąuam) czsoczem takyego
wcinila tobye? BZ Num 22, 30; Gdy bysye przy- 35
godzyly kyedy myedzy gymi takye to nyezgody...,
ted y ... mayą ye myedzy sobą vthlvmyczi 1484
Reg 722; Czom kyedy bogv poszlvbyl, thegom
nygdy nye vczynyl SkargaPloc w. 39; Y bil
szaszyą on rex wyelykem {leg. w wielikiem) bo- 40
gatstwye a wyączszee {leg. w więcsze) radoszczy
y vczyesze, nyszly kedi przetthym bil XV ex.
M PKJ II 317; Nigdym temu wierzyć nie chciał,
bych kiedy tak miłować miał XV ex. Zab 447;
Zyvye bog oycz<o>v naschych..., yzem mąza 45
nye poznała any kyedy od mey mlodosczy po
znacz żądała Rozm 61; Nye movy tego, bycz
Iesus... kyedy matce swe mylę nye byl na po
moczy Rozm 81, sim. ib. 100; Movyl-ly kyedy,
tocz roztropnye krazna movą Rozm 142; Nye 50
yczynyla krvy {pro krev v) yego pyerszyach nyeczystoty any yego yczynyla kyedy gnysznym
albo kyedy lyenyyym Rozm 157; Ta ystna voda
przemynyla szye, swe przyrodzenye odmyenywschy, przemyenyona przez mylego Iesu<sa> 55
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barzo v krasne vyno, yako kyedy na syyeczye
postało Rozm 208, sim. ib. 281. 837; Boga nykt
nye vydal kyedy, yedno yedyny syn yego (M at
11, 27) Rozm 839; ^ b. 'kiedyś, aliąuandó*:
Prymycze pokaznyenye, aby sze kyedy nye rozgnyewal gospodzyn (ne ąuando irascatur dominus) Pul 2, 12; Nye zabyay gich, aby mye nye
zapamyętaly kyedy lyudzye (ne ąuando obliyiscantur populi mei, FI: bi negdi ne zapomnal
lud moy) Pul 58, 11; Aby kyedy nye rzekły pogany (ne ąuando dicant gentes, FI: bycho negdy
ne rzekły): Gdzye yest bog gich? Pul 113, 10;
Byeda mnye, synkv moy, czosz to rzeki, aza
masz kyedy vmrzecz? Rozm 166, sim. ib. 170;
^ c. 'niekiedy, nonnunąuam : rzadko kiedy 'nie
kiedy lecz rzadko, czasem, bardzo rzadko, non
nunąuam, raro : Po drodze ydączy Marya barzo
yyelye robyla a rzatko kyedy yszyadla na osia,
aby sobye odpoczynek (rarius in asino sedens
repausavit) Rozm 118; Rzadko kyedy ye (.sc.
włosy) czoszal (raro compti) Rozm 148; Rzatko
kyedy schyyą naklonyl (raro suum tenuit collum incurvatum), bo zawsche myal schyą
k nyebv Rozm 153.
II. s p ó jn ik : 1. wprowadza zdanie okolicznikowe fa ktu towarzyszącego 'kiedy, cum : Jacom
przi tem bil, kedi Jan zastauil Jandregevi zastauo 1391 Pozn nr 116, sim. 1397 ib. nr 329.
336, 1400 ib. nr 453, 1401 ib. nr 519, etc.; Yakosmi przi tem bili, kegdi szo Berwold s Yankiem yyednal 1394 HubeZb 70, sim. 1399 ib. 75,
1411 ib. 57; Iaco praue bilismi przi tem, kegdi
P randotha... list Jasconis... na ten dzen chczal
oprauicz 1396 PKKr 243, sim. 1396 Zab 537;
Iaco Cussz ne bil przi tem, kedi dan list Lamprachtowi ani kedi pisań 1403 Pozn nr 550; Iacom przi tem bil, kegdi P o tr... ne chał {leg.
chciał) trzimacz yednanya 1404 Piek VI 224;
Jakom ya przy them byl, kędy Jan Kath<uszę>
przeproszil za yey czo<ś)cz trzemynaczcze ko
p a l i ) 1409 Czrs 342; Yacom ya przi tem byl,
kedi yest Adam ymal <z Piotrkiem liczbę) 1410
KsMaz I nr 1458; lakom ya przi tem byl, kedi
Emrich obwozal syo Obarale zaplaczicz trzidzesczi korczow owsa 1419 AKPr V IIIa 43;
Yacosmi przy tem bili, kegdy Dobrogosth Dambrowsky posląl trzy grzyvni grossy My<ko>layewy Wargowskemu 1423 Pozn nr 1144; Jako
ya przi tem byl, kyedi Thomkovi oczecz obeczal czanscz dacz, yegdy sza ożeni 1425 ZapWarsz nr 123; Jacom byl przi tem, kędy przi
gwalcze y przy ranach yanth czloueck biskupy
1430 Pozn nr 1369; Jacom ya przi tem byl, kędy
Woyczech zastawy 1 pla<sz>cz v Maczeya 1445
ZapWarsz nr 583; Azalysczye thez przy tem
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były, kyedy yąt (cum ceperunt eum, praesensne
fuisti)? Rozm 695.
2. wprowadza zdanie warunkowe i czasowowarunkowe 'jeśli, si : Alye kędy (si vero, Dział
49: aczlyby) przeth ksądzem arczibyskypem ten
yczynek szą przygodzyl.. vyną szethmnadzescza zaplaczicz ma Sul 64; Alye o dzewkach,
kędy ge ktho bądze myal (si quis habuerit,
Dział 54: aczlyby byli dzewky, tedy)..., stany
szą, yako y pirwey gest vstawy<o)no Sul 67;
Mogaly kogo ku przyszyadze przyczysznacz,
kyedy (OrtMac 103: kyedy[e]by) kto na kogo
zalowal o dług? Ort Br VI 374; Kyedy czlowyek
podda-ly szye przed burgrabyą... pod wysze
prawo oczkoly bandz, a thego nye dzyerszy, czo
ten o to czlowyek przepadł? Ort Kał 296; Vstawyamy, kyedy (Sul 41: gdi) ktori slachczycza
zabyge (dum miles... militem occiderit), tedy za
głowa szesczdzessyąth grzywyen.. sskazygemy
Dział 31; Kyedy nye yydzyczye znamyona czvd
(nisi signa... yideritis Jo 4, 48), nye wyerzyczye
Rozm 253; A przetos, kyedy bog trawą p o ln ą...
tako *odzyenya (si... yestit M at 6, 30), *tako
vasz yyeczey, maley vyary? Rozm 281, sim. ib.
744; Kyedysczye (si... estis Jo 8, 39) dzyeczy
Abramoyy, czynczy<e)sch yczynky Abramove
Rozm 474; Myły Kristus tez byl znamyenovan
przez vąza myedzyanego..., na ktorey (pro któ
rego) kyedy kto vezral..., nathychmyast byl
sdrow Rozm 603; Kyedy my nye yyerzysz, czo
myą pytasch, od ktorego pravdy nye ządasch?
Rozm 681.
3. wprowadza zdanie czasówo-przyczynowe
'skoro, cum, quoniam : Czszo yczinil Paweł ła 
nowy, tho za yego poczanthkem, kedi gy lgarzem weszyal 1426 KsMaz II nr 2201; Czom yczi
nil Micolayowi, tho za gego poczanthkem, kedi
mi rzeki: Curwe macere siny 1427 ZapWarsz
nr 2765, sim. 1428 ib. nr 2867; Acz mv szą czso
dostało, tho sza gemu dostało za iego poczatkem, kędy byeszal do kmyecza mego na dom
gwałtem 1438 Pozn nr 1599; A wschakosch
tvoyą (pro moye) sercze nygdy vesolo nye może
bycz, kyedy vym, ysch tobye taką mąka ma bycz
(tantam tibi passionem cum sciam imminere)
Rozm 170; Anycz ya tesch vam poyyem, czo
vyem, kyedy vy nye chczeczye czynycz, czo
yyczye Rozm 454; Stan szye podług voley tvoyey, kyedy nye może pomocz prozba matky
tvey Rozm 505; Kyedysczye mogły to yczynycz,
yze s pomoczą bożą mogły thylye nyeprzyaczyol
pobycz, tedy nye yest tego dzyw, yze przed Iesucristem yego nyeprzyaczyelye padały Rozm 625;
On szye tez ssam krzyw vkazal, kyedy tako
gorzsko za svoye zgrzeschenye płakał Rozm 689;
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| Kyedy chczeczye, aby ten zly czloyyek pusczon,
| a czoz yczynym z Yesussem, yen yest Cristus,
I a yest czloyyek nyeyynny Rozm 810; M ylczal...,
aby ykazal, yze Pylat darmo pytał, kyedy vydzącz yego nyeyynnoscz, nye vybavyl yego
s mąky Rozm 844; ^ Czernym szyą yrodzyla,
kyedym ya szama oddalona tego dary yyelebnego (tali nam naturae dono sola sum priyata)
Rozm 6; Yako ye chczemy yącz, kyedy ny mamy
any szyeczy any yedzyce (cum rete non habemus)? Rozm 130; Która on tobye może krzyyda
yczynycz, synkv myły, kyedy yego lvp albo zboy
chczesz odyącz? Rozm 168; Yakosz thy mnye
czczysch, mylę dzyczyą, kyedy my zadavasch
taką zaloscz? Rozm 504, sim. ib. 629; Ale kako
yavnye movyl, kyedy v przykladzyech y skrytem rozymem movy Rozm 678, sim. ib. 680.
III.
corrupta (? ): 'tedy, tunc : Kyedy yeden
starschy odpoyyedzyal (tunc ex senioribus quidam respondebat) Rozm 28; Kyedy szyą anyol
yemv pokazał (tunc angelus apparuit) y począł
y yyeszyelycz rzekącz Rozm 35, sim. ib. 72. 104.
186. 365; Kyedy myły Iesus... posadzyl Iudasza
myedzy sobą a swą matką Rozm 517.
Kiedyby, Kiegdyby I. p r z y s łó w e k za im 
ko w y : A. względny: 1. wprowadza zdanie cza
sowe 'kiedyby, postąuam, dum : Na czyyey by
szyą (sc. rózdze) pokazała latoroszl y kyyath
po tern, kyedyby yą byskvpovy podał (postquam
eam ... praesentaret)..., ten yest dostoyen, aby
yemv Marya dzyeyycza dana kv malzenystw
Rozm 29; Poznał tesch y golycz, ysch obyeczovany yemv dary, kyedyby brodą Herodovy (go
lił), aby y zarznal (si dum pararet patri barbam, eum iugularet) Rozm 104; ^ kie(g)dyby...,
tedy(by): Jarpanowi Marczin s Troyanem ranczili so dzeuocz grziuen: kediby mu trzeba gych,
tediby mu ge bili meli dacz 1398 Leksz II nr 1122;
Ranczilesz gy k mey rancze: kegdibich czo obe
słał, tedisz mi gi mai postawicz 1399 ib. nr 1189.
2. wprowadza zdanie przydawkowe: Jaco Jan
ne ssmowil swego possla (sc. na dzień), kyediby
mai wyecze w szwey wsszy 1414 Pozn nr 703;
Judasch schukal przygody, to yesth podobnego
czaszy, kyedyby y mogl naydz (quaerebat opportunitatem, ut traderet illum Luc 22, 6) kromya tluscz Rozm 512.
B. nieokreślny: 'niekiedy : rzadko kiedyby
'niekiedy lecz rzadko, czasem, bardzo rzadko,
rarissime: Blogoslayyone dzyeczyąthko rzatko
kyedyby płakało (haec proles benedicta raris
sime lugendo) Rozm 12.
II. s p ó j n i k : wprowadza zdanie warunkowe
możliwe 'jeśliby, si : Woczech mai wroczicz forvark Kuszoyi, kedibi w nego Wir wikupil 1399
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Pozn nr 377; Roczil Sandziuogewi za Margorzeth 0 poldzessoty grziw<n>i, kedibi gey
ku *prawo ne postavil 1401 Piek VI 55; Woczech
ne smowyl s Baworowskim tey smowy, ysze
kedyby przedal polowycz0 dzedzyny Jeligowa,
ne mai mu dacz tych pyen 0dzy 1412 Pozn nr 880;
Tosz slvsza kmyeczom vczynycz, kędy o vyną
pana swego cząsza byłaby gym wszątha (cum ...
pignora fuerint recepta, Dział 62: gdyby kmyecze... dzeczskowany) Sul 61; A thakesz mowymy, kedyby przeth starostą naszym tho szą
sstalo (si... contigerit) Sul 64; Kyedyby ktho
thymy szło wy neszprawnye layal o rtel..., czo
ten o [za] tho przepadł? OrtMac 67; Mogaly
kogo przyczysznacz kv przyszyadze, kyedy[e]by
na kogo zalowal o dług? ib. 103; Moyzesch
rzekł: Kyedyby kto vmarl (si quis mortuus fuerit
M at 22, 24) ny mayącz syna, aby brat yego
zoną poyąl Rozm 413; ^ kie(g)dyby..., te(g)dy(by): Kegdibi Berwold dal poczdzeszot
grziwen, tegdibi mai Yanek ote wszego *otstopicz 1394 HubeZb 70; Kegdibi ne postawił tu
dwu wolu, tegdi mi szo poddał pode dwe grziwne
1398 ib. 95; Mała s Miczem vmow 0, eze kegdiby
mu ne dala poczdzeszont grziwen, tegdiby mała
swe penodze wszocz, a dzedzino spusczicz 1400
ib. 77; Kedibi mi kmecz mork carczu vicopal,
tedi bich mu mai dwe kozę yroczicz 1402 Pozn
nr 712; Przesdref ranczil za Wancencza Czarnota D erszcoui..., kedibi dobił poi Ponczina
na C zarnocze.. tedibi mu mai dacz pa<t>nacze krziwen 1404 ib. nr 743, sim. 1409 ib. nr 670;
Kyegdiby Maczek, szona, albo yego dzeczy nagabaly Pachną o poi m lina..., tegdy Yasszek
biłby yynouat Pachnę ssto grziven 1414 A K H
III 235; Yego rocoyma ranczi, kedibi ne dal,
tedy ma wissacz we dwa kmecza v Gerantowicz
XV in. M ałk 118, sim. 1423 ZapWarsz nr 56,
1427 ib. nr 275.
Kiedyć, Kiegdyć p r z y s łó w e k z a im k o w y :
1. pytajny: wprowadza pytanie niezależne 'kiedy,
w którym czasie, quando": Kegdycz svoty Gan
gestcy on byl moko cirpal? Gn 178 a.
2. względny: wprowadza zdanie przyczynowe
'skoro, si : Kyedycz Moyzescha y prorokow
<nie słuchają) (si... non audiunt Luc 16, 31),
anycz bąda vyerzycz, aczby kto smartyychwstal
Rozm 397; Tegodlya kyedyczyem ya, mystrz
y pan, vmyl nogy vasche (si ergo ego lavi pedes
yestros Jo 13, 14)..., a vy maczye vmyvacz
yeden drugyemy nogy Rozm 538; Kyedycz czy
tako yyelye robyl v modlytyye, czosz tedy bądzye robycz przy yego mącze? Rozm 606; Kakocz myloscz k tobye myal, kyedycz taką mąką
za czye czyrpyal? Rozm 823.

Kiedykole wprowadza zdanie czasowe ' kiedy
kolwiek, quandocumque": Kyedikole (ąuandocumąue) kthori km yecz... wloky swey nye zassadzyw wischetlbi,... kopąn groschi przes rok
dacz... bandzye yynowath Sul 91.
Kiedykoli wprowadza zdanie czasowe ' kiedy
kolwiek, kiedy tylko, ilekroć, quandocumque":
Daley (^c. debet saepire) to pole ludbranske,
czso sya sczeklo sz gego polem, kedikoli kmethones de Ludbrancz in eisdem campis ipsorum
seminauerint ku szaplotny 1418 TPaw VII
nr 615; Kyedikoli kmyecz syedzy w ktorey wsy
volyą m ayanczey..., thedi... dwa morgy na zym ąn ... yikopacz bandzye yynowat Sul 91;
Oczyecz myloszyerdzya... nygdy nye przestanye
yczyeschacz nądznych..., aby ych nye yyslvchal,
kyedykoly y wzyyayą Rozm 3; Bo yey tego vyelyekrocz czynyly, kyedykoly nyeczo czczycze
podlvg obyczaya dzyeczynnego <ją zejmowało ?)
Rozm 19; Kyedykoly myely zaloscz, tedy na
sobye odzyenye drapały Rozm 724, sim. ib. 725;
Kyedykoly stąpył, tedy yschytky stopy było
snacz Rozm 826.
Kiedykolikroć wprowadza zdanie czasowe 'kie
dykolwiek, kiedy tylko, quandocumque, ąuotiescumque": Vstawyami, ze kylekoli a kyedikolikrocz (quotiescumque et quandocumque) nyektori slyachczicz w yego slyachczye przes kogokole bancz bilbi sesromoczon..., a ten sesromoczoni... swąn schlyachtha... doswyathczi, tegdi
ten, ktori prziganyl, prziganyonemu w pyanczi
kopach groschi... ma bicz pothąnpyon Sul 103.
Kiedykolwie wprowadza zdanie czasowe 'kiedy
kolwiek, kiedy tylko, ilekroć, quandocumque,
quotiescumque": Kyedykolvye przestały robycz
(cum yacabant), tako na tern myesczye szły
y modlyly szya bogv Rozm 16; Biogoslayyona
dzyeyycza kyedykolyye chczyala pokarmyenye
svego (pro svemv?) mylemv synovy, tedy nyebyeskyem mlekyem yey syyąte pyerschy napelnyony Rozm 75; A kyedykolyye który yyatr ym
przeczywny na nye yderzyl, ten byl zawzdy
wdzyerzan moczą boża, aby ych nye obrazyl
Rozm 88; Kyedykolyye yego sługa który k nyemy
skąd przydzye, tego on czalyye Rozm 616;
Kyedykolyye chczyal przemoyycz, nathychmyast
yderzyly v yego syyathą glovą Rozm 702.
Kiedykolwiek wprowadza zdanie czasowe 'kie
dykolwiek, kiedy tylko, ilekroć, quandocumque,
cum": Kyedykolyyek (cum) v kolepcze albo
v pyelvchach lyezala, nygdy szyą nye skałyala
podlvg obyczaya dzyeczyączego Rozm 12; Kye
dykolyyek (cum) ych dzyeszyącz pospoly szyedzyalo, yeden *drugymv movycz nye szmyal
Rozm 182.
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Kiedyle wprowadza zdanie czasowe 'ilekroć, ile
razy tylko, quotiescumque3: <Tho> kyedile
(Msza I. VIII: ylkokrocz, III: kylkokrocz, IV.
V I: kyelkokrocz, V II: kylhokrocz) czynycz baczecze, na moya pamącz <yczyny cze> (haec quotiescumąue feceritis, in mei memoriam facietis)
XV med. Msza V s. 262.
Kiedyż I. p r z y s łó w e k z a im k o w y wprowa
dzający zdanie czasowe 'kiedy, quo tempore, cum,
postąuam : a. w zdaniu czasowym (zwykle równo
czesnym) czasownik niedokonany: Thakymsze
obiczayem, kyedysz (postąuam, Msza III. IV. VI.
V III: gdysz, V II: gdy) wyeczerzal <yest, wszyaw
y then *przeswaythy kyelych w sw athe...
raczę swogy) XV med. Msza V s. 261; Kyedysch
Anna na svych m odlythvach... wzyyala boga
(in oratione sua cum perseveraret)..., przyschedl k nyey anyol Gabriel Rozm 6, sim. ib. 18.
56. 399. 660; ^ kiedyż..., tedy(ż), odtąd: Jaco
tedy, kedym szedzal szoltischem *zazedzonym,
kyed[z]ysz mała Jagneska s Dambrowky szoltisschem (leg. z sołtysem) pravem cynycz, tedis
tam przed gayonym veczem nye szalowa<ła>...
o polosmy grziwny 1430 Pozn nr 1351, sim. ib.
nr 1352; Kyedysch szye myal Cristus narodzycz
podług svyąthych prorokow, tedy dzyeyycza
M arya bądaczy brzemyenna szyedzyala na
oszyelky Rozm 62; Kyedysch szye czass przyblyzal pana naschego Iesucrista, odtąd szye
yyecz począlo... ruszanye vody Rozm 256; Kye
dysch yest to myły Iesus movyl, a nykt yemy
nye odpoyyedzyal, tedy począly movycz nyektorzy Ierosolymyanye rzekącz Rozm 457.
b. w zdaniu czasowym (zwykle uprzednim)
czasownik dokonany: Alem sbyl swego slodzeya,
kedysszem y na drodze ugonil 1452 R a f Zrań
87; Kyedysch czas przyschedl narodzenya bo
żego syna (cum ... tempus iam ... yenerat)...,
lozeph z M arya... poschlasta do Bethleem
Rozm 62, sim. ib. 9. 473. 478. 575; Rozmayta
czvda... szą po wschemv svyathv yydzyany,
kyedysch szye myły Yesus narodzyl (ąuando
Jesus natus est) Rozm 69; ^ kiedyż..., tedy:
Kedisz ge pobygemi (cum percusserimus eos)
wszitki..., tedi s nymy y t i ... zagubyon bodzesz
B Z Judith 6, 3; Kyedysch (cum) przyschedl
czass Annye, ysby svoy płód porodzyla..., tedy
porodzyla svoy plod yyelyebny Rozm 10; ^ kie
d y ż..., tako: Kyedysch dzyeyycza Marya yvsch
była ostayyona (postąuam ablactata... esset)...,
tako potym Anna z Y oachym em ... dały obyatą
bogv... za nyą Rozm 13; Kyedysch to myły Iesus zmoyyl, tako m atka y braczya stały na dvorze ządayącz sz nym movycz (M at 12, 46) Rozm
344, sim. ib. 592.
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II. sp ó jn ik : 1. wprowadza zdanie okolicznikowe fa ktu towarzyszącego 'kiedy, c u m Jako
przi tern biły, kędy w Poznanu w grodze, na
welkem domu, kedisz Jura Sztaszkem (leg.
z Staszkiem) roszprawali, yze Woczech y Virzbantha ne ranczyly Staszkowy za tho, ysby Jura
ne mai dayacz penandzy 1414 Pozn nr 854.
2. wprowadza zdanie przyczynowe 'skoro, si :
Zaprawdo, kyedisz gesz przeczyw bogu bil tym
(ąuoniam si contra deum fortis fuisti), pak
wyocey przeczyw ludu bodzesz wyczyoszczoo
BZ Gen 32, 28; Kyedysch lozeph czyst yest od
czyebye, poznay, kto yest, yen czye zdradzyl
Rozm 60, sim. ib. 219. 226. 291; Kyedyzesz s tych
trzy persony yeden bog v ystnosczy (cum ... sis
unus deus), yakosch yest to, yzesz szye thy vczynyl moye *dzyczyą? Rozm 165, sim. ib. 299;
By byl chczyal, mógłby by] od nych bycz nye
yeth, kyedysz mogl to vczynycz, yze od nych nye
poznan Rozm 624; Kyedysch movysch, yze
masch krolevstvo, s tego bącze, yzesz thy krolyem Rozm 783, sim. ib. 794.
3. wprowadza zdanie przyzwalające ' chociaż,
quamquam, etsi : Alye czemv myły Cristus Yvdascha zovye przyaczyelem szvym, kyedysch
yest nyeprzyaczyelem yego? Rozm 618.
Kiedyżby wprowadza zdanie przyczynowe 'jeśli,
skoro, si5: Kyedysby yeden anyol czaszy króla
Davyda gednego dnya zabyl ossm thyszyączy
mazow bronnych, a czos by vczynyla dvanascze
czem anyolow? Rozm 641.
Kiedyżci I. p r z y s łó w e k z a im k o w y : wpro
wadza zdanie czasowe 'kiedy, quo tempore, cum :
Kyedyszczy szye bąda ty rzeczy poczynacz,
yezryczye, podnyesczye glovy vasche, yzecz szye
przyblyza odkupyenye vasche (Luc 21, 28)
Rozm 483.
II. s p ó jn ik : wprowadza zdanie przyczynowe
'skoro, cum, ąuoniam : Kyedyschczy tako nyemoczny, szrzuczmy sloty orzeł, yenze byl kroi
postayyl... przeczyw zakony oyczow starych
Rozm 108, sim. ib. 429; Kyedysczy myą naslyadvyą (si me persecuti sunt Jo 15, 20), y yassczy
bądą przenaslyadovacz Rozm 569; Tego Iesusza,
kyedysczy yest nyeposluschen yaszego zakona,
każą gy bycz v słupa myotlamy Rozm 814;
Poymyczye tego Iesusa, kyedysczy tako vasze
kxyązątha... rozgnyeval Rozm 815.
Kiegdy cf. Kiedy
Kiegdyby cf. Kiedyby
Kiegdyć cf. Kiedyć
Kiela c f Kila
Kiele cf. Kile
Kielekolikroć cf. Kilekolikroć
Kielekroć cf. Kilekroć
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KIELICH

KIERMASZ

Kielich 'kielich, czara, calix, patera, poculum :
Kelich (Pw/: czasza) w roce gospodnowe wina
czistego pełni smesy (calix... vini meri plenus mixto) FI 74, 7; Wsząw y ten przeswyatli
kelych (hunc praeclarum calicem) w szwąte
y tesz welebne rancze swoye 1424 M sza III s. 57,
sim. IV. VI. VII, Rozm 529. 542; Pycze sz tego
kyelicha wschithczy 1426 Msza IV s. 314; Vstawyamy, a b i... kyelych (calix) za polthori
grzywny, gen bi daan czirekyi parochynney,
sprawyon bil Sul 40, sim. Dział 29; Celich albo
czasza calicem XV med. PF V 59; *Kylych,
kvbek, kofłyk calix XV p. post. Kałużn 274;
Górze v am ..., ipokryczy, którzy oczysczyczye,
czo yest znątrz kyelycha (mundatis, quod deforis est calicis M at 23, 25), a vnątrznosczy pełny
kradzyeystva, nyeczystoty Rozm 462; I pyły
s tego kyelycha yschysczy Rozm 543; ^ To
gest zayste kelich krwe moyey (calix sanguinis
mei) nowego y wecznego zakona 1424 Msza III
s. 58, sim. IV. VI—VIII; Obyatuyemi... chleeb
swoty szywotha wecznego, kelych {Msza I. VII:
y kelycha) zbawyenya wyecznego (offerimus...
calicem salutis perpetuae) 1424 Msza III s. 59,
sim. IV. VI. VIII; Xpus prze odkupyenye czlowyecze kyelych pyl męky wyelke Pał 74 arg.,
sim. Rozm 643; Macz (sc. w dow a)... poymyely
młodego, kthory wyąnczey szchuka, czo ma,
nysszly gey samey, bandzye pylą v nyego z kye
licha bolessczy (bibit cum eo doloris calicem)
XV p. post. P i s . XLVII; ^ przenośnie 'los,
dola człowieka, vitae condicio, fortuna\ także
*cierpienie, męka, do lor, pass w : Gospodzin
czoscz dzedzini moiey y kelicha {Pul: czyrpyenya) mego (dominus p a rs ... calicis mei) FI 15, 5;
Kelich moy (Pul: czasza moya) ypawaioczi
kaco swatli iest (calix meus inebrians, quam
praeclarus est)! FI 22, 7; Mozeczye kyelych
pycz (potestis bibere calicem M at 20, 22),
który ya mam pycz?... Zayyerne kyelych moy
bądzyeczye pycz (calicem quidem meum bibetis
M at 20, 23) Rozm 402; Oycze, yschytky rzeczy
ssą podobne tobye, oddal ode mnye ten kye
lych (transfer calicem hunc a me Marc 14, 36),
czvsch tą m ąką Rozm 597, sim. ib. 598. 604.
610, 1451 M acDod 105; A gdy szye to stacz
nye może, alyzbych pyl ten kyelych (si non
potest hic calix transire, nisi bibam illum M at
26, 42), czvsch alyezby myą ymorzyly, stany
szye volya tvoya Rozm 604; Nye chczesch,
abych pyl kyelych (calicem Jo 18, 11), który
my dal oczyecz moy? Rozm 644, sim. ib. 643.
Kielikość cf. Kilikość
Kiełki, Kielko, cf. Kilki Kilko
Kielkodziesiąt cf. Kilkodziesiąt

Kielkokroć c f Kilkokroć
Kielkonaćcie c f Kilkonaście
Kiella, Killa 'czerpak służący do nabierania
wody, zaprawy murarskiej itp., może też rodzaj
skrzyni stanowiącej część bryczki lub powozu,
cochlear, quo liąuida (aąua, calix macerata,
similia) hauriuntur, fortasse etiam raedae vel carpenti capsus5: Fabro ot taczek et pro kyla
10 grossos 1494 WarschPozn I 382; Item
1 caldar, item 1 kyella, item brotfanne 1495
RocznKrak XVI 62; Item kylla, item lectus
magnus 1497 ib. 66; Kylla ferrea 1498 ib. 67;
Kyeilą mvrarska vel korzkyew trulla ca 1500
Erz 28.
Kielnik 'torba, sakwa, bursa*: Bursam al.
kyelnyk, chomelka et (cum ) peplo 1477 M M A e
XVIII nr 120.
Kielokroć c f Kilokroć
Kielsztrank c f Kiersztrąg
Kieł 1. 'ząb ostro zakończony między sieka
czami a zębami trzonowymi, kieł, dens acutus
Ule, qui et caninus aut exsertus (apri) dicitur :
De clenodio nostro Czeluscz, qui deferunt duas
dentes al. kii 1420 A K H III 133; Kel, zob,
*czronowy zob dens 1472 Rost nr 1736.
2. 'kiełek roślinny, pullulus ( ? f : Kyel *burulus ca 1455 JA XIV 489.
Kiełb zool. 'gatunek ryby, Gobio fluviatilis
Flem.*: Kyelp fundiculus 1437 Wisi nr 228
s. 86; Kyelpy {leg. kiełb) fundiculus ca 1455
JA XIV 490; Kelb gracius 1472 Rost nr 1404;
Kielb gonio 1491 ib. nr 11030; Fundulus est
nomen piscis, eyn grundel, słysz, kyelb secundum alios ca 1500 Erz 95.
Kiełbasa 'kiełbasa, insicium, tomaculum5:
Kyelbasza lucanica 1473 PF V 12; Kelbasa
lucanica XV p. post. ib. 1.
Kiełbodziej 'narzędzie do nadziewania kiełbas,
instrumentum ad farcienda insicia, tomacula,
similia aptum : Kyelbodzyey obliculum XV
p. post. PF V 9.
Kiełzać 'ślizgać się, per lubrica labi vel ferri :
Kelsacz lubrico XV p. post. PF V 7. ^ Cf.
Pokiełznać.
Kiep 'cunnus*: Kep[hotra] {war. R XXXIII
179: kop, pro kep) 1447 R XXII 55; — w za
maskowanej postaci: Wderzym ya kyem (/. e.
pyem) w kerz {i. e. kep) XV p. pr. Cant.
Kierbnik bot. 'trybula ogrodowa, Anthriscus
Cerefolium Hoffm.*: Kyerbnyk cerifolium ca
1500 Rost nr 5401.
Kiermasz 'doroczne święto w dzień patrona
kościoła, odpust uroczysty, encaenia, aedis sacrae
dedicationis anniversarium solemne : Patrocinium, obrona, kyermasz ca 1500 Erz 28.
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KIERNOZ

KU

Kiernoz f o r m y : n. sg. kiernoz XV p. pr.
ognysthą we krzv zatrzymała M W 57 b; Sedw
R XVI 341, ca 1455 JA XIV 490, 1463 PF V 13,
do chrostha, za krzem lyezy, nye richlo zassya
ca 1500 Erz 28; ~ g. sg. kiernoza 1472 Zapwybyezy Satyra w. 21; Kyerz rubus XV p. post.
Warsz nr 3074; ^ ac. sg. kiernoza 1461 ZapR XXV 182; Kyerz rubum XV p. post. R XLVII
5
Warsz nr 1119; ^ g. pi. kiernozów 1424
352; Kyerz rubus ca 1500 Erz 28; Vydzyal
KsMaz II nr 613.
kyerz Moyzeschow na pusczy Rozm 46; To
Z n a c z e n ie : 'samiec świni, knur, verres, aper*:
yest on ogyen, yen vydzyal Moyses na pvsczy,
łan Potroui ne pobił kernozow chazebno rzeczą
gorayączy ve k[z]rzv (hic ignis est, quo canduit
1424 KsM az 11 nr 613; Duo apri *kernodze
rubus yisionis) Rozm 61; ~ zapewne ju ż nomen
1446 AG Z XI 272; Tres apri *kernodze ib. 273; 10 proprium: Fecit... scopulum in rubo,dieto RobryKyernosz aper XV p. pr. R XVI 341; Kernosz
thowy kyerze 1464 KodTyn 466; ~ szady
aper ca 1455 JA XIV 490; Jako mnye zabyl
kierz '?*: Circa rubum canum, qui dicitur
kyernoza thako dobrego jako kopa 1461 Zap
in wlgari sadi kerz 1397 AKPr V IIIa 71; RecoWarsz nr 1119; Kyernosz verres 1463 P F Y 13;
gnouerunt, inter willas fecisse granicies seu
Jakom ya sszamowtor szynem (leg. z synem) 15 signa... a signo thoporziseko ad signum sady
moym nye zabił kyernoza 1472 ZapWarsz
kierz XIV ex. M M A e X 380; In quorum mannr 3074; Kyernosz verres ca 1500 Erz 28.
sorum medio quedam bioto est sita retro Sczapo
Kiersztrąg, Kielsztrank rwiśniak, liąuor ceravlg. szadi kerz nuncupata (1416) KodWP V
sinus, vinum cerasii : Kerstrag achasia 1450
251.
RpKapKr; Kerstrog vinum 1472 Rost nr 1043; 20
2. 'zarośla, virgulta, rubeta : Jacom ya nye
A chasia... succus expressus ex pomis, prunellis,
*pral mchv s Jacubowa krza 1427 ZapWarsz
cerasis proprie kyerstrang XV p. post. PF V 8;
nr 2699; Super merica, dicta kyerz 1452 MonMoscz vel kerstrąg achasia ib. 10; Moszcz vel
Iur II 133.
kyelstrąnk achasia ib. 13; Kyerstrog mellicra3. bob kierz bot. 'drzewo laurowe, lamus*:
25
tum ca 1500 Rost nr 5501.
Bob kerz laurus XV med. R XXIII 280.
Kiertuch 'gatunek gęstego sukna, textile quodKij fo r m y : n. sg. kij 1280 LPom X 3, 75,
dam spissius, pannus*: Pro uno stamine panni,
(1285) PPom 354, 1466 R XXII 14, etc.;
videlicet kyertuch 1474 AG Z XV 171; Cum
~ ac. sg. kij B Z Lev 26, 26. Tob 5, 23; ^ i. sg.
uno stamine kyertuch ib.; N icolaus... em it...
kijem 1403 KsMaz I nr 291, 1408 Piek VI
bellam panni, kyerthvchow viginti ąuinąue sta- 30 363, 1423 RafPocz 18, etc.; ~ /. sg. (w) kiju
mina in se continentem 1480 ib. 511.
1494 AG Z XVII 296; — ac. pl. kije Rozm 533;
^ i. pl. kijmi Blaż 320, XV med. GIWroc 41 r,
Kierz fo r m y : n. sg. kierz 1397 AKPr V IIIa
71, 1400 KodWP V 5, XIV
M M A e X 380,
1451 MacDod 104, XV p. post. Kalużn 272,
Rozm 592. 649; — /. pl (na) kijech M PKJ
1402 ArchTerCrac III 460, 9, (1416) KodWP
V 251, etc.; ^ g. sg. krza 1427 ZapWarsz 35 V 56; kijoch 1465 AG Z XVI 31; kijach 1471
nr 2699; ^ ac. sg. kierz XV p. pr. Cant, Rozm
M PK J V 56.
46; ^ i. sg. krzem Satyra w. 21; ^ /. sg.
Z n a c z e n ia : 1. 'kij (nieraz okuty), laska,
(we) krzu Kśw dv 16, B Z Deut 33, 16, M W
pałka, maczuga, fustis, baculum, clava*: Iaco
57 b, Rozm 67 ;
n. pi. kierze 1464 KodTyn
Thomislawa ne othbila czoszeg ani s kigem
466.
40
na wosznego wibeszala 1403 KsMaz I nr 291;
Iaco Staszek kigem ne bith ot paney 1408
Z n a c z e n ia : 1. 'krzak, krzew, frutex, virgultu m : A utore gy uidal Moyses ue kru poPiek VI 363; Jakom ya na Wszebora ne byl
kygem ani yidlami 1423 ZapWarsz nr 65;
laiocego Kśw dv 16; Ad rubum, qui lascowy
kerz dicitur 1400 KodWP V 5; Chmelny kerz
Yego *pocholek mo kigem wderzil ib. nr 74;
1402 ArchTerCrac III 460, 9; Wderzym ya 45 I Czom yczinil Vithowi, tho za gego poczanthkem,
kyem w kerz, wyszenu zagyecze XV p. pr.
kedi na myo kigem yderzil 1427 ib. nr 2775,
sim. 1433 ib. nr 425; Wderzym ya kyem w kerz,
Cant; Moyszeszow kyerz gorzał XV p. post.
wyszenu zagyecze XV p. pr. Cant; Czom uczinil
R XXV 221; Kyerz ca 1455 JA XIV 491; PoJanowi, tho za gego początkiem kyedi na mye
zegnanye gego, genze syo zyavil we krzv (in
rubo), przydze na głowo Iozephowo BZ Deut 50 przibyekl s wlocznya y kygyem na mye uderzil
1450 R a f Zrań 91; Jacom ya ne yderzil Stani
33, 16; Kyerz rubus (quare non com buratur
sława kyem we głowa 1450 ZapWarsz nr 835;
rubus Ex 3, 3)x 1471 M PKJ V 15; Kyerz rubi
Sodza przykazał gy kiymy bycz (praeses eum
(apparuit illi in deserto montis Sina angelus
fustibus caedi iussit) Blaż 320; Plumbatis kymy
in igne flammae rubi Act 7, 30) ib. 133; Tacz
iesth ona ziemya swyątha, kthora szwyatloscz 55 olofnymy biły XV med. GIWroc 41 r; Bil kiem

KLIKA

KIJ

boki gey (caedebat fuste latera eius) BZ Num
22, 27; Przetosz sstopil k nyemv s kigem (cum
virga) BZ I Par 11, 23; Thocz boli, kyedi chłop
kygyem głowa goły 1460 PrzBibl I 187; Wyelky
kygy clava alta 1466 R XXII 14; Sly m nych...
nye dba, ysz go kygyem bygyv De morte w. 459;
N a kygyach {war. lub.: na kygech) in contis
(sic fiant et isti, domine, qui confidunt in multitudine sua et in curribus suis, et in contis...,
et in sagittis suis Judith 9, 9) 1471 M PKJ V
56; Jakom ya, wszathwschi na vosz Mykolayow
przesz woley gego gwalthem, ny<e> yderzilem
go kygem 1471 ZapWarsz nr 3025; Czom
ydzyelala, thom ydzyelala za yey począthkyem,
gdy na mya kyyem yderzyla 1488 ib. nr 1231;
Z kygymy cum baculis XV p. post. Kałużn 272;
Zlą zoną lepyey smyechem, nyzly kigem karzy
(malam uxorem potius risu quam baculo castigabis) XV p. post. R I s. X LIII; Omnes tui
inimici boday yrychlye kyem szbycy XV p. post.
R XXII 59; Kij clava ca 1500 Erz 28; Bo było
przykazano v starem zakonye, yze myely to
yagnya yescz, obwszchy {leg. obuwszy) szye,
podkaszavschy szye, stoyącz y dzyerzacz kye
y rąkv Rozm 533; Zebravschy slugy byskupye...
z myeczmy, s kyymy (gladiis et fustibus), s kopyamy, z ylocznamy Rozm 592, sim. 1451
MacDod 104; Yako na zboycze yyslyschczye
s myeczmy, s kyymy (cum gladiis et fusti
bus M at 26, 55) łapacz myą Rozm 649; ~
przenośnie "podpora, baculum, fulcimen : Zlamyo ky {leg. kij) chleba waszego (confregero
baculum panis yestri), tak ze dzeszocz zon
pyecz bodo w yednem pyeczy chlebi BZ Ley
26, 26; Pocznye macz gego (sc. Tobiasza)
plakacz, rzekocz: Kyg, *podpora staroscy naszey, nam a gesz otiol (baculum senectutis nostrae tulisti) a od naiv gesz przecz posiał BZ
Tob 5, 23; ^ 'kij, do którego wiązano więźnia,
baculus, ad ąuem capti alligari solebanf: Arrestay it... duos {sc. kmethones) in cathenis al.
w lączvch et duos in baculis al. v ykyoch {pro
kyyoch) 1465 AG Z XVI 31; Arrestavit eundem
hominem yinctum cathenis et baculo al. w kyyv
1494 AG Z XVII 296.
2. "pojedynek na kije jako forma postępowania
dowodowego w procesie, baculi duellum ac periculum, quo ąuaeri solebat an accusatus vere reus
essef\ Poena baculi, que yulgo kij dicitur 1280
LPom X 3, 76; Quibus etiam omnia iura ducalia
et omnem iurisdictionem,... conferimus perpetu o ..., yidelicet ut dictos incolas iudicent ad
septuaginta, ad duellum tam gladii, quam ba
culi, que vulgo kij dicitur, ad ferrum et aquam
(1280) XVIII PPom 274; Consessimus insuper
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eidem, quod iudicare possit in iam dicta hereditate pugilles qualescunque, sive gladii, sive
quod vlg. appellatur kiig, sive ferreum, sive
examen ignis seu eciam aque (1283) 1422 ib.
336; Iudicare poterunt ferrum pugiles, quod ky
{leg. kij) dicitur, sive examen aque (1285)
ib. 354; Abbas domus Tynciensis habet iudi
care... causas subsequentes: me<c)h {leg.
miecz), kigy {leg. kij), sedmnadzeszcza, *penadzeszcze, glova, saglowna (1286?) 1408 KodTyn 63.
Kijania, Kijań 'klin do rozszczepiania drzewa,
cuneus ad ligna scindenda aptus’ : Za kyany ad
ligna scindenda 1494 WarschPozn I 371; Za
kyanye 5 1/2 grossos ib. 378; Pro lignis do kyanow 3 grossos 1495 ib. 404; Za dwe kyane 3 gros
sos 1496 ib. 418.
Kijanka "gruby kij, pałka, baculum crassum,
clava : Kyąnyczą, kyyąnyczą xitona ca 1500
Erz 28.
Kijanin "kijowianin służący na dworze kró
lewskim, Kioviae civis, aulae regiae famulus5:
Domino Zambe, yenatoribus, cytharistis cum
fistulatoribus, mangonibus, hrodnanom, smolnanom, pistoribus, kyanom et aliis ceteris
Ruthenis 1413 M M A e XV 429; Domino Zambe
yenatori, fistulatoribus, cytharistis, mangonibus,
hrodnanom, smolnanom, kyanom, pistoribus
et aliis ceteris Ruthenis ib. 430, sim. ib. 431.
433. 435. 437. 438.
Kijań cf. Kijania
Kijec "buława żelazna z krótką rękojeścią,
clava ferrea brevi manubrw : Iacuss ranił lana
za gego poczotkem, ys gi pirzwey kigczem
yderzil 1403 Piek VI 150; Petrus et Swansek...
fecerunt rosboy... Circa hoc receperunt sibi
{sc. Johanni) gladium, mitram, kygecz, sicut
due marce 1442 StPPP II nr 3100.
Kijewki cf. Kijówki
Kijowy "będący w związku z kijem, ąui ad
baculum p e rtin e f: Paknyąly bądze (sc. rana)
kyowa (si vero fuerit cum baculo) a krwawa,
thedi yako y sza myeczową reną wykładamy
doszycz bicz yczynyono Sul 51.
Kijówki, Kijewki pl. tantum, bot. "naparstnica
zwyczajna, Digitalis ambigua R oem ż: Kyowky
narmatica 1460 Rost nr 3654; Kyewky tapsus
minor, cirumaria ib. nr 3741; Kyowki termatica
minor 1472 ib. nr 1657.
K ik a ' reszta pozostała odciętej ręki a. człowiek
z odciętą ręką, manus trunca vel homo manu
trunca : Hic idem rusticus Quetick, quia caruit,
ut dictum est, una manu, alteram sine sua
utilitate habuit, yocabatur tunc temporis aput
Polonos kicka ca 1270 KsHenr 16 r.
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KIK1EĆ

KILKOKROĆ

Kikieć (? ) ' domek, aedicula, domus*: Kykyecz
uel chicziecz (war. lub.: chiszek) ediculum (qui
habitabant in aedibus Michae Jud 18, 22) 1471
M PKJ V 34. ^ Zapis podejrzany.
Kiktawy rmający rękę (lub je j część) uciętą,
qui manu trunca e s f : Elisabeth etiam Hungariae
regina... kiktawa regina in yulgari Polonico,
quod significat manu manca, vocitabatur DłHist III 134.
(Kila) Kiela f wiele, plures, multi : Non rap ia t... nox vna mihi bona mi Ile dierum, kyela
thyszącow, nolo semper egens esse semelque
satur 1466 R XXII 14.
Kile, Kiele 'ile, ilu, ja k wiele, ja k wielu,
ąuantus numerus, q u o f: Prolapsus fuerit pro
dampno, telesz skodi, kele yszczini, contra
eundem Yelislaum 1425 KsM az II nr 1605;
O kmyeczoch, kylye gych może wynycz ze
wszy Sul 14.
Kilekole ' ilekolwiek, ile tylko, quotquot, quotcumque>\ Kylekole bandze person na przerzeczonem cządzanyy (quotquot personae fuerint
in dicta impignoratione), sąndza... za kasdego
s nych w yną... przepascz yma Sul 31.
Kilekoli wprowadza zdanie czasowe 'ilekroć,
ile razy tylko, quotiescumquć>: Kylekoli a kyedikolikrocz nyektori slyachczicz w yego slyachczye... bilbi sesromoczon (quotiescumque et
quandocum que... diffamatus fuerit),... tegdi
ten, ktori prziganyl,... ma bicz pothąnpyon
Sul 103.
Kilekolikroć, Kielekolikroć wprowadza zdanie
czasowe ' ilekroć, ile razy tylko, ąuotiescumque?: Kylekolikrocz i kyedikoli (quotiescumque
et quandocumque) nyektori czlowyek na drugem czlowyecze... nyektorey summi pyenyąnd zi... nye wyerzilbi, tegdi pow od... na summa
pyenyandzi... przissyangacz ma Sul 102, sim.
ib.; Kyedikoli i kyelekolikrocz (quandocumque
et quotiescumque) nyektora w dow a... ziwa
ostanye..., tegdi na vy<e)nye, na swem ... ma
myecz doszycz Sul 105; A kilekolykrocz (quotiescumque) kaialy syo..., dal gym bog nyebyeski mocz ku obronye B Z Judith 5, 19.
(Kilekroć) Kielekroć wprowadza zdanie cza
sowe 'ilekroć, ile razy tylko, ąuotiescumąue :
A kyelekrocz (quotiescumque) zaloyacz bandzye przeczyw yemu, thilecrocz w wynye pyanczdzesyand ostanye Sul 91.
(Kilikość) Kielikość 'ilość, quantitas5: *lakosz
qualitas, *kelikosz quantitas XV med. GIWroc
23 lv .
Kilki, Kiełki 'jak wielki, quantus5: Kelke
quanta ca 1428 PF I 490; Prze grzechi nasze
y naszich oczczow poddanysm i... w ioczstw o...

A nynye kilkę gest to (quantum est hoc), gesz
to syo nam przigodzilo B Z II Esdr 8, 79.
Kilko, Kielko z a im e k lic ze b n y : 1. nieo k r e ś ln y 'kilka, aliquot, pauci, quidam : A po
kylko dny (post aliquot dies)... M aczey... zaplaczil thy pyenyądze Sul 51; Tu przebodzesz
kylko czasów (dies paucos) s nym BZ Gen 27,
44; Stało szye po kelko dny (non post multos
dies Luc 15, 13), starschy zebravschy yschytko
ymyenye y poszedł v dalyekye strony Rozm
386.
2. p y ta jn y 'ile, ja k wiele, quot, ąuantum :
a. rozpoczyna zdanie py tajne niezawisłe: Kelko
gest dnwo (pro dnow, quot sunt dies) slvghy
twego? FI 118, 84, sim Pul; ~ b. w zdaniu wy
krzyknikowym : Kelco zglobyl se iest neprzyaczel
w swotem (quanta malignatus est inimicus in
sancto)! FI 73, 4, sim. Pul; Kelkosz (FI: kaco
welike) pokazał my zamętkow wyele y złych
(quantas ostendisti mihi tribulationes multas
et malas)! Pul 70, 22; ^ c. rozpoczyna zdanie
py tajne zawisie (w funkcji zdania przedmioto
wego): Yescze nye rozymyczye, s pyączyora
chleba pyączy (sc. tysięcy) luda nakarmyanya
kakosczye yyelye koschov nabrały any szyedmyora chleba cztyrzy tyszyącze lyvda, a kelkosczye koszov vzyąly (quotsportas sumpsistis
Mat 16, 9)? Rozm 361.
3. w zg lę d n y 'ile, ja k wiele, quantus, ąuantum :
wprowadza zdania: a. podmiotowe: Kelko sliszeli
y poznały iesmi ie (quanta audiyimus et cognovimus ea) y oczczowe naszi powadali so nam,
ne so ytaiona od sinow gich FI 77, 3, sim. Pul;
b. przedmiotowe: Powadali so n a m ... pow adaiocz..., kelko kazał oczczom naszim ziawona yczinicz ie sinom swogim, bi poznało
pocolene druge (quanta mandayit patribus
nostris nota facere ea filiis suis) FI 77, 7, sim.
Pul.
(Kilkodziesiąt) Kielkodziesiąt 'kilkadziesiąt,
bis, ter, ąuater deni et plures, aliąuot dem :
Stando aliquid annis albo kyelkonaczczye, albo
kelkodzyesyant XV med. R XXII 319.
Kilkokoli 'ilekolwiek, ile tylko, quotquot5:
Nyechacz stano... wszitci... a kilkokoly gich ma
v syebye zon czudzego rodu (quotquot habent
uxores apud se alienigenas) B Z II Esdr 9, 12.
Kilkokolikroć wprowadza zdanie czasowe 'ile
kroć, ile razy tylko, quotiescumque’ : Bo kilkokolykrocz (quotiescumque) modlyly syo gynim bogom ..., tilekrocz poddany w lup
a w myecz B Z Judith 5, 18.
Kilkokroć, Kielkokroć z a im e k lic z e b n y :
1. p y ta jn y 'ile razy, wiele razy, ja k często,
ą u o t i e s a. w zdaniu wykrzyknikowym: Kelco-
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krocz roszurzali so gi (ąuoties exacerbaverunt
eum) na puszczi! FI 77, 45, sim. Pul; Ierusalem,
G erusalem ..., kelkocrocz chczyalem (zgrom a
dzić) syny tvoye (ąuoties volui congregare
filios tuos M at 23, 37), yako zbyra kokosch 5
kvrząta svoye pod szkrzydla, a nye chczyalosz!
Rozm 419; ^ b. rozpoczyna zdanie pytajne
zawisie ( w funkcji zdania przedmiotowego):
Gdaz clouek... sam sebe vspomene,... y to
uznaie, kegdy sgresil, v kake uremo sgresil, 10
kilkocroch sgresil Kśw cr 17—8; A ti moy
(pro mow) w usszy syna tw ego..., kyelkokrocz
gesm starł Egipskye (ąuoties contriverim Aegyptios) BZ Ex 10, 2.
2.
w z g lę d n y : wprowadza zdanie czasowe 15
' ilekroć, ile razy, ąuotiescumąue'': To kylkokrocz (M sza I. VIII: ylkokrocz, IV. VI: kyel
kokrocz, V : kyedile, V II: kylhokrocz) uczinicze
(haec ąuotiescumąue feceritis), na moyą pam yącz... uczinicze 1424 Msza III s. 58; Vsta- 20
wyamy, aby kylkokrocz w sządze o rzeczy
slosczywe... kto bądącz poswan (ąuotiescum
ą u e ... ąuispiam conventus fuerit vel evocatus),
pana swego... pom yeny..., poszwany volen ma
othydz Sul 66; Gdikole i kyelkokrocz (quan- 25
documąue) nyektori barthnyk... nye chczyalb i... barcy... dzirzeecz..., tegdi... p an u ... barcz
m a ... wsdacz Sul 95; Ktoricole i kyelkokrocz
wsdawa[n]yanczi barcz myod zaplaczylbi (quandocumąue et ąuotiescumąue resignans ipsa mel- 30
lificia solverit)..., tegdi... ma viwyescz i yawnye
vkazacz dwoye pczoli Sul 96; Kyelkokro[cy]cz
i kyedikole nynye nyektori kmyecz s nyektorim
zyemyanynem zmowy (ąuotiescumąue et ąuandocumąue exnunc aliąuis kmetho cum ali- 35
quo terrigena condictaverit),... taky zemyanin
dwyema lawnykom a... prziymayanczego ma
poswyatczicz Sul 101.
Kilkonaćcie cf. Kilkonaście
(Kilkonaście) Kielkonaćcie, Kilkonaćcie rkilka 40
naście, aliquot supra decem, decem et plures*:
Stando aliąuid annis albo kyelkonaczczye, albo
kelkodzyesyant XV med. R XXII 319; A decem
et aliąuot annis al. od kylkunaczcze lath 1494
45
ZapRpPłoc t. p. rei. decr. 4 XXXVIII g.
Killa c f Kiella
Kilo 'kilka, a lią u o f: A myalby przeth thym
volą kylo lath (et si antea libertatem habebat
aliąuot annis), tylesz lath panv svemv slvzycz
ma, oth nyego nye wychodzącz, gyle lath volą 50
szą weszelyl Sul 61.
Kilof, Kilów f o r m y : n. sg. kilof 1483 AcRect I nr 912; kilów DILB III 356; ^ ac. sg.
kilów 1403 RachNKorcz 432; ^ i. sg. kilofem
1483 AcLeop I nr 311, 1494, ZapRpPłoc t. p. rei. 55
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decr. 2, 204, 1494 ZapRpW ysz 5, 167; ^ ac.
pl. kilowy DILB III 355.
Z n a c z e n ie : 'pewien rodzaj miota, używanego
także jako broń, rodzaj czekana, malleus, cuius
ferrum altera ex parte acutum., ex altera retusum,
ad fodiendum, sed et ad feriendum pulsandumve
aptus : Fabro pro veyndhac, pro banthi, kylow
1403 RachN Korcz 432; Pro decem *kylawi
1461 A K H XI 492; Invenies kylyowi et mothiky
DILB III 355; In qua arbore est desculptum
kylow et crux. Alia signa, si quae fuerint,
omittendo, sub kylyow et cruce cum dei adiutorio, quod ąuaeris, invenies ib. 356; Voluit
eum baccello al. kylophem percutere 1483 Ac
Leop I nr 311; S i... vidisti ipsum seniorem in
manibus p o rta ri... baccellum seu feriaticum
ferreum vlg. bulava uel maleum, dictum *kylofi, uel alia arma 1483 AcRect I nr 890; Occasione certi malei al. kyioff ib. nr 912; Ferreatico
al. kylophem 1494 ZapRpPłoc t. p. rei. decr.
2, 204; Ferratico al. kylophem 1494 ZapRp
Wysz 5, 167.
Kilokroć, Kielokroć wprowadza zdanie czasowe
' ilekroć, ile razy, ąuotiescumąue*: Vstawyami, ze
kyelyokrocz i kyedikole (ąuotiescumąue et ąuandocum ąue)... pany vyano swoye... m yalabi...,
tegdi po smyrczy manza yey wyeschyelicz syąn
ma thim tho vyanem Sul 106; Tho kylhokrocz
(Msza I. VIII: ylkokrocz, III: kylkokrocz, IV.
VI: kyelkokrocz, V: kyedile) uczynycze (haec
ąuotiescumąue feceritis), (n a m oyą) pamyathką
(uczinicze) XV p. post. Msza VII s. 58.
Kilów cf. Kilof
Kiła rprzepuklina, ruptura, hernia : Kila *hermen 1444 R XXIII 302.
Kiławy 'mający przepuklinę, rupturę, herniosus*: Kilauy ermucus 1444 R XXIII 302; Czlowyek szemyena tw ego..., ienze bi myal pokalanye, nye bodze offyerowacz chlebów bogv,...
billibi... kilavi (herniosus),... nye przistopy
offyerowacz panv BZ Lev 21, 20; Kylawy
(war. lub.: *kywaly) herniosus (Lev 21, 20)
1471 M PKJ V 23.
Kinąć 'rzucić, cisnąć, mittere, contorąuere’:
Csom vczinil Chrczonowi, tom vczinil za yego
poczotkem, kedi na mo toporem kinol 1402
KsMaz I nr 234. ~ Cf. Skinąć, Wskinąć (? ),
Wykidnąć się, Kiwać.
Kinienie 'skinienie, kiwnięcie (głową, ręką),
nutus (capitis, m anusf: Tegodla dal to yemv
znamyą kynyenym gloyą (innuit ergo huic Jo
13, 24) nye movą Symon Pyotr, a potem y slovem rzeki yavnye Rozm 551.
K ip a c z '? 3: Y w anko... obligavit duas curias
ibidem in Czizovicze, ubi sedent kmethones.
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et pratum pod kypaczem et novam piscinam ...
nobili Nicolao 1448 AG Z XIII 258. ~ Może
nomen proprium.
Kiper bot. ' Cyperus longus L. et rotundus L.":
Kypper cipera 1472 Rost nr 102.
Kipieć cwrzeć, gotować się, bullire": Kypyecz
bulire ca 1500 Erz 28.
Kipr, Kiprz bot. 'Galeopsis Tetrahit L .": Kypr,
kyprz agrianabum 1472 Rost nr 874—5.
Kiprz cf. Kipr
Kis 'mar kasy t i piryt, odmiany siarczku żelaza,
marchasita et pyrites": Kys marchosita 1472
Rost nr 45.
Kisać rkisnąć, fermentować, fermentari, effervescere, spumare": Blictrum, vinum bibulit,
aqua ebulit, ceruisia plictrit, kyszą ca 1500
Erz 28.
Kisały cf. Kisiały
Kisiały, Kisały, ' skwaśniały, sfermentowany,
kwaśny, acidus, fermentatus" : a. (o mleku, de
lacte) 'kwaśne, zsiadłe, lac coagulatum : Mlyeko
kissalye coegrillum 1472 Rost nr 983; Kysyale
*mlego sappa XV p. post. PF V 9; ^ b . (o Chle
bie, de pane) 'kwaśny, wyrośnięty na kwasie,
fermentatus": G edli... przasne chleby y kiszali
chleb (azymos panes et polentam) BZ Jos 5,
11; ^ c. (o owocach, de pomis) 'kwaśny, cierpki,
acerbus": Patres nostri comederunt vuam acerbam ąuassne y *kysala (Jer 31, 29) XV p. pr.
SK J 1 303.
Kisieć 'kisnąć, fermentować, fermentari, effervescere": Ut fermentizet aby kyszyalo yako
pyvo XV p. post. R LIII 63. ~ Cf. Kisiały,
Ukisieć, Kisać.
Kisiel 'potrawa z mąki rozrobionej wodą i pod
danej fermentacji, rodzaj gęstego żuru, po len ta
e farina cum aąua mixta ac fermentata": Pro
glicerio, dieto kyssel 1394 M M A e XV 564;
Kyssyel acentrum 1472 Rost nr 1666; Kyszyel
blictrum ca 1500 Erz 28.
IKislowini może'pieczywo na kwasie", fortasse
'panis fermentatus": Habet apud se octodecim
cuctas al. kisło wini et X sadła et duo talenta
*piparis 1438 Monlur III 70.
Kisowy 'zrobiony ze skóry renifera, e pelle
vel corio tarandi confectus ( ? / : Schuba kyssowa rubea de adamasco cum duodecim nodis
(1492) M M A e XIV 606.
Kistek 'pędzel, penicillus": Kystek clemaris
ca 1465 Rost nr 4246.
Kiść 1. 'kiść, wiecha, pęk ( owoców na roślinie),
ramus, fascis, congeries, multitudo (fru c tu u m f:
Strok, lusk, sypka, kyscz, lusczini canderes
1472 Rost nr 951.
2. 'roczna zaplata, uiszczana miodem, za dzier

żawienie pańskiej barci, mel, quod domino tributi
annui loco dabatur ab eo, qui ahearia domini
tenebat": G dikole... barthnyk... nye chczyalbi...
barcy... dzirzeecz... v swego pana, tegdi
onemu p a n u ... przi placzenyu myodu albo
przi kysczy (AKPr V 248: illi dom ino... circa
pagacionem et annuam solucionem, dictam
lyscz, pro kyscz, gl. saec. XVI: kycz) rzeczonąn
barcz m a., wsdacz Sul 95.
Kita fo r m y : n. sg. kita 1437 Wisi nr 228
s. 87, 1472 Rost nr 317. 956; — g. sg. kity 1496
ZapWarsz nr 1772; ^ ac. du. kicie Sul 4,
Dział 5 ; ~ n. pl. kity 1365 M M Ae III 328;
^ g. pl. kit 1429 ArchCastrCrac III 437. 438,
1435 KsMaz III nr 1498, 1442 AG Z XIV 49,
1486 AGZ XIX 366; — ac. pl. kity Sul 4,
Dział 5, 1454 AcOfLubl II, DILB I 194. II 508.
Z n a c z e n ia : 1. 'określonej wielkości wiązka
przeważnie lnu lub konopi, fascis certae cuiusdam
magnitudinis, praecipue lini, cannabis": Incole
predicti... tres ligaturas canapi, que suo vulgari kithy dicuntur, nobis soluent (1365) M M Ae
III 328; Pro XXIIII vlg. kyth canaparum 1429
ArchCastrCrac III 437. 438; Pro XXXVI vlg.
kythy 1388—430 ArchTerCrac Illb 493/109;
Falk nye vcratl... dzeszanczi kyth lnu 1435
KsMaz III nr 1498; Kyta *hilbus 1437 Wisi
nr 228 s. 87; Pro triginta gallis przadzywa triginta kyth 1442 AGZ XIV 49; Powynyen dacz
czthirzi kythi konopi gothovich (det quattuor
ligaturas canapi parati) podług obiczayy,...
a ktori polplugem orze, dwye kycze dacz wynowath (duas ligaturas dare teneatur) Sul 4, sim.
Dział 5; Ligaturas al. kythi canapi 1454 Ac
OfLubl II; Kyta linum 1472 Rost nr 317; Decimam canapi solvit per quatuor ierugas al. kythy
DILB I 194; Pro decima vero canapi solvit
quilibet quatuor ligaturas canapi al. kythy
DILB II 508; Quia tu sibi recipisti... quadraginta ligaturas al. kyth kanapi 1486 AG Z
XIX 366; Za *kythu canapis 1496 WarschPozn I 420; Jakom gya nye wzyanla podusky
puchovey, quatuor vlnas przadze et polthory
kythy lini 1496 ZapWarsz nr 1772; Et fac malum kytha a przypyecz modicum circa ignem
XV p. post. R LIII 62; ^ z fleksją łacińską:
Tres kitas lini dare (1145) XIII p. pr. KodWP
I 16, sim. (1150) 1251 ib. 264.
2. 'wiecha, kiść, strąk, ramulus, fascis, siliqua : Grochova kyta canderes *stilatum spelta
1472 Rost nr 956.
Kitajczany 'zrobiony z kitajki, e textili Serico,
quod kitajka vocabatur, confectus": Peplum cum
auro rubei coloris kythayczany 1498 A G Z XV
361.
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Kitajka, Kitejka 'rodzaj tkaniny jedwabnej,
pannus ąuidam Sericeus*: Jopula de exameto
albo cum manicis de *kythaka 1464 StPPP II
nr 3752, sim. 1472 RachKról 74; Qui sibi furatus est... peplum cum argento de kythayka
brunatici coloris 1465 AG Z XIII 483; Porciones staminum Sericeorum al. kytayka dictorum
1472 AG Z VI 158; Eidem teneor pro ulna ky
thayka fertonem, acta sunt hec in Meriemborg,
que thawtha et kythayka recepta sunt pro subductione estivalis p ro ... domino rege 1476 Rach
Król 109; Feria ąuarta in yigilia Corporis Christi recepi apud eundem Myclass duas ulnas kythaycze 1477 ib. 173, sim. ib. 175; Domine Peschlowa pro kythayka Serico *pawtha et tela
dominus rex obligatur in duabus marcis 1478
ib. 166; Idem ornatus habet albam cum kithayka
1483 M P H V 942; Pelliceam kroliconum muliebrem cum manicis tectis et circumsutis kithayka
1484 AcLeop I nr 618; M itra de kytayka 1485
RocznKrak XVI 52; Arestavit subellam de rubeo kitheyka 1492 A G Z XV 302; Quod ipsam
subellam et kitheykam propriis pecuniis comparasset ib., sim. ib.; Ipsa exivit in estivali rubeo
de kithayka 1493 ib. 303; 2 pepla de kytayka
1493 RocznKrak XVI 60, sim. 1496 AGZ XV
333; Wal *kyteky 1496 RocznKrak XVI 64; Pro
peplo de kythanka (pro kythayka) viridi 1500
ZsigBud 18; Pro kytayka rubra ib. 31, sim. ib.
38; Kythayką Sericeus pannus ca 1500 Erz 28.
Kitajkowy 'zrobiony z kitajki, e textili Serico,
quod kitajka yocabatur, confectus*: De qua caminata sibi yiolenter recepisti... duo estiyalia
kythyakove (pro kythaykoye) 1500 AG Z XVIII
417.
Kitejka cf. Kitajka
Kitel 'szata płócienna zwierzchnia, yestimen
tum ąuoddam exterius e lino confectum : Kytel
toga 1437 Wisi nr 228 s. 89; Kytel toga ca 1455
JA XIV 495; Kythel cubrum, yestis linea 1457
PF V 14; *Chczitel palutellum XV p. post. ib. 1;
Kythel toga ca 1500 Erz 28.
Kitelek 'lekkie okrycie płócienne, rodzaj ko
szulki, yestimentum ąuoddam lineum, tunica :
Koschylką vel kythelek togella ca 1500 Erz 29.
Kitla 'rodzaj płóciennej szaty zwierzchniej,
płóciennego fartucha, yestimentum ąuoddam exterius e lino confectum : Tunica, que dicitur
plastra, in wlgari kytla 1431 PF V 64; Kytla
cubrum 1450 R I 44; Kythla cubris ib. 45;
C ubrum ... est yestis linea proprie kytla 1450
RpKapKr; Placentum est yestitum feminarum
proprie kyttlą ib.; Kythla placentum 1463 P F Y
12; Kythla cubrum XV p. post. ib. 10; Kythla
placentum ib.; Kytla cubrum ib. 11.

Kitlica 'szata płócienna zwierzchnia, yestimen
tum ąuoddam exterius e lino confectum : Dedi
domino duci... 4 florenos super kythaykam pro
kythlycza 1483 SkarbM az nr 901; A reformatione kythlycze dedi VII denarios Ungaricales
1500 ZsigBud 67.
Kitlik 'rodzaj płóciennej szaty zwierzchniej,
płóciennego fartucha, yestimentum ąuoddam exterius e lino confectum : Syostry przy plasczy
mogą tez myeczi, albo y na szvkny, kythlyk
albo kyeczek plothna (sorores etiam chlamyde
induantur et tunica de huiusmodi humili panno
factis) 1484 Reg 709; Procurator proposuit
co n tra... Adam, petens ab eodem ... yestem
kythlyk 1496 AcLeop II nr 1563.
Kiwać 'poruszać (np. dając znak), moyere,
mutare?\ Annuerunt kyyaly rąkam a (annuerunt
sociis..., ut yenirent Luc 5, 7) 1462 R XXV 270;
Capite monebat al. kywal 1468 AGZ XIX 512;
Stukały, kywaly (war. ka ł.: stuknąly, skywnąly)
annuerunt (annuerunt sociis Luc 5, 7) M PKJ
V 123; ^ kiwać głową 'ruchem głowy objawiać
lekceważenie, pogardę, caput moyere, capitis nutatione alicuius contemptationem significare : Po
gardziła to b o ..., głowo kiwała po tobye (post
tergum tuum caput movit) dzewka ierusalemska
BZ IV Reg 19, 21. ^ Cf. Skiwać, Skiwnąć,
Kinąć.
Kiwier cf. Kiwior
Kiwior, Kiwier 'rodzaj wysokiej a szerokiej
czapki, capitis tegumentum ąuoddam productius,
sed et amplum : Cum kywer et pileis regis 1419
A K H XI 411; Item pyleus al. cywyor cum pellibus sobolinis reparatus 1425 StPPP II nr 2036;
Pileos al. kywory cum margaritis bene ornatos
1445 ib. nr 3452; Na lywyerze (pro kywyerze)
super tiaram (facies et laminam de auro purissim o... ligabisque eam yitta hyacinthina, et
erit super tiaram Ex 28, 37) 1471 M PKJ V 19;
Kywyor 1472 RachKról 101; C um ... m itra militali al. kywyor 1475 StPPP II nr 4134; Thyara
est mitra pontihcis etc. kyyyor ca 1500 Erz 29.
!Kiach 'jakaś tkanina, tela ąuaedam : Duo
lecta cum tecturis, yidelicet ciche. Item tectura
puta de ciach (leg. kłak?) 1386 AcCas 178.
Klacz, Klacza 'kobyla, eąud': Tantum yidit
duo iumenta al. claczhy dwye 1471 AG Z XV
130; Prout ipsum ipse kmetho inculpaverat pro
equa al. o klaczą yaloris unius marce 1500 ib. 391.
Klacza cf. Klacz
Klamra 'żelazo do spajania, spinania czegoś,
fer rum ad res coniungendas constrigendasye
aptum : Pro instrumento ferreo, dieto clamra, ad
reformandum cancellum in domo m urata 1394
M M A e XV 283.
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KLAPHOLC

Klapholc łupane deszczulki dębowe, używane
do wyrobu klepek, materia roborea,
doliorum laminae conficiuntur*: De bonis, que navigantur, a centiim wanczosch, klapholcz... mercator et huiusmodi bona fluitans decem grossos
solvet (1496) M M A e XIV 431.
Klask ‘odgłos wydawany przez uderzające o sie
bie dłonie a. przez fale itp., strepitus : Strepitu
szvm, grzmot, trzask, claszk XV ex. Zab 537.
Klaskać f o r m y : imper. 2. ph kleszczycie F/
46, 1; kleszczcie Pul 46, 1; ^ part. praes. act.
adv. klaskając 1471 M PK J V 26; klaszcząc
Rozm 137; — in f klaskać 1471 M PK J V 33,
M PK J V 95, ca 1500 Erz 29.
Z n a c z e n ie : rplaudere*: Wszistczi ludze, cleszczicze (Pw/: klyesczczye) rokam a (plaudite manibus), spewaycze bogu w glosę wesela FI 46, 1;
Klaskayącz (war. lub.: klasznąl) rankoma complosis manibus (iratusąue Balac contra Balaam,
complosis manibus ait Num 24, 10) 1471 M PKJ
V 26; Klaskacz complodere (custodibus suscitatis, coeperunt buccinis clangere et complodere
inter se lagenas Jud 7, 19) ib. 33; Plassacz bądą
a. clascacz plaudent (omnia ligna regionis plaudent m anu Is 55, 12) M P K JY 95; Kląskącz plau
dere ca 1500 Erz 29; Iesus yczynyl glosz rąkoma klasczącz (puer Jesus sonum dedit manus compulsando) Rozm 137. ^ Cf. Poklaskować, Klasnąć.
Klaskanie ‘plausus5: Klaskanym plausu (plausum fecit manibus suis Judith 14, 13) 1471 M PKJ
V 56.
Klasnąć 1. rplaudere, complodere*: Y rosgnyewal syo Balaak przecziw Balamovi, klasw ro
kama, rzeki (complosis manibus ait) B Z Num
24, 10; Klasznąl (war. kal.: klaskayącz) rąkom ą
complosis manibus (Num 24, 10) M PKJ V 26.
2. ‘uderzyć (o coś), zderzyć się, impingi (in
aliąuid), incidere*, przen. ‘natknąć się, offendere
aliąuem, in aliąuem (aliąuid) incidere : Klaslem
a. obraził (war. lub.: klasl sem a. otrzvczyl, obrazyl) impegi (quasi per cryptam ambulans, rarum desuper lumen aspicerem, impegi novissime
in Danielem Dan prol.) 1471 M PKJ V 108.
Klasztor fo r m y : g. sg. klasztora Gn 184b,
1429 Przyb 21, Dział 33, De morte w. 441;
^ d. sg. klasztorowi Rozm 16; ~ ac. sg. klasz
tor Gn 184 a; ^ /. sg. (w) klasztorze 1465 Ośw
nr 133; ^ ac. pi. klasztory 1484 Reg 711.
Z n a c z e n ie : ‘zabudowanie dla zgromadzenia
zakonnego zwykle połączone z kościołem, coenobium, religiosorum domus : Svothy Gan gest... gy
on byl szaso do onego kosczola, klastora doprouadzil Gn 184b; Pan Micolay Thomiczsky
ne schedl... do clastora do mnichów 1429

KLĄĆ

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Przyb 21; Aczby (sc. przestępca) do kosczola
abo do klasztora nyekako vczekl (si ad ecclesiam fugiant, Sul 42: by tesz do czirekwye
vczekly), tedy przez poruszenya swiątosczy ma
bycz zlostnyk wząth a podług prawa osądzon
Dział 33; A to tho *magi poszadzycz v Osszyyaczymyu u klastorze v yszdbye, tu gdye pravo
szedzalo 1465 Ośw nr 133; Gynako morza szle
mnychy, kthorzy mayv zakon łychy, czo sz cla
stora yczekaya, a szvey voley poszyvayv De
morte w. 441; A gdyby sye gym gdzye przygodzylo w klaszthory przydzy do których zakonnykow, thedy mogą gyesycz v nych (in eorum
conventualibus domibus licite sumere yaleant)
1484 Reg 711; Kazały były yczynycz podlye
kosczyola yeden dom klastorowy podobny
(iuxta templum Salomonis quasi sub conventu)
Rozm 16; ^ wstąpić w klasztor ‘wstąpić do za
konu, in coenobium se recipere ac monachum
fieri : A tedy yocz pothem on gego sziin gestcy
on bil f klastor fstopyl Gn 184 a.
Klasztorny ‘należący do klasztoru, ad coeno
bium pertinens*: Yaco prawye rudda nye othworzila szye na ro ly ... woytha, aly othworzila szye
na roly claszthorney tego proboszcza 1436 SK J
III 332.
Klatka, Kletka 1. ‘szopa, buda, komórka, casula, taberna, tugurium : Lucratus est Iohannes...
comodam al. cletcam in V rbano... in concitato
termino 1443 AG Z XII 118.
2. ‘klatka, kojec, cavea : Klathką cauea ca
1500 Erz 29.
3. ‘plotka, bajka, brednie, nugae, ineptiae*:
Interrogatus fuisset..., an haberet aliquos libros
in heresi suspectos, dixit, quod verum est, quia
certi libri sunt inyenti et certe truffe al. klathki
1480 M M A e XVIII nr 517.
Klawicymbalista ‘muzyk grający na klawicymbale, musicus instrumenti, ąuod clańcymbalo vocabatur, tractandi peritus : Nicolaus clavicymbalista domine regine Polonie 1422 GracArt
nr 227.
Klawikord ‘dawny instrument muzyczny młot
ków o-strunowy, clavicordium olim instrumentum
musicum chordis instructum, ąuae malleolis sonus
eliciendi causa percutiebantur*: Klayykord clauicordium ca 1500 Erz 29.
Kląć, Kląć się fo r m y : praes. ind. 3. sg. klnie
Sul 35; 3. pi. klną Sul 14. 44, Pul 36, 23; ^ in f
kląć XV med. R XXV 272, Rozm 691; ^ fu t.
3. sg. m. będzie kląć B Z Gen 27, 29; 3. p l. m.
kląć będą FI i Pul 108, 27; ^ praet. 3. sg. m.
klął OrtBrRp 36, 1, Ort Mac 38; ^ part. praet.
pass. n. sg. m. klęty Sul 5, Dział 5. 23; g. sg. m.
klętego Sul 5; ac. sg. f . klętą Rozm 27; /. sg. m.
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(po) klętem Dział 5; d. pl. m. klętym Sul 35,
Dział 23. 24; ^ inf. pass. sg. m. być klęty Gn
172a; kląt być Suł 3. 4; / . klęta być Sul 4; być
klęta Dział 4; pl. m. kięci być Sul 3; być klęci
Sul 4, Dział 4; ~ praes. pass. 3. sg. m. kląt jest
Sul 61; jest klęty Sul 34; ^ part. praes. pass.
kląt będąc Sul 5.
Z n a c z e n ia : 1. fzłorzeczyć, przeklinać, źle
życzyć, maledicere, contumeliosum esse : Klocz
bodo ony (maledicent illi) i 7/ 108, 27, sim. P ul;
Kto czyo bodze klocz [...] (qui maledixerit tibi,
sit ille maledictus) BZ Gen 27, 29; Czy, gysz
kino (maledicentes, FI: zle molwoczi) gy, zagyno Pul 36, 23; Nyevyasta, ktorasch yest nyep lo d n a..., tą maya za blata (pro klata) wschysczy (maledicta semper a cunctis reputatur)
Rozm 27.
2. 'wyłączać ze społeczności kościoła, eksko
munikować, rzucać klątwę, obejmować klątwą,
interdicere alicui aliąua re, excommunicarć>: Dominus episcopus... wszanl dwoye penandze za
yednan dzeszandzinam ..., a o to mey Ćmię’)
przesz praua i przesz winy clan[y]i 1398 StPPP
VIII nr 6409; Ktoricz clouek che do boga
prycz, tenczy ma bycz swothy, alle ne grzeszny,
any tesze clothy Gn 172a; O podrapyenye dzeszanczini... thaki drapyeszcza za wpomynanym
ma clyanth bycz (excommunicetur, Dział 4: ma
bycz ypomyenyon klyątwą), a bandzeli w klanthwye przes szescz myeszanczi sthal, thedi
y przebiwacze they w szi... mayą clanczi bicz
(excommunicentur, Dział 4: bycz... klaczy) Sul
3; Paknąly zo n a ... dzeszancziną podrapi, przes
karanye kosczelne asz do dosziczvczinyenya
dostathecznego przeczywko gey czinyono maa
bycz..., tho gest ma klan th a... bycz (Dział 4:
ma bycz klatha), a bąndzeli przes szescz mye
szanczi w theyze klyanthve staacz..., thedi
kmyecze... sz thąnszs pąnnya mayą bycz theszs
klanczi (excommunicentur) Sul 4; Wstayyami
thesz, abi gdzekoly klyanthi (excommunicatus,
sim. Dział 5) oth prawa albo od czlowyeka, tho
gest klyanthwą szamym prawem vidaną klanth
bąndąncz, do cirekwe... wnidze, thedi ma <być>
przestano oth bozey tham sluzsbi Sul 5; Wstawyami, abi interdicth troydzenni, czo przethym
ve wszystkych cirkwach przes trzi dni chowan
dlya przygechani<a> nyekthorego klyanthego
(propter adventum alicuius excommunicati,
Dział 5: po klątem), oththichm yasth... nye dzirzan ib.; Slosthnyk then ma bycz sbyegem...
a klanth ma bicz (excommunicetur) rozvmyen
ib. 4 ; Wyąncey kmyeczi z yaney wszy do drughey
yinycz nye mozze, ... wiyąwszi..., gdi kmyecze
o wyną panową *kclną Sul 14; O wodzenyw

swyathkow, a gdi kthori yest ciyanthy myedzy
gymy (Dział 23: kląty tesz mosze swiątczycz)
Sul 34; Chczemy, abi ten, oth kogo wyszła
kląthw a..., b il... proszon, iszbi thim tho swyathkom klanthim (testibus excommunicatis)... dal
roszdrzeszenye Sul 35, sim. Dział 23; Paknyąlibi
ten, ktho klnye (excommunicator), ... zaprzalbi
dacz rosdrzezenya,... szkazygemy, abi othth ą t... szwyadeczstwa thich tho przes sząndzą
prziyąthi bili Sul 35; Naszą wolą gest ystawyono,
aby nye wyączey kmyeczy... s geney w szy... m o
gło... yinycz, nyszly geden abo dw a,... nyszly...
kędy klną (in sententia excommunicationis) kmye cze o viną swego pana Sul 44; Vyny, prze które
oth pana swego vczecz slvza tako kmyeczewy,
szą thy: kędy pan kląth gest (excommunicatur)
Sul 61; Pothym klal gy o tho szyano pro
boszcz s thvmu Ort Mac 38, sim. OrtBrRp 36, 1;
Tho, czso pyrwey po klątem trzy dny nye
spyewano, tho wzlanwgemy, ale yaco rychło
klaty wygedze, tako ma bycz spyewano Dział 5;
A czby... takym lvdzem klątym [rozjrozgrzeszenya nye chczano dacz ib. 24.
3. kląć się rprzysięgać, zaklinać się, detestar f :
Detestare, ganycz, et iurare, clancz scha XV
med. R XXV 272; On (sc. Piotr) począł przyszyagacz a począł szye klyacz (coepit anathematizare et iurare M arc 14, 71) barzo, rzekącz:
Przyszyegam y am ..., yze tego czloyyeka nye
znam Rozm 691.
Cf. Pokląć, Przekląć, Zakląć, Zaklnąć, Po
kimać, Przeklinać, Zaklinać
Kląszczka zool. 'piegża, Syhia curruca L ź :
Clanszczka curuca XV p. post. PF V 9.
Klątewny 'związany z klątwą, ąui interdictu
vel excommunicatione efficituF: skazanie klątewne 'ekskomunika, klątwa kościelna, interdictus, excommunicatw : Paknyąlibi nye mogl
gynszich swyathkow... ymyecz mymo thi, gym
obłożono obrzeczenye skazanya kląthewnego
(praeterąuam eos, ąuibus obiicitur sententia
excommunicationis, Dział 23: czso są abo badą
w klątwie), chczemy, abi ten, oth kogo wyszła
kląthw a..., bil ypomyenyon a proszon, iszbi
thim tho swyathkom klanthim kv yczynyenyy
thylko swyadeczstwa... dal roszdrzeszenye Sul
34—5.
Klątwa fo r m y : n. sg. klątwa 1437 Wisi
nr 228 s. 85, Sul 35, Gloger, XV med. GIWroc
57r, B Z Jud 9, 57, etc.; ~ g. sg. klątwy Sul 34,
Dział 5. 23; ^ ac. sg. klątwę FI 108, 16, B Z
Num 22, 6. 30, 19, Dział 5, Rozm 27. 640;
^ i. sg. klątwą Sul 5, BZ Jud 21, 18, OrtCel 2,
OrtLel 233, Dział 4. 23; ^ /. sg. (w) klątwie
Sul 3, XV med. GIWroc 88r, BZ Num 24, 9,
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Dział 4. 34. 62; ~ n. pl. klątwy BZ Deut 28, 15;
^ ac. pl. klątwy B Z Deut 29, 27.
Z n a c z e n ia : 1. 'słowa ściągające (w ma
giczny sposób) na kogoś zło, złorzeczenie, raa/edictio, d/rae, exsecratw : Mylowal *zglob0 albo
kl 0tw 0 (maledictionem, Pul: poklyęczie) T7 108,
16; D obra zensczynaa ta iest... klootwaa wszemv
zlemv Gloger; Bo wyem, ze iest... przekloti, na
kogosz ty klotwo sgromadzisz (maledictus in
quem maledicta congesseris) B Z Num 22, 6;
Kto poklni tobye, w klotwye (in maledictione)
domniman bodze ib. 24, 9; Pan b o g ... obroczil *klotwa (maledictionem) gego w pozegnanye twe B Z Deut 23, 5; A iestli nye chczesz sliszecz glosy *panv boga tw ego..., spadno na czo
wszitki klotwy (omnes maledictiones) ty to ib.
28,15; Rosgnyewalo syo gest pirzchanye boże
przecziw tey zemi, aby prziwyodl na nye wszitki
klotfy (omnia maledicta), gęsto w kxyogach tich
to so popisani ib. 29, 27; Swyatki prziwolawam
dzysz nyebo y zemyo, zeczem yilozil ziwot wam
y dobre pozegnanye y klotfo (maledictionem)
ib. 30, 19; Prziszla klyotwa (maledictio) na nye
B Z Jud 9, 57; Dzewek naszich nye moszemi
gym dacz, socz zawyozany przisyogo y klyotwo
(maledictione), geszesmi rzekły: Przeklyoti, kto
da swo dzew ko... Benyamynowy ib. 21, 18;
Chczesch wnydz w zakonna klątwę (tu vis incurrere legis maledictum), ktorasch pysana
w kxyagach Moyzeschowych bozem przykaza
nym Rozm 27; Yavyem, czo prorok boży Moyzesch nymyal ('mniemał’) przes tą klątwą (per
maledictionem), alyecz ya nygdy nye bądą przekląta o ten skutek ib.; Ta klątva (ista maledic
tio) yest o svyeczkye pomygyayącze rzeczy ib.;
Vvodzysch (sc. dzieci) v grzech, aby na nye
przyślą klyątwa zakona (legis maledictum) Rozm
137.
2. 'kara polegająca na wyłączeniu ze społecz
ności kościelnej, od uczestnictwa w obrzędach,
ekskomunika, klątwa, excommunicatio, anathema,
interdictum : Klątwa anathema 1437 Wisi nr 228
s. 85; Drapyeszcza... bandzeli w klanthwye (in
excommunicatione) przes szescz myeszanczi
sthal, thedi y przebiwacze they w szi... mayą
clanczi bicz thesz z drapyesczą Sul 3, sim.
Dział 4; W stavyam i..., abi gdzekoly klyanthi
oth prawa albo od czlowyeka, tho gest klyanthwą
szamym prawem yidaną klanth bąndąncz, do
cirekw e... wnidze, thedi ma <być> przestano
oth bozey tham sluzsbi Sul 5; Przes skvszenye
nawiklismi, esze skazanye klanthwi (sententia
excommunicationis, Dział 23: dlą klątwy) swyath k o m ... sloscziwye cząsthokrocz obiklo bicz
obrzeczano Sul 34; Gdikole kthorim swyat-

k o m ... obłożono było obrzeczenye kląthwy (fuerit obiecta exceptio excommunicationis, Dział
23: by to odrzvczano swiadeczstwo klątwą),
wyodączi thi tho swyatky... gynsze swyathky...
powyedzenya pełną a volną mocz m a ymyecz
ib.; Chczemy, abi ten, oth kogo wyszła kląthwa
(cuius fuerit sententia excommunicationis)...,
bil vpomyenyon Sul 35, sim. Dział 23; *Clotwa
anathema XV med. GIWroc 57r; Si quis non
am at dominum Ihesum Christum, anathema sit
w *clotwe gest (I Cor 16, 22) ib. 88 r; Drapyescza
dzesyącziny... ma bycz ypomyenyon klyątwą
Dział 4; O wielyką klyatwą interdicth (de interdicto servando) ib. 5; Cracow owych myast klą
twy nye ma bycz poslvszen ib.; Kmyecze yawno
wszytczy mogą zbieszecz..., gdy... o wyną pana
swego byliby w klatwye (in sententia excommunicationis, Sul 44: kędy klną kmyecze o viną
swego pana) ib. 34; Gdy pan o swą winą bądze
w klyątwie (quando dominus propter suum excommunicatur delictum, Sul 61: kędy pan kląth
gest) ib. 62; Censura klathwa, ypomynanye,
pozyyąnye, karanye ca 1500 Er z 29; Duchovnego (sc. miecza) ma dobycz duchovny, czvsch
klyąthwa Rozm 640.
3. 'sąd, wyrok, sententia, iudicium: Ipse (sc.
filius dei) dabit sententiam, ylg. clothwa albo
oszot, contra bonos et malos ca 1420 R XXIV
87; Gdzekoly kląthwa papyesska (sententia sedis apostolicae, Sul 5: skazanye stolcza papyeszkego) bądze dana, ... chczemy, ab y ...
przykazanye rzadnye a obyczaynye zachowano
Dział 5.
4. 'groźba kary, sankcja, cautio, sanctw :
Bannum regium, zapowyedz królewska s sądv
gayonego..., uel dicitur edictum iudicium, ylg.
przykazany sad wyschschego prawa pod klanthwa królewską OrtCel 2, sim. OrtLel 233.
Klecawy fkulawy, claudus’ : Kon myska (leg.
myszka), kopynyczi..., cleczą<wy>, a w *ragistre krolew<s)kyem czaly pszan 1471 GorsJaz
283; Kon myszka, mały, kleczawy, strel(czy)
ib. ^ Bohemizm.
Klecha 'nauczyciel szkolny, bakalarz, praeceptor, magister’ : Reperit clecham coniugatum lacerdum ac si rusticum agrestem secus ecclesiam
XV p. post. M P H IV 3; Clecha maledictus ib.
Klecz (?) zool.'gatunek ryby, może Sąualius cephalus LŹ: Klecz squilla 1472 Rost nr 1423.
Kleć 'szopa, buda, komórka, casula ”taberna,
tugurium : Eciam si non edificabit *clehecz ad
festum sancti Georgi, domina potest sumere
sextum boyem in Holessow 1443 AG Z XII 109;
Tectum cieczy, strechi osztradaly (M at 8, 8) ca
1450 PF IV 568.
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Kleić 'zlepiać klejem, spajać, conglutinare :
Klegycz bituminare ca 1500 isrz 29. ^ Cf.
Rozkleić ( ? ) , Skleić.
Klej, Klij 'klej, środek służący do spajania,
głównie roślinnego pochodzenia, także smoła
ziemna, gluten, bitumen vel pix glutinis loco adhibitum : Czyssowy cly opocisti, succus edere
1419 R as/nr 2899; Kliy gluten 1437 ii. nr 2629;
Klyg ca 1455 //I XIV 493; Kly arabski gummi
arabicum 1472 Ras/ nr 18; ^ Vczyn sobye ko
rab s drzewa heblow anego..., a klygem (bitumine) gy s w notrz... sprawysz a spogysz BZ
Gen 6, 14; Myely so cegli myasto kamyenya.
a klyy (bitumen) myasto wapna ib. 11, 3; To
leszne podole myalo gest wyelye studnycz *globokich, w nychsze gest bil klyy (habebat puteo s... bituminis) ib. 14, 10; Accepit unum vas
et linivit, szklygil, illud cum pice et bitumine,
s klygem XV p. post. R XXV 182; Kley bitumen
ca 1500 Er z 29.
Klejnot, Klenot f o r m y : n. sg. klejnot XV
med. R XXIV 367; klenot 1399 Leksz II nr 795,
ca 1500 Erz 29; ^ g. sg. klejnota 1386 R T H
III nr 1, 1393 Pozn nr 132. 178, 1394 ib.
nr 185, 1398 StPPP VIII nr 6931, 1405 RTH
III nr 6, 1408 MiesHer XIV 114, 1477 KochOdcz 135; klenota 1389 Pozn nr 68, 1398
Leksz II nr 655, 1401 Piek VI 54, 1408 ib. 368,
1411 RTH VI 25, 1413 A K H III 307; klejnotu
1393 HubeZb 67, 1475 ZapM az 102; klenotu
1407 Pozn nr 613, 1416 ib. nr 864. 914, 1426
ib. nr 1216. 1217, 1427 ib. nr 1249; ~ ac. sg.
klejnot 1410 Piek VI 404; ^ /. sg. (w) klenocie
XV ex. ErzGlos 179; ^ g. du. klejnotu Sul 103;
^ n. pl. klenoty XV med. SK J V 266, ca 1500
Erz 29; ^ ac. pl. klejnoty B Z II Par 28, 24; kle
noty B Z Gen 24, 53, 1471 M PK J V 105.
Z n a c z e n ia : 1. 'kosztowności, kosztowne na
czynia, pretiosum, supellex pretiosa : A *nanyem
srebrne klenoti a złote rucho (prolatisąue vasis
argenteis et aureis, ac yestibus), y poda Rebece
tich darów B Z Gen 24, 53; Achaz pobraw
wszitki kleynoti z domu bożego (direptis...
Achaz omnibus vasis domus dei), a zlamaw ge
y zawarł drzwy domv bożego B Z II Par 28, 24;
^ dubium: Si testimonium hominum accipimus, testimonium dei maius est, id est ma
gnum solidum et verax et ideo acceptandum,
klengoth (pro klegnoth ?), ąuoniam hoc est testi
monium dei (I Jo 5, 9) XV med. SK J I 82.
2. 'herb, znak rodowy (pierwotnie znak roz
poznawczy umieszczany na szczycie hełmu), generis insigne5: Jako Micolay nass brath y nass
sczith, y nassego cleynotha 1386 R T H III nr 1;
Jaco tho yest nasz brat naszego clenotha 1389

Pozn nr 68; lako so Vitoui synowe nasze praue
plemo a *niszego cleynotu 1393 HubeZb 67;
Jaco Jan gest... naszego cleynota y naszego
sczita, y sz nasze krwe 1393 Pozn nr 132, sim.
ib. nr 178; Jako gest Jan s te postaczi, gich
kleynota, gich sczitha y gich krwe ib. nr 178,
sim. 1394 ib. nr 185, 1398 StPPP VIII nr 6931;
Swadczimi, isz to gest Velislaw Drogoslavicz
clenota 1398 Leksz II nr 655; Grzegorz gest nas
brath y nassa cri, y nas clenoth 1399 Leksz II
nr 795; Iaco Iacub nasz pravi brat y nassza krew
s Czelmi nassego clenota 1401 Piek VI 54; Brat
Sobeslaw y Przeczslaw s clenota Cel mi y slachczicz ib.; Jaszek yest prawi brath naasz, na
szego plemena y naszego cleynotha 1405 RTH
III nr 6; Jaco Dzerszek gest nasz brath, nasze
*krrewe y sczitu, y clenotu Drogoslawicz 1407
Pozn nr 613; Jako Climonth yest nasz brath
stryini, naszey krwe, yedney dzelnicze, *noszego
cleynotha y zawołana 1408 MiesHer XIV 114;
Iaco Bartlomey yest nasz pravi brath y na
sza cri, y naszego clenotha Leliwi 1408 Piek VI
368, sim. 1413 A K H U l 307; ła n ... nasz cleynot
noszi 1410 Piek VI 404; Yego baba s tego cle
notha iest 1411 R T H VI 25; Jako Barthosch
yest nasch brath po yego oczczu, clenotu trszi
weze 1416 Pozn nr 864, sim. ib. nr 914, 1426
ib. nr 1216. 1217, 1427 ib. nr 1249; Kyedikolikrocz nyektori slyachczicz w yego slyachczye...
bilbi sesrom oczon..., a ten sesrom oczoni...
swyatky czczy dostoynimy, tho yest s wlosczego
sczithu dwyema, a se dwu cleynotu obczu (clenodiis aliis), thesz s kaszdego dwyema swyatkoma lepschim a... swąn schlyachtha... doswyathczi, tegdi ten, ktori prziganyl..., ma bicz
pothąnpyon Sul 103; Anym zwołał Karwowskych nye bandancz s nymy genego kleynotha
1477 KochOdcz 135; ^ przenośnie 'ród szla
checki, nobilium gens eiusdem clenodu : Yako ya
nye *przyselth na Barthlomeya do gospody
yego..., y nye szvolalem nan cleynothv svego
1475 ZapM az 102.
3. 'oznaki, insygnia władzy, potestatis insignia,
ornamentaż: Klenothy krolewskye insignia re
galia XV med. SK J V 266; In hoc ergo signo
klenocze XV ex. ErzGlos 179; Insignia sunt ornamenta principum klenothy ca 1500 Erz 29;
^ Klenothy slachetskye tiaras tinctas (et accinctos balteis renes, et tiaras tinctas in capitibus eorum, formam ducum omnium, similitudinem filiorum Babylonis terraeąue Chaldeorum Ezech 23, 15) 1471 M PK J V 105.
4. 'piętno, signum, nota \ Kleynoth dyaboli
caracter XV med. R XXIV 367.
5. 'szczyt szyszaka, znak rozpoznawczy na
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hełmie, summa galeae pars'*: Conus id est summitas galee vel curuatura, que super galeam
ponitur, klenoth ca 1500 Erz 29; Klenoth co
nus ib.
Klejnotnik, Klenotnik 1. 'wspólnik herbu, czło
nek tego samego rodu, współrodowiec, qui eiusdem
est generis ac insignis, clenodii fratera: Jako
y tho nasz brath, y nasz cleynothnik, y naszego
zauolana 1386 R T H III nr 2; Jaco Jan nasz
brath j nasz clenotnik 1390 Pozn nr 84; Jako
Jandrzey iest nasz brath, nasz kleynothnik
y z nassey krwe wyssedl ib. nr 272, sim. 1397
R T H VI 23; lako Micolay yest nasz brath, nasz
kleynothnik, nasza krew, nasszego sczitu Wsczela
1404 Piek VI 207; lako to swatczo, ysz Micolay
iest gich brath, gich clenothnik ib.; Micolay
yest nasz brat y nasz sczitnik, y nas cleynothnik
1405 A K H VIII 466.
2. 'posiadający herb, przynależny do rodu her
bowego, szlachcic, qui genere ortus est insigni
ornató*: 01exi gest vbogii wlodica, alie ne cleynotnik 1386 HubeZb 59; Testes Johannis de
Kuropadnicz contra Jostowa: primus Jaczek
Kragefszky, *gleynotnik, K otarba Rokuszofsky, cleynotnik 1393 Pozn nr 178.
Klejnotny 'herbowny, rodowy, w imieniu rodu
występujący, genere insigni ornato ortus, generis,
quid insigni est ornatum, nomine agens3: Venit
Nicolaus procurator de Wyelischewo, eiusdem
domini abbatis procurator, offerendo li teram
pro parte domini abbatis ex hereditate patrimoniali radicali cleynothny, et propterea domini,
ex quo venit, aduc iudicio sedente, fecerunt delere primum nyesthane et cum litera predicta
cleynothna domini dederunt ad dominos ex eo,
quod citatus est de bonis eclesie Czirwenensis,
an posset ipse dominus abbas tueri eclesiam
litera cleynothna Bolestorum dicta a responsione in terminis communibus 1470 ZapM az 71.
Klekotać 'wydawać charakterystyczny dźwięk,
stukać, kołatać, crotolare (d e n tib u sf: Clekotacz ząbi, nossem *croculo XV ex. PF V 27.
Klekotki bot. ' Rhinanthus Crista Galii LĆ :
Klekothki loliastrum 1472 Rost nr 1675.
Klektać 'uderzać, stukać, kołatać, łomotać,
cum strepitu pulsare : A thymsze obyczayeem
chczemi bicz pozew, gdze... bylibi kmyeczye...
dowynyeny, thako ysz theesz w wrotha klekczącz (ad portam tangendo) kaszdego sz nych
pozwacz Sul 26; Ecce lupus movet, klekcze,
hostia 1466 R XXII 14; Stogy na roly, w lemyess klyekczye: rzekomocz mv pług oracz nye
chczye Satyra w. 17.
Klenot cf. Klejnot
Klenotnik cf. Klejnotnik

Klep czy Klepa 'rodzaj sieci, rete ąuoddam :
Rethi, quod *cleppe vlg. dicitur (1404) KodWarm III 385. ^ Zapis z german izo wany.
Klepa c f Klep
Klepać 'kuć, bić metal (dla nadania form y),
cudere, malleo percutere (formandi causa f : kle
pane złoto 'kute złoto, uformowane przez kucie
młotem, aurum duet ile malleo in cer tam ąuandam
formam excusum : Pro auro percusso vlg. dieto
klepane slotto 1393 M M A e XV 156; Pro auro
dieto clepane słoto ib. 164; I uczyńyl... dwa
anyoly ze slota klepanego (fecit... duos etiam
Cherubim ex auro ductili) B Z Ex 37, 7, sim.
1471 M PK J V 20; Klepane (war. kal.: *klepyone) productiles (duos quoque Cherubim aureos et productiles facies Ex 25, 18) M PK J W 17.
^ Cf. Poklepać, Sklepać, Wyklepać, Sklepić.
Klepie c f Klepać
Klepka 1. ' deszczulka dębowa do wyrobu na
czyń, lamina dolii roborea: Andreas omnia bona
sua m obilia...: clepky, robora sicca dicta cio
ciny et alia[s] ligna domasticalia... inpingnorauit 1441 Monlur III 87; Fideiusserunt... pro
roboribus videlicet vanschos, pro clepky, pro
pyce \449 ZapRpWarsz 2, 1174; Yako ya chleba
y grochu y trzech seth klepk przesz dw kopu ...
Alberto km ethoni... nye zapral (pro zabrał)
gualtem 1473 TymSąd 28.
2. 'pseudomniszka, żebraczka podająca się
za mniszkę, także kobieta klepiąca modlitwy
a. plotki, pseudomonacha, mendica, quae monacham simulat, etiam mulier preces inconsiderate
decantans vel fabulas narrans \ Klepky beguine
ca 1500 Erz 29.
Kies 'odgłos pryskania wody, spadającej na coś
gorącego, aąuae ferventis vel in res calidissimas
fusae sonus3 (?): Quando ferrum ignitum de
igne recipit et proicit in aquam frigidam skwirk,
vel quando aqua frigida funditur ad fornacem
in balneo, tunc fit quidam sonus kies et callor
gorocz XV med. R XXIV 360. ^ Bohemizm.
Kleszcz zool. 1. 'gatunek pająka, Ixodes ricinus L !: Clescz balasma 1437 Wisi nr 228
s. 85; Kleescz cingultus 1472 Rost nr 1458;
Klyescz cingulus ib. nr 1836; Klescz balsama
(pro balasma) ca 1500 Erz 29.
2. 'gatunek ryby, Abramis brama L Ż : Petrus...
cum Viczga... terminum secundum pro piscatu ra ... V capecia clescze, V capecia ocune 1389
StPPP VIII nr 5035; Klescz symla ca 1455
JA XIV 490; Pro prandio et cena domini
regis et regine emi pisces..., 40 clescze, 30 luceos 1471 A K H XVI 380; Swythasz, lacus
magnus in terra Chelm ensi... optimos pisces
forcipes producens, kleszcze DlHist I 36;
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Byalye, lacus magnus terrae Chelmensis... crassos adeovpisces kleszcze producens, ut ex illorum adipe plura vasa impleantur arvina ib.;
Pisces klescze 1493 KozierRpTerPosn 66; Klescz
sąuila XV p. post. R LIII 63; Amea klescz 5
asąuilla idem ca 1500 Erz 29.
1.
a. 2.: Clescz balsanea vel sąuilla XV
p. post. PF V 32.
Kleszcze 'szczypce, obcęgi, forceps* : Klescze
forcipes (faciesąue in usus eius lebetes ad susci- 10
piendos cineres et forcipes atąue fuscinulas
Ex 27, 3) 1471 M PKJ V 18; Teneilis klescze
et martellis mlothky ca 1500 JA X 383.
1. Kleszczki 'małe szczypce , obcęgi, forceps
minor : Klesczky forcipe XV med. R XXIV 15
359; A ku potrzebye gego szdzyalal rozmagyte
ssoodi s myedzy: panwi, kleszczky (ex aere
vasa diversa, lebetes, forcipes) BZ Ex 38, 3;
Klesczky forcipes (fecit Salom on... forcipes
20
aureos III Reg 7, 49) 1471 M PKJ V 43.
2. Kleszczki 'rodzaj drewnianej kołatki (de
seczki, którymi stukał trędowaty), crepitaculum :
Fusum secundum Papiam est asser, quo lepro*
sus percutit ąuerendo panem klesczky 1471
25
M PKJ V 39.
Kleszczny f ?*: P orta[...] et spaciosa a klesczna
XV p. post. R XXV 200.
Kleszmyt 'rzemieślnik trudniący się wyrabia
niem drobnych przedmiotów metalowych, ślusarz,
faber, qui ex aere, ferro res conficit minutas, 30
faber claustrarius*: Item cleszmyth pro telis
dictis cluczky... fertonem dedi ad mandatum
domini ducis 1482 SkarbM az nr 629; Kleszmyth
pro cluczky dedi 8 grossos ib. nr 648; Om nes...
artifices: sutores, pellifices, clesmythowye, sel- 35
latores... universique mechanici artifices (1496)
M M A e XIV 431.
Kletka cf. Klatka
Klęcie 'przeklinanie, złorzeczenie, maledictio,
comicium : Przeclącze uel clącze execratio 1437 40
Wisi nr 228 s. 86; M atrimonium non est...,
u b i... continue maledicciones <ustawicz)na
klączą XV med. SK J V 263; Klancze exprobracio 1471 M PK J V 81.
Klęczeć 'genibus flexis inniti : Pred oltha- 45
rzem ... gestcy on cloczal byl Gn 184a; Svyata
M arya Magdalena, przyschedschy k nyemv, nalasla y klączączy przeczyy slonczy Rozm 497;
^ w mylnym rozumieniu czeskiego klecese 'u ty 
kał, claudicabaf: Iacob kloczyal gest na kolanu 50
(claudicabat pede, Biblia olomuniecka: kleciesse
na nohu) B Z Gen 32, 31. ~ Cf. Klękać, Poklęknąć, Uklęknąć, Pokląc.
Klęk czy Klęk 'jakiś rzeźbiony ornament,
ornamentum ąuoddam sculpturae* : *Myedzią 55
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klanky (war. lub.: myedzy oklanky) inter plectas
(sculpturae, sc. erant, inter iuncturas et inter
coronulas et plectas leones et boves et Cherubim
III Reg 7, 29) 1471 M PKJ V 43.
Klękać f o r m y : praes. ind. 1. sg. klękam
XV med. SK J I 114; 3. sg. klęka Rozm 535;
3. pl. klękają XV
PF V 104; ' part. praes.
act. adv. klękając Rozm 730. 802; a di. klękając
Rozm 537; ^ inf. klękać Rozm 702; ^ praet.
3. pl. m. klękali XV ex. SK J I 145; neutr. klękały
De nativ w. 24.
Z n a c z e n ie : 'genua flectere*: Kląkam, szklanyam moye kolana albo szyercze kv oczczy
flecto genua mea ad patrem (Eph 3, 14) XV med.
SK J 1 114; Mylyyą dobrzy M aria..., na szwe
kolana klakayą, naboznye yą pozdrawyayą
XV ex. P F V 104; Przed Yeszuszem klyakaly
ryczyrze nyewyerny XV
SK J I 145; Szwyerzątha boga posznaly, gdy na kolaną kląkaly
De nativ w. 24; Eypskye dzyeczy... klyąkaly
czestnye na swa kolana przed nym (coram
e o ... genua flectentes) Rozm 103; Kroi nyeba
y zyemye przetobą (leg. przed tobą) tako
smyerno kląka na swa kolana Rozm 535;
O zalosczyya m atk o ..., by yvz yyedzyala szyna
tvego klakayącz a ymyyayącz nogy tego, yen
y ma przedacz! Rozm 537; Drudzy począly
przed nym kląkacz, naszmyevayącz szye yemv
Rozm 702; Vlodyky..., klakayącz (ponentes
genua M arc 15, 19) przed nym, movyly Rozm
802, sim. ib. 730.
Klęsnąć cf. Sklęsnać
Klij cf. Klej
Klika 'hak, w kuszy część mechanizmu służą
cego do napinania cięciwy, hamus, instrumenti,
quo balistae chorda tendebatur, pars*: Facta
racione cum Stanislao Logek super centum pedites et uno equite remansit ei dominus rex obligatus in centum quadraginta et sex cum medio
florenos exceptis XVII balistis, galea, duabus
frameis et octo cliky 1471 RachKról 29; Balistam
cum cliky in valore 50 grossorum, samostrala
s clikamy 1482 ZapRpPloc t. p. rei. decr. 2, 81;
2 balistę nyskye, nove, item aduc 2 balistę
antique, una cum hewar et alia s klykamy
1495 RocznKrak XVI 63; Cista parya, in qua
sunt pharetra cum sagitis, et una cistula parva
vacua, klyky, reseryaculum al. puszdro 1497
ib. 65.
Klin fo r m y : n. sg. klin 1367 KodWP III
295, 1386 AcCas 172, 1410 StPPP II nr 1249,
1437 Wisi nr 228 s. 85, 1450 RpKapKr, XV med.
PF V 28, XV p. post. ib. 1. 11, etc.; ^ ac. sg.
klin BZ I Reg 15, 27, 1476 StPPP II nr 4174,
XV p. post. R LIII 63; ^ i. sg. klinem DILB

288

KLUCZ

KLTN

III 356; ^ n. pl. kliny 1398 AcCas 437, DILB
I 195; ~ ac. pl. kliny 1403 RachNKorcz 432,
Satyra w. 19; ~ i. pl. kliny XV p. post. ErzGlos 175; ^ /. pl. (na) kliniech 1438 StPPP II
nr 2753.
Z n a c z e n i a : I. 'proste narzędzie, płasko za
ostrzony kawał drewna lub metalu do rozłupy
wania drzewa, do uszczelniania itp., cuneus*:
Pro cuniis ferreis, qui dicuntur cliny, 1398 Ac
Cas 437; Fabro pro veyndhac, pro banthi,
kylow, a curru, pro subaxenis et fissoriis, klini,
et clava, et tribus fenestralibus I marcam 1403
RachNKorcz 432; Clyn cuneus 1437 Wisi nr 228
s. 85; C uneus,... instrumentum ligneum in alteriori parte acutum, ad ligna scindenda aptum
vlg. klin 1450 RpKapKr\ Clyn XV med. P F V
28; Ibi invenies... aurum certum, et ibi undique ubi per percussa est al. przebito arbor
klynem, inyenies, quod quaeris DILB III 356;
Stogy na roly, w lemyess klyekczye, rzekomocz
mv pług oracz nye chczye. Namyszlem potraczy
klyny, byezy do chrostha po gyny Satyra
w. 19; Clin obstentaculum XV p. post. PF V 7;
Klyn cuneus ca 1500 R XLVII 354.
2. 'różne przedmioty kształtem przypominające
klin, res cunei formam habentes*: a. 'przykrywka
albo zatyczka, operimentum, obturaculum : Tegas intus sal clinkem ..., depones klin XV
p. post. R LIII 63; ^ b. rkukiełka, paniculus*:
Clyn cuneus (^c. de pane), kucia XV p. post. PF
V 11; Klyn albo kykią cuneus ca 1500 Erz 29;
^ c. 'czapka, capitis tegumentum ąuoddam :
Clyn *birrita 1437 Wisi nr 228 s. 85; ^ d. 'pola,
fałda, brzeg szaty, vestimenti lacinia, pars extrema in cuneum exiens*: Vchopyw gy Saul
za klyn plascza gego (apprehendit summitatem
pallii eius) tako, esze syo rozdarł B Z I Reg
15, 27; Plicis vlg. clinj XV p. post. ErzGlos 175.
3. 'kawał pola w kształcie klina, agri pars lateribus in cuneum coeuntibus5: [...] dictam clyn
in vulgari inter vias, antiquam scilicet et duas
novas iacentem ... yendidit 1367 KodWP III
295; Michael 1 1 /2 ortum cum clin, I marcam
cum III scotis dedit 1386 AcCas 172; 4 mansos
una cum excrescentiis al. clini... donat (1454)
XVI p. pr. Matr IV 3 nr 876; Particula agri
al. clyn 1469 StPPP II nr 3947; Niwą roley
gich..., która lyezy na przeczowkach... y klin
roley do graniczę, do sklarskey... obligauerunt
1476 ib. nr 4174; Agri post curiam, qui dicuntur
przymiarki et klyni DILB I 195; ^ może już
nomen proprium: Septem arw a,... unum dictum
klin na w angrodach... obligauit 1410 StPPP II
nr 1249; Duo gaya... unum na wslunu, alium
na klinech... cessit 1438 ib. nr 2753; Rolya,
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która liezi podle skarbimirskyey drogy, rze
czona klin ... obligauit 1475 SK J III 333; Sunt
agri aliqui oppidanorum Sandomiriensium, qui
klin appellantur DILB I 395.
4.
dubium: XIIII grossos pro episcis, qui
dicuntur *sclin equorum 1401 AcCas 540.
Klinek 1. 'przykrywka albo zatyczka, operi
mentum, obturaculum'. Tegas intus sal clin
k em ..., depones klin XV p. post. R LIII 63.
2. 'kawałek pola zwężający się klinowato,
agri pars lateribus in cuneum coeuntibus*: Unus
ager al. clynek iacens inter yias transeundo in
Luczicze 1429 ArchTerCrac CXCVI 329, 10.
Klinka 'drewniany kołek, paxillus*: Klynka
a. kolek paxillus (num quid... fabricabitur de
ea, sc. ligno vitis, paxillus, ut dependeat in eo
quodcumque vas? Ezech 15, 3) 1471 M PKJ
V 104.
Kliszka (?) corruptum pro chyszka 'latrina :
Kliszky (war. k a l.: chisky) latrinas (destruxerunt
quoque aedem Baal et fecerunt pro ea latrinas
usque in diem hanc IV Reg 10, 27) M PKJ V 46.
Kloc 'ścięty, obrobiony pień, truncus, stipes
ramis abscisis*: Qui truncos al. klocze ad subponendam dom um ... in silua exciderunt 1419
M M A e XV 560; Clóocz, pyen stips 1448 R XXIV
354; Pro ligno al. za klocz ku ramye ad
pontes 1495 WarschPozn I 412.
Klon bot. 'klon, Acer platanoides L. (w nie
których cytatach zapewne też inne gatunki pla
tanu), acer, ornus, similia : Usque ad arborem
clon dictam 1423 Monlur V 8, 49; Klon arbor
acer 1472 Rost nr 1137; Clon platanus 1477
M PK J II 324; Klon acer ca 1500 Erz 29.
^ Może też 'jesion, Fraxinus L.*: Clonoyye
orni XV p. pr. R XVI 319; Klon ornix ca 1500
Erz 29.
Klonowy 'dotyczący klonu (może też jesionu),
acernus (fortasse fr a x in e u s f: Clonovego fraxineo XV p. pr. R XVI 324; Item alba stuba
bona clonowa 1494 Podoi 6.
Klub czy Klub 'staw, przegub, połączenie kości,
membrorum iunctura : Gdysz wystupy <z> klubu
si in iunctura cuiuscunque membri dislocaretUr
XV p. post. R LIII 61.
' Bohemizm.
Klucz f o r m y : n. sg. klucz Gn gl. 102 a, 1472
Rost nr 1302, 1491 RKJŁ VII 57, ca 1500
Erz 29; ^ g. sg. klucza OrtBrRp 55, 4, OrtMac 70; ^ ac. sg. klucz OrtBr VI 354, Ort Mac
49; ^ i. sg. kluczem 1425 Przyb 18, Aleksy
w. 110; ^ n. du. klucza 1491 RKJŁ VII 57;
g.
pl. kluczow Sul 78, OrtBrRp 55, 4, OrtMac
70, 1496 Czrs s. LXXXVII; — ac. pl. klucze
OrtKał 311, OrtMac 134, Naw 169, Rozm 363.
513.

KLUCZ

Z n a c z e n ia : 1. 'klucz, clavis5: Sv0ty crisz
gest clucz do ragv crux clauis appellatur Gn
gl. 102a; Chczemy, aby przerzeczone kszągy
wyelkego wyecza y dzeye poth zamkem trzech
klvczow (clavium),... chowany, kthorich klvczow sządza geden, a drvgy pothsządek, a trzeczy zemsky pyszarzs mayą myecz y chowacz
Sul 78; Wstał sz obrasza mathky boszey
obrasz, szethl do thego czlowyeka, gyen szą
cluczem opyeka Aleksy w. 110; Goraczą gest
rzecz..., gdy nayda kradzesz albo roszboy
w gego zamkv, czosz szam k nyemv klucz
noszy Ort Br VI 354, sim. OrtMac 49; Panye
woyczye, on gyey nye wyerzy, aby ona klucza
nye dala od szyebye, a tako yey nyeprzyszrzenym
thy pyenyadze szgynaly. Pytham prawa, nye
ma-ly ona dokazacz, ysz ona kluczow od szye
bye ne daw ała? OrtMac 70, sim. OrtBrRp 55, 4;
Acz ma zona besz mey wolyey y wyedzyenya
klucze komu podała, azalyby thym kto mogl
moyą obroną tego gymyenya szkazycz? Ort
Mac 134, sim. Ort Kai 311; Pvska yesth, kv
kthorey śluzą dwa klucza: yeden klucz, kthory
mayą thowarzisse... a drugy klucz, kthory
mayą samy mysthrzowye 1491 RKJŁ VII 57;
Jakom ya nye ukrathl kluczow panu pothskarbyemu w Pyotrhkowye oth scarbu 1496 Czrs
s. LXXXVII; Czyebye proscha, myły szwyaty
Pyethrze, który masch klvcze od krolesthwa
nyebyeskyego Naw 169; Clauis klucz aperit
ca 1500 Er z 29; A ya tobye dam klucze (claves
M at 16, 19) krolewstwa nyebyeskyego Rozm
363; Vzyavschy klu[s]cze, otvorzyly skrzynya
Rozm 513; ^ nosić klucze k imieniu 'w pełni
dysponować majątkiem, vilicum esse : Moya
szyosztra... k zwemu gymyenyu klucze noszyla
OrtMac 134, sim. OrtKal 311.
2. 'narzędzie w kształcie haka (o rozmaitym
zastosowaniu), instrumentum hami vel harpaginis
instar confectum (vario usui adhibitum) 5: Jaco
czssom yąl Michała Lagowskego, tom yąl na
biscupyem jezerze, a on ssawya {leg. zawija)
cluczem sszeczy na nyem 1425 Przyb 18; Klucz,
zoraw, koszek arcolapum 1472 Rost nr 1302.
Kluczek czy Kluczek 'strzała, sagitta, pilum :
Item cleszmyth pro telis dictis cluczky eodem
die et loco fertonem dedi ad m andatum domini
ducis 1482 SkarbM az nr 629; Kleszmyth pro
cluczky dedi 8 grossos ib. nr 648.
Kluczka 'hak, uncus, hamus : Cluczka uncinus
XV ex. P F V 13.
Klucznik 'klucznik, odźwierny, claviger, ianito P : Była tha ystna dzyeyka, która przypravyala
zaprzenye volnosczy, a k temv vrothnyczka
byskupya, która była przypravyenye ypadnyeSłownik staropolski III
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nya czerekyye y klucznykoyy krolewstwa nye
byeskyego (sc. św. Piotrowi) Rozm 674.
Klusię fo r m y : n. sg. klusię ca 1455 JA XIV
490; ^ g. sg. klusięcia Sul 13; ~ ac. sg. klusię
XV in. R XXIV 75, 1434 Pozn nr 1430, Sul 58,
Dział 57, Rozm 62. 332; ^ g. pl. klusiąt Sul 70.
Z n a c z e n ie : 'zwierzę pociągowe i juczne
(zwłaszcza młode), koń, osioł, iumentum (imprimis iuvencus, eąuus, asinusy: Jszem byl praua
nemocza nemoczen od boga slozona {leg. zło
żoną) tedy, kedym mai przizagy słuchacz...
0 dwa woły y o cluscha 1434 Pozn nr 1430;
Popaszanczy zytho czyge oth kaszdego clyysząncza alybo skocząncza (p ro ... iumento vel pecore) yaną czfyrcz pyenądzy zaplaczicz powynny banczcze Sul 13; Vstawyamy tesz, ysz
zabyącz klvszą {Dział 57: bydlyą) nye vczone
(indomitum iumentum) czygekole trzy grzywny
zaplaczycz ma, ale szrzepcza zabyw, trzy grzywni
thakesz Sul 58; Thą yyną ypadnye..., kthokole
slodzeysky alybo gyalthem yiwyedze trzy albo
yyączey szwyerzepycz alybo klyszyąth nye vczonych (iumenta indomita) Sul 70; Kluszya jumentum ca 1455 JA XIV 490; Acz kto nye
vczone bydlyą zabyge, ten ma dacz... za nye
trzy grzywny..., a gdy kto klusyą zathnye,
poltory grzywny, za szrzebcza dw lyath pyacz
grzywien, acz gy kto vrany Dział 57; ^ Na
clvsą in iumentum (imponens illum in iumen
tum suum, duxit in1 stabulum Luc 10, 34)
X V m in. R XXIV 75; M arya... szyedzyala
na oszyelky... Iozeph... rzeki yey: Szyedzy,
dzyerzy klyvszyą (tene te in iumento) Rozm 62;
Alye yeden Sam arytan... zavyązal yego ran y ...,
a wzyavschy y na sve kluszye (in iumentum suum
Luc 10, 34), y przynyosl y do gosczyncza Rozm
332.
Kluza 'zamknięte pomieszczenie, więzienie, locus clausus, custodia, carceP: Eundem Swyanthoslaum propter huiusmodi defectum furie
ecclesia in Cretkowo privamus, decernentes
ipsum causa salutis <recludi> in habitaculo
firmo al. cluza 1450 M M A e XVI nr 484.
Kluzawy 'pełzający, czołgający się (o gadach
1 płazach), reptilis5: Cluszawych a. po zemi
plosow {war. hal.: plozow) reptilium (disseruit
de iumentis et volucribus, et reptilibus, et piscibus III Reg 4, 33) M PKJ V 42. ~ Bohemizm.
Klwacz 'miot, malleus’ : Totius, ut spero, maleus, gl. klwacz fabricator deus, orbis ero nec
superest princeps, qui superare deinceps possit 1466 R XXII 26.
Kiwać 'dzióbać, dziobem wykuwać, rostrare,
rostro caedere*: Vngweque crudeli rostroque
yolatile celi sculpet, bądze kiwał, epigramma
37
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lugubre pelle tua 1466 R XXII 24. ~ Cf.
Wyklunąć.
Kładać rnakładać, imponere : Iacom ya ne
robił na Potrowe dobrowe chrosta anim go
cladal na wosz szilo 1407 KsMaz I nr 1032.
Kłam f o r m y : n. sg. kłam ca 1450 PF IV
576, 579. M PKJ V 124; ~ g. sg. kłamu De
morte w. 465; ^ ac. sg. kłam FI i Pul 43, 15,
1471 M PK J V 77; ^ i. sg. kłamem
3;
^ /. sg (w) kłamie Dział 43; ^
pl. kłamy
XV meflf. 7? XXIV 349; — d. pl. kłamom 1466
R XXII 25.
Z n a c z e n ia : 1. 'kłamstwo, fałsz, obłuda, mendacium, fra u s': Davam szya vynyen bogv
*wszechmogocemv s pyączy szmyslow czyala
mego grzessnego, czom szgrzessyl... dotknyenym albo *szmyecham, clamem, sdradv, slą
przyczyną Spow 3; Movya tho przesz clamv,
vyera, dam gy czarthom na ofyera De morte
w. 465.
2. 'szyderstwo, drwiny, subsannatio, fraus, ludibrium, illusw : Poloszil ies nas w przecoro
sosadom naszim, kłam y nasmewane tim, czso
so w ocoliczy naszey (subsannationem et derisum his, qui sunt in circuitu nostro) FI 43, 15,
sim. Puł; Tryphis, klamom, semper adesse nouis
1466 R XXII 25; A thak gym przidano na
kłam czarnokschąznymy *zgagamy (war. lub.\
czarnoksyąskye ksągy) et magice artis appositi erant derisus (et magicae artis appositi
erant derisus et sapientiae gloriae correptio
cum contumelia Sap 17, 7) 1471 M PKJ V 77.
3. *żart, zabawa, iocus, ludus’ : Cłami iocis
1444 R XXIII 302; Cłami ioci XV med. R XXIV
349; <B>artolth szalował na Andrzeya, ysze
gy vranyl, tedy Andrzey poznał, ale nye chczącz
gy yranyl, ale w klamye krothophylącz (quod
hoc fecerit nolens in ludo et solaciando, Sul 51:
ysz tho yczynil nye chczącz w gygrze a weseląncz szą) Dział 43; ^ 'widowisko, pośmiewisko,
spectaculum, ludibrium : Klamy, prziczini spectacula mundi 1417 R XXIII 298.
4. 'błąd, pomyłka, error : Klaam deliramenta
ca 1450 P F IV 576; Uidetur eis deliramenta id
est kłam ib. 579; Kłam a. obłuda a. omyl
deviacio M PKJ V 124.
Kłamacz cf. Kłamak, Kłamać
Kłamać fo r m y : praes. ind. 1. sg. kłamam
XV in. R XXIV 66; 3. sg. kłama ca 1450 PF
IV 571, B Z Judith 5, 28, M PK J V 66; 2. pl.
kłamacie Tęcz w. 16; 3. pl. kłamają 1414 JA
XIV 499, 1444 PF V 37; ^ part. praes. act.
adv. kłamaję BZ Gen 19, 14; kłamając De
nativ w. 37; adi. g. a. ac. sg. m. kłamającego
1466 R XXII 20; — in f kłamać BZ II Par

32, 15; ^ praet. 2. sg. f . -ś kłamała B Z Num
22, 29; 3. pl. m. kłamali BZ II Par 30, 10. Neh
2, 19.
Z n a c z e n ia : 1. 'zwodzić, oszukiwać, mówić
nieprawdę, fałlere, decipere, frustran : Przeto
nye daycye syo klamacz Ezechiaszowy (non vos
ergo decipiat Ezechias) nygeno marno rado
any gemy wyerzcye BZ II Par 32, 15; Clamacze, chłopy, yako psy, byscze thaczy były Tęcz
w. 16; Qui non fallentis, gl. mentientis dei
klamayączego boga, verbum putat omnipotentis 1466 R XXII 20; Nye klama non frustrabitur eum (iuravit dominus David yeritatem,
et non frustrabitur eam Psal 131, 11) MPKJ
V 66; Klamayącz nyekthorzy m ow yą..., aby
tham nyeyyasthy były De nativ w. 37; ^ kimś:
Abi Achior poznał syo, yze namy klama
(quoniam fallit nos), pocyognyem na gori
B Z Judith 5, 28 • ^ dubium: Klamyacz (leg.
kłamiąc czy kłamacz?, war. kał.: klamcze)
pellicientes (pellicientes animas instabiles cor
exercitatum ayaritia habentes II Pet 2, 14)
M PKJ V 137.
2. 'szydzić, iłłudere': Klamam ego te truffabo XV in. R XXIV 66; Klama illudit ca 1450
PF IV 571; ~ z kogoś: Wancz s nich (sc. ka
płanów) clamayo chlogi (pro chłopi) a rzekocz:
Saleny so popy 1414 JA XIV 499; Lepyey szą
czy v czebye maya, czo s czebye klamaya
1444 P F \ 37; ^ kimś: Odpowyedzal Balaam:
Bosz zaslyzila y mno kłamała (illusisti mihi),
ach, bich myal myecz, zabilbich czo B Z Num
22, 29; Ony syo gym posmyewaly a kłamały
gymy (subsannantibus eos) BZ II Par 30, 10;
Y kłamały namy gardzocz (subsannaverunt nos
et despexerunt) BZ Neh 2, 19).
3. 'żartować, łudere, iocari*: Wstanczye,
winydzczye s tego myasta, bocz pan bog chce
zatraczycz to myasto. Y mnymali, bi klamayo
mowyl (visus est eis quasi ludens loqui) BZ
Gen 19, 14.
Cf. Okłamać, Pokłamać, Skłamać, Zokłamać, Okłamawać
Kłamak czy Kłamacz 1. 'szyderca, illusor :
Clamach (pro clamac czy clamacz) illusor id
est irrisor (quia abominatio domini est omnis
illusor Prov 3, 32) 1471 M PKJ V 67.
2 . ' żartowniś, błazen, kuglarz, ioculator, scurra :
Non histriones, non cytariste ylg. ne wiły, ne
clamaczy, ne szpyllmany, ne potrobacze sicut
hodie faciunt in oppositum ca 1420 R XXIV 82.
Kłamanie 'oszukiwanie, oszustwo, fictio, fra u s':
Klamanye ficcio (omnia commixta sunt, sanguis, homicidium, furtum et fictio Sap 14, 25)
1471 MPKJ V 77.
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Kłamca 1. Uwodziciel, oszust, qui pellicit,false
blanditur5: Klamcze (war. lub.: klamyacz) pellicientes (pellicientes animas instabiles II Pet 2, 14)
1471 M PK J V 137.
2. 'żartowniś, ioculator : Lubo cze klamcze
sluchącz: staw syą gynssze mysslycz, gyąkoby
thego nye sluchąl (placet tibi verbum ioculatoris: finge te non audire sed alia cogitare) XV
p. post. R I s. X LIII; Smyegessz syą rzeczy
ktorego klamcze a wyessyoiesz z rzeczy gego,
yusz masz swoy zakład v nyego (ridens et
gaudens de verbis ioculatoris, iam pignus sibi
dedit) ib. s. XLV.
Kłamik 'żart, żarcik, figiel, iocus5: Clamyky
stroy iocatur 1448 R XXIV 352.
Kłamliwość 'błaznowanie, żartowanie, iocus,
scurrilitas’ : Wolanye szmyechu, klamlywoscz
aut scurilitas, id est iocularitas, que ad risum
solet mouere (omnis immunditia aut avaritia nec
nominetur in vobis, sicut decet sanctos,... aut
scurrilitas, quae ad rem non pertinet Eph 5, 4)
XV med. SK J I 76.
Kłamnik 'żartowniś, błazen, kuglarz, ioculator : Slysszhą, zęby czye nawyedzaly klamnyczy
albo spylmany (audivi, quod iaculatores te
yisitant) XV p. post. R I s. XLIII.
Kłamstwo 'nieprawda, mendacium, falsum :
Nye szwiacz na swego blysznego kłamstwa,
swiadestwa falszyvego Dek III 29.
Kłamać si ę fo r m y : praes. ind. 1. sg. kłaniam
1444 PF V 37; 3. sg. kłania XV med. R XXIV
338, 1471 M PK J V 76, Rozm 535; 3. pl. kła
niają BZ Ex 8, 26. Neh 9, 6, Pul 96, 7, Rozm
536; ^ imper. 2. sg. kłaniaj B Z Ex 34, 14;
2. pl. kłaniajcie BZ Jos 23, 7, Pul 28, 2. 96,
8. 98, 5. 10; ^ part. praes act. adv. kłaniając
B Z Jos 5, 15, Rozm 88; ^ adi. n. pl. m. kłania
jący Rozm 832; ^ fu t. 1. sg. m. kłaniać będę M W
146a; 2. sg. m. będziesz kłaniać B Z Ex 20, 5;
kłaniać będziesz FI i Pul 80, 8; 3. sg. f . kłaniać
będzie FI i Pul 65, 3; 2. pl. m. będziecie kłaniać
Rozm 271; 3. pl. m. będą kłaniać BZ Gen 27, 29.
Ex 11, 8; kłaniać będą FI i Pul 44, 13. 71, 15.
85, 8, BZ Gen 49, 8, Pul 21, 30. 71, 11; ^ praet.
3. sg. m. kłaniał B Z Gen 33, 3. Num 25, 3,
1471 M PK J V 110; neutr. kłaniało Rozm 85;
3. pl. m. kłaniali B Z Num 25, 2. IV Reg 17, 41,
1471 M PK J V 57, Pul 105, 20, Rozm 88. 708;
kłaniali są B Z Deut 29, 26.
Z n a c z e n ie : 'pochylać się na znak szacunku,
korzyć się, oddawać cześć, adorare, salutare,
\eneran : Bocz szo bodo klanyacz synowye
maczyerze twey (incurventur antę te filii matris
tuae) BZ Gen 27, 29; Padnye Iozve nagle na
zemyo a klanyayocz syo (adorans) rzecze
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BZ Jos 5, 15; Klanyaly schią adorabant (servi
regis... flectebant genua et adorabant Aman
Esth 3, 2) 1471 M PKJ V 57; Vyziwa, modły
schą, klanya szą inyocat (iterum alius navigare
cogitans... ligno portante se, fragilius lignum
invocat Sap 14, 1) ib. 76; Klanyal schą a. sluzil
colebat (rex quoque colebat eum, sc. idolum
Dan 14, 3) ib. 110; Pyacz banda tobye, bosze
moy, y klanyacz sie banda (adorabo Psal
137, 2) ku kosczolowy swiantemu twemv M W
146a; Powysszaycze gospodna boga nasszego
y klanyaycze sze (adorate, FI: chwalicze) na
górze swyętey yego Pul 98, 10; ^ od kogoś:
Clanacz se bodo od nego zawszdy (adorabunt
de ipso semper) FI 71, 15, sim. Puł\ ~ komuś,
czemuś: On iest gospodzin bog twoy y clanacz
se bodoo iemu (adorabunt eum) FI 44, 13,
sim. Puk, Wszistka zema clanacz se bodze tobe
(adoret te) FI 65, 3, sim. Puk, Bodzeszli me sluszacz, ne bodze w tobe bog <nowy> ani cla
nacz se bodzesz bogu czudzemu (neque adorabis deum alienum) FI 80, 8, sim. Pul; Si mater
bibuła et libenter Bachum adorat, vlg. corczyakoui szyą clanya,
postmodum
filia
mu<lc)trale adorabit XV med. R XXIV 338;
la c o b ... padał sedmkrocz a klanyal syo swemu
bratu (adoravit pronus in terram septies) BZ
Gen 33, 3; Klanyacz czy sze bodo (adorabunt
te) synowye otcza twego ib. 49, 8; Temu, gemusz sze Egipsczy klanyayo (quae colunt
Aegyptii coram eis) BZ Ex 8, 26; *Wstopyo
czy to wszitczy sluszebnyczy ku mnye a bodo
my sze klanyacz (adorabunt me) ib. 11, 8;
Nye bodzesz sze gym, sc. bałwanom, klanyacz
any gich czczycz (non adorabis ea neque coles)
ib. 20, 5, sim. 1471 M PKJ V 16; Nye klanyay
szyo bogu czudzemu (noli adorare deum alie
num) BZ Ex 34, 14; Iedli s nimi a klanyali syo
bogom gich (adoraverunt deos earum) B Z Num
25, 2, sim. ib. IV Reg 17, 41; Klanyal syo Israel
Belfegorovi (initiatusque est Israel Beelphegor)
BZ Num 25, 3; Gidoczi slvzicz czydzim bogom,
gim syo klanyayoczy (u t... adorent eos) BZ
Deut 17, 3; Slvzili so bogom czydzim y *klonyali so syo gim (adoraverunt eos) ib. 29, 26;
Nye przisyogaycze na ymyo bogow gich ani
gim slvzicze, ani syo gim klanyaycze (ne... adoretis ilios) BZ Jos 23, 7; Woyska nyebyeska
tobye syo klanyaio (exercitus caeli te adorat)
BZ Neh 9, 6; Klanyaycze sze gospodnu (adorate
dominum, FI: prosicze gospodna) w domu
szwyętym yego Pul 28, 2; Klanyacz szye będo
(FI: modlicz se bodo) yemu (adorabunt eum)
wszytczy krolyowye Pul 71, 11; Osromoczeny
bodzcze wszystcz<y>, gysz szye klanyayo (FI:
37*
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se modło) ryczyu (qui adorant sculptilia) Pul
96, 7; Klanyaycze sze yemu (adorate eum)
wszystczy angely yego Pul 96, 8; Powysszaycze
gospodna boga naszego y klanyaycze sze (ado
rate) podnoszkowy (FI: chwalicze podnoszek)
nog yego Pul 98, 5; Klanyaly szye (FI: modlyly
so sie) bałwanu (adoraverunt sculptile) Pul 105,
20; Kyyeczye polne, trava na łąkach, wszytko
szyą Iesvcristvszovy klanyalo (se cuncta Jesu
puero flectebant inclinando) a tem szye modlyly
svemv panv ydączemy ymo ye Rozm 85; Ten
yest, ktoremy szye klanya yschytko stvorzenye
Rozm 535; Ty b o g ..., ktoremy szye klanyayą
anyely raysczy Rozm 536; Slugy klanaly y nasmyevaly szye yemv Rozm 708; ^ przed kimś:
Wszistczi pogany... przydo y clanacz se bodo
przed tobo (adorabunt coram te), gospodne
FI 85, 8, sim. Pul; Klanyacz szye będą (FI: prosicz bodo) przed nym (adorabunt in conspectu
eius) Pul 21, 30; Począly szye yemv nassmyevacz
y klanyayączy szye przed nym (genu flexo antę
eum M at 27, 29) Rozm 832; ^ ^ Serdeczne
poklonyenye..., panno myła, thobye sza klanam y na thwe sdrowe thim listhem pytham
1444 PF V 37; Yako ptaczy klanyaly szye a mo
dlyly szye dzyeczyączyy Iesvcristvszovy (quod
aves salutabant Jesum). Nad nymy cząstokrocz
ptaczy lyataiy, klanyayącz szye dzyeczyączyy
Iesvcristvsovy (Jesum ... salutabant) Rozm 88;
Bądzyeczyely szye yaschey braczey klanyacz
telko (si salutaveritis fratres yestros tantum M at
5, 47), azaly tego y poganystyo nye czyny?
Rozm 271.
Kłanianie rpozdrawianie, kłanianie się, salutatio : Górze vam, Żydom, yze mylyyyeczye pyrwsche a yysche stolcze v synagogach albo v klyanyanyy na targy (quia diligitis... salutationes in
foro Luc 11, 43) Rozm 306; Mylvyą yysche
szyedzenya na *vyeczerach, pyrwe stolcze v sy
nagogach, klanyanya na targy (am ant... saluta
tiones in foro M at 23, 7) a zvanye myst<r>zmy
Rozm 417; Nye zapoyyeda myły Kristus,
bychmy szye zvaly mystrzmy, albo klanyany<a>
na targy (non prohibet dom inus... salutationes
in fo ro )..., alye pycha zapoyyeda Rozm 418.
Kłaść fo r m y : praes. ind. 1. sg. kładę Rozm
427. 557. 636; 2. sg. kładziesz FI i Pul 103, 4,
Rozm 104. 557; 3. sg. kładzie XV med. SK J V
272, OrtBrRp 98, 4, Ort Mac 136, 1466 R XXII
16, 1471 CyzKlob 444, XV p. post. R XXV 266,
Rozm 637. 767. 781; 3. pl. kładą 1436 Pozn
nr 1463, XV med. R XXII 237, 1467 Trześn 82,
Rozm 100. 176. 763; ^ imper. 2. sg. kładź BZ
Num 1, 49; ^ part. praes. act. adv. kładę FI
32, 7; kładąc Sul 14, XV med. R XXIT 234,

Pul 32, 7, ca 1500 JA X 385; — in f kłaść ca 1420
R XXIV 82, 1436 AG Z XII 6, OrtBrRp 60, 1,
etc.; ~ fut. 1. sg. m. kłaść będę FI i Pul 12, 2;
^ praet. 1. sg. m. kładłem M W 29a; 2. sg. m.
kładł jeś FI 49, 21, FI i Pul 49, 19; 3. sg. m.
kładł 1420 TPaw VII nr 1982, 1450 StPPP IX
nr 485, 1453 AG Z XI 389, B Z Gen 30, 41, Dział
26; f . kładła 1439 AG Z XII 67; 3. pl. m. kładli
XV med. R XXII 234, BZ II Par 24,10; — condit.
3. sg. m. -by kładł OrtBrRp 98, 4, Ort Mac 136,
EwZam 287; ^ part. praet. pass. n. sg. neutr.
kładziono 1420 Pozn nr 1073, 1425 AKPr VIII a
165; ^— inf. pass. pl. być kładziony 1466 R XXII
19.
Z n a c z e n ia : 1. fkłaść, umieszczać, ponere\
też ' układać, wkładać, zakładać, imponere, mittere5: Słowem boszim nebosa so sczwerdzona...
Sgromadzaio iaco w pochirz wodi morske, clado
(Pul: kladocz) w zkarbech globocosci (ponens
in thesauris abyssos) FI 32, 7; Pane bosze moy,
powelbyon yes b arzo ... Genzsze kladzesz obłok
wstopyenye twoye (qui ponis nubem ascensum
tuum) FI 103, 4, sim. Pul; Iohannes... in obstaculis non debet gulgust<ia>, wirsch klascz,...
ponere 1436 A G Z XII 6; Ut non sibi im<m>it< t)atur nye kładła szą XV med. R XXV 151;
Jacob kladl proczye w zlobi (ponebat Jacob virgas in canalibus) przed oczy owczam B Z Gen
30, 41; Wnyeszly (sc. płat) do skrzinye bozey
a tak długo kładły, az bila pełna (contulerunt,
sc. pretium, in arcam domini atque miserunt
ita, ut impleretur) B Z II Par 24, 10; Ctore by
mały bycz cladzony na ogen arsuris 1466 R XXII
19; Pyotr noschi sznop, Domyenyk szyano,
Wawrzek kladzye w brog 1471 CyzKlob 444;
Z acharias... podług zvyczayv kaplanskego lo
sem yyszedl, aby kadzydlo kladl (ut incensum
poneret Luc 1, 9) EwZam 287; (Jesus) yest ostavyon ode szanya... nye thym obyczayem, yako
yne dzyatky zostayyaya ynsche ych m atky: kląda
nyeczo gorskyego na syoye pyerszy (rem amaram aliquam ponunt super illas), aby ony vkvszywschy potem nye pożądały Rozm 100; Pyenyądze nye yestczy podobno yroczycz v karbaną, czvsch v ten skarb, gdzye kładą offyarą
kapłańską (M at 27, 6) Rozm 763; ^ Syyaty
M aczyey... pyrvey nyz yypyssal ymączenye
boże..., klądzye hystorya o Iudaschu Rozm 767;
~ kłaść część z kimś 'mieć udział z kim ś, być
czyimś wspólnikiem, participem esse : Gdi ies
widzal zlodzeia, beszal ies s nim. Y s czu<dzo)loszczami czoscz twoyo cladl ies (cum
adulteris portionem tuam ponebas) FI 49, 19,
sim. Pul; ~ naprzeciw kłaść 'stawiać przeciw
komuś, opponere5: Pugna, boy, lupis opponit,
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boyvge, naprzeczyw cladzye oves 1466 R XXII
16; ^ kłaść się 'kłaść się do snu, cubitum ire :
Se signare <signo> sancte crucis cladvcz sya et
surgendo ca 1500 JA X 385; ~ kłaść się w pośrodek fpośredniczyć, wstawiać się za kim ś, intercedere pro aliąuo3: Onacz se w posrodek d a 
dze modlithwami swimy ipsa se interponit precibus suis, ut peccatorem Christo reconciliet XV
med. SK J V 272; Onacz szye w poszrzodek kladze swoyą modlithva XV p. post. R XXV 266.
2. 'dawać, dare , (o pieniądzach, opłatach)
'płacić, składać opłatę, sohere (pecuniam, tributum/ : Panu Nemerzy cladzono poi grzyyni,
czo mu za ne Chwalatha raczył 1420 Pozn
nr 1073; Wyedząncz kogo myecz przywyley na
którą rzecz, a przeczywko themv gy o nyą pozywayącz, kopą, yąnsz cladąncz przywyley straczyl, ma powod samprzewi wroczicz Sul 14;
Bydlowsky posuit cladl pecunias in iure 1450
StPPP IX nr 485; Iurek Czeszicouicz reponebat
al. kladl sedecim marcas pecuniarum domino
Pakossio 1453 AG Z XI 389; Bandz powod,
bandz odpowyedzczą, ten ma zaplaczycz thy
pyenadze za ten ortel a maya to row no...
klascz... ku prawu OrtBrRp 60, 1; Geden layal
ortelowy y *prszthawyl (OrtBrRp 98, 4: postawyl) rąkoymyą, aby polozyl szwe pyenyadze po
wysze prawo, tedy gych nye kladzye (OrtBrRp
98, 4: a nye kladzely gych) any on, any rą
koym yą... Yako długo mamy czekacz thych
pyenyądzy polozenyą? Ort Mac 136; Kyedy
komu przykażą, aby pyenyadze kladl po prawo
{OrtBrRp 98, 4: a b y ... kladl kv prawu, to gest
po prawo), temu woyt ma dzyen dacz, na który
ma polozycz thy pyenyadze ib. ; łan nye doplaczywszy ostatka pyenyądzi za dzedzyną
Franczkowy, dzerszal s spokogem dzedziną za
cztyrzi lyata, potem na konyczv czwartego
lyata łan kladl ostatek pyenyądzy (reliąuam pe
cuniam offert se daturum et soluturum, Sul 37:
ostateczne pyenyądze widawa szą dacz y zapla
czycz) Franczkowy Dział 26; Them tho obyczayem mayą klascz: Tho yesth wsselky... po
dług obyczayy ma wlozicz ąuarthnyk 1491
RKJŁ VII 56; ^ Hoc, quod stat in libro, legere iussimus, et circa hoc castellanus kladl me
moriale, sed ipsum non receperunt 1420 TPaw
VII nr 1982; Hedwigis... posuit memoriale al.
kładła super eo 1439 AG Z XII 67; A to sem
*gotowz dokazacz *poszwom, *wz to słowo kladen pamniatnye 1440 Ośw nr 4; ^ kłaść duszę
'oddawać życie, vitam pro aliąuo (ałiąua re) offerre5: Klada duschą moye za ovcze (animam
meam pono pro ovibus meis Jo 10, 15) Rozm
427; Tegodlya mnye oczyecz mylyye, yze ya
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klade duschą moyą (quia ego pono animam
meam Jo 10, 17)... Nykt yey ode mnye nye
yezmye, alye ya ssam yą od szyebye klądą (ego
pono eam a me ipso Jo 10, 18) y mam mocz
polozycz duschą moyą ib., sitn. ib. 636; Syyąthy
P yo tr... rzeki...: Duschą moyą kładą za czye
(animam meam pro te ponam Jo 13, 37). Odpoyyedzyal yemv myły Iesus: Duschą tvoyą za
mye kladzyesch (animam tuam pro me pones
Jo 13, 38)?... A lye... szye mnye trzykrocz zaprzysch Rozm 557.
3. fskładać, przedstawiać, okazywać, deponere,
ostendere5: Na dzen swantheczni przeminoli po
dług zapyssu Dobcowa od Strascha lana lysthu
crolewskego [...] ne kladzono 1425 AKPr V IIIa
165; Jze moya m athka k temu dzedzy<c)twu
nycz nye ma, tu gdze poswy kładą 1436 Pozn
nr 1463; Jszem nye mai brata m ego... pyenądzy
y gego dzatek tedy, kędy Comorniczsky pozy
wał dzathky yego y kędy poswy *cląd ib. nr 1473;
^ 'przytaczać, afferre : K ristus... kazał (sc.
św. Piotrowi) myecz schovacz... Na tho kla
dzye syyąthy Maczyey *dolyczeny: Vschelky,
który yezmye m yecz..., od myecza zgynye
Rozm 637.
4. 'zakładać, zasadzać, opierać na czymś,
widzieć w czymś, uważać, sądzić, liczyć, ponere’ :
Geny mówili, eze temu błogo, gen ma dossicz
gymyenya... A trzeczy cladli blogoscz we czczy
tego swyata a w mądrosczi XV med. R XXII
234; Mądrczi pogansczy... stali po mądrosczi,
swe blogoslawyenstwo na tern cladącz ib. ;
Swyeczschczi, mayącz gymyenye, swą wolą na
pomstach schkodnycow swich a nyeprziaczol
kładą ib. 237; Ktorzi boią se czebie, yzrzo mie
y weszelicz se bando, ize w słowa twoia nadzeią
kładłem (quia in verba tua supersperavi Psal
118, 74) M W 29a; *Ne *felsiyym syecze byth
*kladlam, bychcy na nym dlvgo zyw bycz mai
SkargaWroc w. 21; Poyyedzyal, yszby tesch
rzekł Alexander: Y czo klądzyesch nadzyeyą
y starem (non esse spem ponendam in senem)?
Rozm 104; ^ Nyektorzy od Bożego Narodzenya początek tego yyeku klądą (quidam ab
Incarnatione Domini initium eius, sc. aetatis,
ponunt) Rozm 176; Moyy myły Cristus: Kroleystyo moye nye yest stą d ... A s tego kladzye
{sc. błąd kacerzów) dvoyako krolevstvo: yedno,
które by przysluscha<ło> ku panv *svyadtlosczy..., drugye krolewstvo myeny, które przysluscha ku panv czyemnosczy Rozm 781;
^ kłaść źle czy złe 'za złe uważać, coś złego
przypisywać, imputare’ : Clascz zle inputare XV
e*. PF V 19.
5. 'czynić, facere, ponere5: Sedzocz przeciwo
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bratu twemu molwil ies y przeciwo sinowi macerze twoiey kladl ies szkodo (adversus filium
matris tuae ponebas scandalum, Puł: dawał yes
zły przykład) FI 49, 21; Inimicicias magnas
ponunt vel potw<a)rz cladą 1467 Trześn 82;
^ kłaść rady 'czynić, narady, rozważania, meditari, considerare : Kaco długo clascz bodo radi
w duszi moiey (ąuamdiu ponam consilia in
anima mea) a bolescz w serczu moiem? FI 12, 2,
sim. P uł; ^ kłaść sumę cliczyć, wliczać, adnumerare, adscribere : Pokolena Levi nye licz any
clacz svmi gich s sin mi israelskimi (neąue pones
summam eorum cum filiis Israel) i?Z Num 1, 49;
^ liczbę kłaść 'rozliczać się, rationcm facere :
Przyrównano yeszth crolewszthwo nebeszke
czlowecowi crolowi, yensze chczal lyczbo polozycz szwimi szlugami. A gdysz poczol liczbo
claszcz (cum coepisset radonem ponere Mat
18, 24), prziszedl yeszt k nemw yeden, yensze
był winem yemu dzeszocz tyszoczy funtów
szłotha albo szrzebra ca 1420 R XXIV 82;
^ Czynycz vel clascz inferre XV ex. PF V 22.
Cf. Nakłaść, Skłaść, Wkłaść, Kładać, Na
kładać, Odkładać, Podkładać, Pokładać,
Przekładać, Przykładać, Rozkładać, Skła
dać, Spokładać, Układać, Wkładać, Wskładać, Wykładać, Zakładać, Zakładować
Kłąb f o r m y : n. sg. kłąb ca 1455 JA XIV 493,
ca 1500 Erz 29; ^ ac. sg. kłąb ca 1500 Erz 29;
^ /. sg. (w) kłębie ca 1500 JA IV 90; ^ n. pl.
kłęby 1479 RocznKrak XVI 50.
Z n a c z e n ia : 1. 'zwój nici, nici zwinięte w kulę,
glomusp: Dąp, kląp glomus ca 1455 JA XIV 493;
2 cumuli al. bląbi (pro kląbi) striguli et 39 disversus roswyti 1479 RocznKrak XVI 50; Klab
glomus ca 1500 Erz 29; Vycz na klab glomerare,
globare ib.
2. (u konia i bydła)' wypukła kość u nasady
karku, cervicis equi aliorumąue animalium pars
editior dorso proxima : A verme w kląbye recipe fel leporum cum aceto et fundę in wlnus
et vermis morietur ca 1500 JA IV 90.
C f Kłub
Kłębek 'mały kłąb, mały zwój (np. nici), glo
mus parvum : Mothowydlo alabrum, yyadio
girgilium, w dąbek in glomicellum XV ex. PF
V 27; Kląbek glomellus ca 1500 Erz 29.
Kłęk c f Klęk
Kłobuczec 'hełm bez zasłony w kształcie kape
lusza z szerokim rondem, inaczej kapałin, galea
ąuaedam pileo similis3: Jan Grzimala, sartor, restituit galeam, clopuczecz, et pectorale, brzostblach, quod tempore gwerrarum fuit sibi mutuatum 1424 WarschPozn I 141; Quia tu recepisti eis tres loricas et unam galeam al. clobu-

czecz et duas lapkas 1447 RocznHist IV b 129.
^ Możliwa też lekcja kłobuczek.
Kłobuczek 1. 'hełm bez zasłony w kształcie ka
pelusza z szerokim rondem, inaczej kapałin, galea
ąuaedam pileo s i m i l i s Potrasius... cum Nicola o ... terminum tercium pro *clobuczgo et
furto et curru 1384 StPPP VIII nr 2647; Pro
IIII pileis ferreis dictis clobuczky 1390 M M A e
XV 47, sim. 1394 ib. 206; Seruicia... predicti
m ilites... tenebuntur exhibere, yidelicet, super
eq u o ... sub caleptra vlg. clobuczek et in panczerio cum clipeo et lancea 1393 KodMazL 116;
Johannes... d e ... decem mansis ad quamlibet
expedicionem in equo..., in pancerio cum ba
lista et sub caleptra, clobuczek vlg. dicta, equita re ... sit astrictus 1416 KodPol 1 293, sim. 1416
KatOssolPawl 27, 1418 KodMazL 163, 1422 ib.
166, 1433 ib. 181; N icolaus... contra Johannem ... pro galero, yidelicet przelbicza..., pro
medio p lati..., pro clobucek..., pro miski 1428
StPPP II nr 2176; P etrus... contra Swanthochn am ... pro spadone..., pro lorica..., chuczkop
et *globuczek et pro gladio 1434 ib. nr 2546;
Duas loricas, clobuczek et hunczkop, et bluczbrach 1434 ZapRpWarsz 2, 300; Kłobuczek ca
leptra 1437 Wisi nr 228 s. 89; Stanislaus...
cum Stanislao... terminum h abent... pro lo
rica..., pro duabus lapcis..., pro galea al. clo
buczek 1440 StPPP II nr 2854; In panczerio,
sub caleptra clobuczek ylg. dicta 1443 TymSąd
147; Iohannes... tenetur debiti nobili Wlothko n i... clobuczek sicut marca et oboyczek sicut
alia marca 1445 AGZ XIV 163; Thego um ar
łego szbroya, tho yesth harnasz, yako yesth klobuczek, pancerz, polplaczye, sczyth, tharcza,
myecz gyego, powszednye odzyenye, ma wszyacz
braht (pro brath) OrtMac 32, sim. OrtKal 196;
Asserunt autem yeteres propter galeam, quae in
loco oppidi inyenta est, dum oppidum conderetur, quam Poloni suo lingyagio kłobuczek vocant, Clobuczsko fuisse appellatum DłLB II 212.
2. pl. tantum, bot. a. 'Lychnis dioica L ! : Clo
buczky *serculla 1460 Rost nr 3719; Klobuczky
serenella ca 1465 ib. nr 4584; Clobuczki serenella vaga 1472 ib. nr 1259; Clobuczky sereuella
ca 1500 ib. nr 5567; ~ b. 'Campanula Trachelium L Ż : Klobuczky dentaria (pro daucaria)
ca 1465 Rost nr 4304.
Kłobuczkowasty czy Kłobuczkowiasty 'przypo
minający czymś kłobuczek czyli hełm, galeae,
ąuae kłobuczek vocabatur, ąuodammodo similis’:
7 lati grossi Bohemicales et unus spissus grossus
et iterum unus kłobuczkowasty 1495 RocznKrak
XVI 63.
Kłobuczkowiasty cf. Kłobuczkowasty
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Kłobuk 1. fkapelusz, pileus, capitis operimentum : Eidem Henrico fecit galerum al. clobug
cum proprijs perlis... et ąuatuor wlnis awri et
una wina taftę 1427 StPPP II nr 2134; Furantur
imma vlg. szble na klobuky XV med. Zab 516.
2. kłobuk żelazny 'hełm bez zasłony w kształ
cie kapełusza z szerokim rondem, inaczej kapałin,
galea ąuaedam pileo simiłis9: Klobvk zyelazny
galerus ca 1500 Erz 29.
3. pl. tantum 'bańki na wodzie, bąble, powsta
jące w czasie deszczu, b u ł l a e Klobuky bulla,
in aqua cadente pluvia XV p. post. PF V 10.
Kłocina 'suche, twarde drzewo (dębowe?),
łigna sicca duraąue (roboris ? f : Andreas omnia
bona sua mobilia et immobilia, quibuscunque
nominibus vocitantur et signantur: clepky, robora sicca dicta ciociny et alia[s] ligna domasticalia... domino Nicolao inpingnorauit 1441
Monlur III 87.
Kłóć 'snopek słomy na poszywanie dachu,
straminis fascis, tectum stramineum : Pro quinquaginta capeciis cloczy furatis de allodio 1398
StPPP VIII nr 8023; Culmen est summitas uel
altitudo tecti, que tecta domorum aput quosdam culmo cooperiuntur vlg. kloczą 1450 RpKapKr; Glossus gardlyną vel klocz ca 1500
Erz 29.
Kłoda f o r m y : n. sg. kłoda 1324 KodPol I 188,
Park 411, etc.; ~ g. sg. kłody 1396 Leksz II
nr 498, 1405 KsMaz I nr 490, 1427 Pozn nr 1269,
etc.; ~ ac. sg. kłodę 1403 Pozn nr 726, BZ Jer
29, 26, 1470 StPPP XI nr 2447, etc.; ~ i. sg.
kłodą 1471 M PKJ V 134; ~ /. sg. (w) kłodzie
1414 Przyb 11, 1427 Pozn nr 1269, 1470 StPPP
XI nr 2457, etc.; ~ ac. du. kłodzie 1419 Pozn
nr 964, 1473 ZapWarsi. nr 1424; ^ n.pł. kłody
1429 Monlur VI 13; — g. pl. kłód 1426 KsMaz
II nr 2015, 1436 A G Z XII 12, Dział 27, 1465
AG Z XIII 454, 1473 Zap Warsz nr 1423; — ac. pl.
kłody 1388 Pozn nr 42, 1424 WierzbFrag 21,
1427 A G Z VII 73, 1441 KodWP V 655, 1469
StPPP II nr 3975.
Z n a c z e n ia : 1. 'kłoda, pień, kloc, slup, truncus, cippus5: Quod in meo est predictus riuulus
Vodinka et teneo vlg. po *szosnowo kłodo 1409
Czrs 341; Kłoda Park 411; Kłodą truncus, eyn
bloch ca 1500 Erz 29; ^ Ot klodi antę portam
Vroniczensem 1496 WarschPozn I 421.
2. 'pień z otworami do zamykania nóg więźnia,
dyby, pęta, trunci lignei, ąuibus pedes manusve
reorum includebantur, compedes’ : Dobeslaw ne
gimowal samoszost Staszka ani go do clodi
powodził 1396 Leksz II nr 498; Voyczech viroczil Paula ze klodi 1398 ib. nr 755; Mirek bil
Staszków czlowek, kedi gi wsadzał w clodo

1403 Pozn nr 726; Pyotr dal Passkowi rani
y vczekl s kłody 1411 HubeZb 92; Ipsi (sc.
fures) iam sunt inpositi ad carceres w *klodo
1414 TymSąd 165; Swosal yego czlowyeka y wsa
dził gy w clodą y w clodzesm gy ya wydzal,
y s clody wyrączyl 1414 Przyb 11; Y ne wszadzil go w k ło d ą... any w klodze szedzal 1419
Pozn nr 1047; Rzeki: Lszesz, bi w klodze nye
syedzal 1427 KsMaz II nr 2845; Pan Barthos
Poneczsky tych ludzy, czo yego stryka zabiły,
ne pozadal v kłoda wzadzenya any gich v kłoda
wzadzal, any trupa k nym do kłody przilozyl,
ale przyal, any jusch w klodze szedzely j trup
pole gych bil 1427 Pozn nr 1269; Sczepan Brilewsky Thomy dwayczy ne *szodzal w kłodą
y dwayczy ne wyszadzal 1435—7 BiblWarsz
1861 III 24; Depercussit al. wibyl et emisit de
cippo al. z kłody furem notabilem 1450 StPPP
II nr 3409; W kłoda a sz kłody yn dy vrone
Ort Br VII 571; W kłoda in incipacionem OrtRp
128; Vidit super cipo al. na klodze scissuram
super skobl trunci et super muliere sex vulnera
livida 1464 AG Z XIII 447; Jakom ya Piotra
Grzebaka, kmyeczia pana W oczechowa...
w klodze lezączego nye sbil... ani w clodze
obrocziwschi thego kmyeczia dzirzal 1468 Tym
Sąd 162; Ssinowye mogy, Girzik i P ełka...
ludzi pana Woczechovich... na dobrovolney
drodze nye gymali ani w clodą sadzali ib. 163;
Im posuit... furem in carceribus al. w kłoda,
postquam Martinus fuit impositus in carceri
bus al. w kłoda 1470 StPPP XI nr 2447; Qui
(sc. Martinus) sedebat al. w klodzye ib. nr 2457;
Nos iurati yidim us... M artinum retentum et
impositum al. w kłoda et trucellum super pede
ipsius ib.; Vidit et arestavit tres homines Raphaelis... in cippo, in cathenis et compedibus al.
w klodze... Vidit duo iumenta al. claczhy
dwye circa cippum al. v kłody 1471 AG Z XV
130; Kłodą cippus, ein stock oder sarch ca 1500
Erz 29; ^ Abi gy wsadził w kłodo a w cyemnyczo (ut mittas eum in nervum et in carcerem)
BZ Jer 29, 26; W kłodzie in nervo (posuisti
in nervo pedem meum Job 13, 27) 1471 M PKJ
V 60; Kłodą ligno id est neruo vel cippo (pedes
eorum strinxit ligno Act 16, 24) ib. 134; W kłodą
(war. kał.: w zyly) in nervum (iussit eum mitti
in nervum II Par 16, 10) M PK J V 50.
3. 'pień wydrążony, rodzaj beczki; miara pły
nów, zboża, soli i ryb, truncus cavatus, dolium,
liąuidorum vel frumenti vel salis vel piscium
mensura : M eysuna... obligavit [se] solvere septem tunnas kloth vlg., de cimento 1426 KsMaz
II nr 2015; A quolibet actuali sive tunna al.
1 kłoda ad propinandum yendito sive yendita...
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solyatur... unus grossus 1490 M M A e IIb
304; ^ Receptis... octo vasis vlg. clody mellis
1429 Monlur VI 13; Tres truncos mellis al.
klod przasznego... recepit 1436 AG Z XII 12;
Quatuor tunnas al. kłody vini 1441 KodWP 5
V 655; A vaso sive kłoda medonis duos grosso s... propinator solvere sit astrictus 1490
M M A e II b 304; Jakoś thy wsyal kmyeczevy
memu kłodą pyva yako osm grossy 1493 ZapWarsz nr 1750; ^ Yacom ya ne wszanl clody 10
m anka (pro mańki?) 1405 KsMaz I nr 490;
Item ciues... domino ipsorum ... per duos
truncos al. *glodi auene... dare sunt astricti
1424 WierzbFrag 21; Avene mensuras sive trun
cos, klodi dictos 1427 AG Z VII 73; Franczek 15
poszyczyl Pyotrowy trzydzessczy klod *przenycze (mutuavit XX mensuras tritici) Dział 27;
Non seminant sex truncos al. sesczi klod avene
et ordei 1465 AG Z XIII 454; C m etho... tenetu r... seminare pro vere unam tunnam al. 20
kłoda de avena DłLB III 306; ^ Duo millia
et duo centa vasza al. clody salis... vendiderunt
1469 StPPP II nr 3975; Gwalth<em nie wziął)
ossmyh kloth soly (VIII tunnarum salis) 1473
ZapWarsz nr 1423; Yako mnye Marczyn gwal- 25
them wzyąl dwye klodzye soly ib. nr 1424;
—' Wanczenecz wszal Marczinoui scztirzi clody
siedzi przes praua 1388 Pozn nr 42; Pan Mosczicz... wrócił wsitko gymene W ąchowy...
yedno dwe clodze sledzy pyrkow to mu poznał 30
1419 ib. nr 964.
4.
frodzaj polowania, venationis ars, in qua
truncus ąuodammodo adhibebatuP: Volumus
eciam, quod nullus ipsum abbatem et fratres
in venacione, que kłoda vlg. dicitur, impedire 35
presumat 1324 KodPol I 188.
Kłodnicze czy Chłodnicze 'rodzaj daniny,
vectigal ąuoddam : Absolvim us... omnes habitantes... ab omnibus serviciis nostris et exactionibus, sc__ powozowe, chłodnice, powolowe 4 0
(1250) 1511 KodWP I 248; U t universi...
a nostris... serviciis et exactionibus sint absoluti, sc. ... podworowe, chłodnicze, powolowe
(1252) 1552 ib. 269.
Kłodnik 'człowiek pozbawiony wolności, homo 45
libertate pri\atus : a. 'pojmany na wojnie, jeniec,
in bello captus, captirus’ : Omnes homines, manentes in villis episcopi Vratislaviensis..., erunt
inmunes et liberi ab omni povoz et podvoda,
sed prevod ducent militare et tantum modo in 50
hiis rebus, ferinis carnibus et piscibus, ... et
militem captivum, qui dicitur clodnik 1261
UrkŚI 347; ^ b. cwięzień, qui in custodia e sf:
Gresnik u greseh zapecclony jesc iaco klodnik
55
u cemnicy scouany Kśw bv 4.
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Kłodować 'zamykać w kłodzie, przywiązywać
do kłody, impedire, compedibus incłudere5: Potr
beszal wf Micolayow dom y lagal mv, y ranił
gy a on go ne yanl ani ne wanszil, ani go clodoual 1412 A K H III 201; Po wszaczu otpusczeną yali gy ..., rąnili, vodą polewą<li> y kło
do wały 1420 Pozn nr 1063; Yako iest Pyotr
kmyecz yoth na wtorky po pyrzwem rancoyemstwe y clodowan 1428 Przyb 21.
Kłodzina coli. 'kłody, pnie, arborum deiectarum trunci: Robora tricenta et sexaginta tunas
vlg. clodziny 1425 KsMaz II nr 1605; Arnolth
nyewinowath Janowi syedmidzesyanth groszi za
clodzino 1427 ZapWarsz nr 2697; Jaco ya tho
wem, o cthoro clodzino Voycech na Jana szaloual, teg on Chomanthoui nye podał ib. nr 2748;
Jakom ya nye pocradl raczczam clodziny za
poi kopi y sza szescz grosszy 1428 ib. nr 282;
Jaco ya to wem, o która clodzina Climonth
na Blazeya zalowal, tey mu myal polouicza
zaplaczicz, yako w Thorunyu przedal 1447 ib.
nr 802; Raczslawski potens erit dimittere clodzyna per fluvium San racione salis 1477 AG Z
XVI 137, 57/77. ib. 138.
Kłodzisko 'miejsce do łowienia ryb, locus,
ubi pisces capiuntur, locus piscandi : (W ikariu
szow i... zapewnia biskup... dochód) kłodzisko
(1439) 1606—8 KodWP V 607.
Kłokietliwy cgadatliwy, świegotliwy, garrulus5:
Iązyk yego (sc. Jesusa) vmovny a vyelebne
movy, nye rychły, nye klokyethlyyy (lingua
fu it... non prom ptula vel garrula), nye szepetlyyy any momotlyyy Rozm 151.
Kłokoczek b o t.'sykomor, Ficus sycomorus LĆ:
Zacheus... ascendit in arborem sycomorum,
gl. sycomorus ylg. clococzek (Luc 19, 4) ca 1420
R XXIV 81.
Kłokoczkowy 'będący w związku z kłokoczkiem, qui sycomori e sf: Gyagoda klokoczkowa
(war. lub.: *glogocztową) morum (Amos pa
stor et rusticus, et ruborum mora distringens,
paucis verbis explicari non potest Prol) 1471
M PK J V 6.
Kłokoczyna bot. 1. 'Physalis Alkekengi L f :
Klokoczyna alkekengi ca 1500 Rost nr 7099.
2. 'Staphylea pinnata LĆ : Klokoczina ficus
yacua 1472 Rost nr 180.
Kłomia 'rodzaj sieci rybackiej, rete ąuoddam :
Villani yero... cum reti cloma et hamo piscabuntur (1266) KodWP I 367; In ipso fluuio
ciues ipsius ciuitatis cum rethe dieto klom ya...
liberam exerceant piscaturam (1365) M M A e
X 184; Piscari eciam potest idem seultetus cum
reticulo, quod cloma dicitur (1369) KodWP III
331; Concedimus liberam piscaturam ... rethi-
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bus vatha et clomya (1381) ib. 518; Piscatura
in lacu n o stro ... cum paru is... retibus hamo,
clom ya... donauimus 1418 KodMazL 164; Parvo
rete, quod clomia dicitur (1447) XVI p.pr. Matr
IV 3 nr 816; Klomya uel kolowroth ca 1455 JA
XIV 491; Klomya tracmen ib. 495; Rethe minori
al. zabrodnycza et klomya 1497 StPPP VII 27.
Kłomica 'rodzaj sieci rybackiej, rete ąuoddam :
Scultetus... cum instrumento dieto klonycza
(pro klomicza) de virgis facto in piscina et
fluuio... piscandi pro se habeat facultatem
(1401)X V p .p r . WierzbFrag 29.
Kłonica 'drążek umocowany na osi kola
u wozu, podtrzymujący drabinę i półkos z ki,
pertica, quae axi applicata, currus capsam vel
parietes scalares su stin e f: Csom vczinil Yanowy,
to za gego począthkem, kedi na mo klonyczą
byl 1435 KsM az III nr 933; Clonicza furcale
1437 W isi nr 228 s. 87; Clonycza trocheus
ca 1455 JA XIV 493.
Kłonić 'nakłaniać, przekonywać, flectere, inducere, cogere : Christus pulsat flagellis, comminacionibus, beneficiis, promissionibus et exemplis kłoni karanim, groszami, dobroczamy,
obyetami, przicladami swyanthich 1461—7
Serm 315 r. ~ Cf. Nakłonić, Odkłonić się,
Podkłonić, Pokłonić się, Przykłonić, Skło
nić, Wskłonić się, Zakłonić (? ), Kłaniać
się, Pokłaniać, Skłaniać.
Kłopot fo r m y : n. sg. kłopot ca 1455 JA XIV
489, Rozm 7; ~ g. sg. kłopotu 1409 Piek VI
382, Sul 3, ca 1500 JA IV 92; kłopota De
morte w. 399; ^ d. sg. kłopotu Rozm 693;
^ ac. sg. kłopot 1403 Pozn nr 725; ^ /. sg.
(w) kłopocie FI i Pul 54, 2; ^ n. pl. kłopoty
XV med. R XXIV 362; — g. pl. kłopotow XV
med. S K J I 67, 1484 Reg 722; ^ d. pl. kłopotom
Sul 52; ^ ac. pl. kłopoty XV med. PF IV 594,
De morte w. 484, 1484 Reg 722; ~ /. pl. (w) kłopociech Sul 6, XV med. SK J I 58. 87.
Z n a c z e n ia : 1. 'przykrość, trudna sytuacja,
zmartwienie, kłopot, vexatio, sollicitudo, molestia, angor, incommodum : Smoczil iesm se
w clopocze moiem (contristatus sum in exercitatione mea) FI 54, 2, sim. Pul; Z geyze rosmagythosczi skarghy... czanstokrocz po wyelkych
klopoczech (post multiplices vexationes) ostayą
nyekako nyeszmy<r>telne Sul 6; Podząkyy mv
z dobrothy, vkrocy lyvdzskye klopothy XV
med. PF IV 594; W nadzey chwały wecznyey
wyeszeląndcz sze, w klopoczech, w troskach
czyrpyączy (spe gaudentes, in tribulatione patientes Rom 12, 12) XV med. SK J I 58; Z mych
kłopotow, nyedostathkow, *przeszladowenya
będę sze wyelbycz si gloriari opportet, que
S ło w n ik s ta r o p o ls k i I I I
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infirmitates mee sunt, gloriabor (II Cor 11, 30)
ib. 67; Visitare pupillos et viduas in tribulacione eorum w klopoczyech gych (Jac 1, 27)
ib. 87; Gen ma grody y palacze, kaszdy przeth
mv koszv skacze, by thesz myal szelaszna
wrotha, nye vdze se mnv klopotha De morte
w. 399; Aszasz nye czytał szwyathych zyyothą,
czo myely czyaszkye *glopothy? ib. w. 484;
Gegoz Anna z yyelykym yeszelym y z yyelyką
radosczya przyyąla yako syego gospodarza,
tako ysch wschystek plącz y ych zamat, y ten
kłopot obroczyl szyą ym yyelykye (leg. w wielikie) yyeszyelye (omnis quoque gemitus ipsorum com m utatur in maximum tripudium,
fletusque sedatur) Rozm 7; Bo y ktorego nayyatschego mąza od począthka svyata nyeyyasta
ku *kloputu nye przyprayyla? Rozm 693.
2. 'spór, zwada, lis, litigium, contentw :
Gdysz wszego rostyrky a nyeszgody gest maczerzs pospolythoscz, w geyze thesz bracza
alybo rodzeny bądacz kv myrszączcze alybo
klopothom nyemalym cząstokrocz szą porvszayą
(ad rancores seu lites non modicas saepius proyocantur, Dział 44: na gnyew abo sw ar...
przychodzą) Sul 52; Szwadi, gady, klopothy
litigia et contenciones (ex quibus oriuntur
inyidiae, contentiones, blasphemiae, suspiciones
malae I Tim 6, 4) XV med. R XXIV 362; Klopoth controuersia ca 1455 JA XIV 489; Braczya... <i> syostry mayą sye <wia)royaczi
nyezgody y tez svarow, kłopotow (litigia)
myedzy sobą 1484 Reg 722; A gdyby sye przygodzyly... myedzy gymi... nyezgody..., tedy...
mayą y e ... vthlvmyczi..., bo yesthly thego nye
vczynyą, thedy... przed onym ... bądą odpoyyedaly, k tó ry ... bądzie myeczi mocz sądzyczi
takye klopothy myedzy gymy ib.; ^ 'spór
(sądowy), proces, lis, iudicium : Czso Drogomir
przedal Bodzandze cone, o ti gi slubil viprawicz,
aczbi ot tego clopot mai 1403 Pozn nr 725; Misit
me iudicium regale ad te, ut istum hominem
restitues sine lite vlg. przes kłopotu domino
lanussio 1409 Piek VI 382; Pothem thi tho
stroni, chczancz kv kończy zgodi... przycz...,
poszlubyly, iako w iadnacza..., abychom mogli
s prosty a przes clopothy (Dział 3: krom wszego
sądy)... zrzandzycz (ut possimus de piano,
et sine strepitu... ordinare) Sul 3; ^ 'hałaśliwe
rozmowy, sprzeczki, contentw : K stolv..., asz
od nyego wstanieczye, to, czo podług obyczany
(pro obyczayu) cztą, sluchaycye s pylnoscza
a przes kłopotu cum acceditis ad mensam, donec
inde surgatis, quod vobis secundum consuetudinem legitur, sine tum ultu et contentionc
audite ca 1500♦ JA IV 92.
38
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Kłopotać f o r m y : praes. ind. 3. sg. kłopoce
1400 SK J III 188, 1466 R XXII 26; 3. pi. kło
pocą XV med. R XXV 155; ^ part. praes.
act. adi. d. sg. m. kłopocącemu Sul 77; ^ inf.
kłopotać Sul 8. 26. 45; ^ part. praet. pass.
n. sg. m. a. pl. m. kłopotany a. kłopotani
Rozm 58.
Z n a c z e n ia : 1. *niepokoić, nagabywać, na
pastować, sollicitare, vexare, fatigare5: W oźni...,
kgdi kv pozywanyy przigedze, za wyną panową
wyesznyczow clopothacz nye ma (villanos inąuietare non debet) Sul 8; Gysz kmyecze nye
bandąly krzywy wyni swego pana, chczemi...,
abi przes tho pozwanye kthorymkolye obyczayem nye wczązany a nye kolathany, *rozvmney
na dalsze roki, bo cząnstokrocz... z gnyewv
obiknyono y kmyecze nyewynnye klopothacz
(fatigare) Sul 26; Kv zathworzenyv gygraczom
kostek sloscziwey chytrosczy, gysz obykly
pyane... na brok alybo na poszyczki gygrayącz
s pyenądzy, sz kony a nyegdi y s dzedzyn
oblypycz, klopothacz (exspoliare) a szkodlywye
oddałycz, gysz thako obygrany..., cząstokrocz
w grzechi gorsze ypadayą Sul 45; Clopocza
perturbant XV med. R XXV 155; Cura ąuatit,
kłopocze, manes 1466 R XXII 26; Czczyenye
o tern, kako dzyeyycza M arya kłopotany
y Yozeph o yey począcye Rozm 58.
2. 'spierać się, procesować się, lite vexare,
litigare5: Jako wyemi y sswadczimi, esz dzedzina, o yansz kłopocze Micolaya Sczepan,
yest Mikolayowa prawa, a Sczepan k ney
niczs nye yma 1400 SK J III 188; Gdyby szą
przygodzilo ktoremy o granycze klopoczączemv
doszwyathczycz (quod si continget aliąuem litigantem pro limitibus docere) a ykazacz dwa albo
trzy kopcze..., tedy pothkomorze nasz tego,
gen lepsze snam yona... ykaze..., ma przypysczycz kv szwyathczenyy Sul 77.
Cf. Skłopotać, Zakłopotać
Kłopotanie 'trapienie, prześladowanie, napasto
wanie, vexatio, fatigatioć: A przetho mi, thakee
klopothanye a ygabanye zkazycz chcząncz
(vexationi obviare yolentes), ystawyami Sul 27;
Slyzebnyczy... wymyślone obyczaye klopothanya nalazyyą (fatigandi et vexandi adinveniunt modos exquisitos) Sul 68.
Kłopotliwy 'kłótliwy, zwadliwy, skory do
sprzeczki, do procesów, litigiosus\* Bo obykly
nyekthorzy barso klopothlivi (multum litigiosi)
pothwarzą mąze nyevynne... obvynyacz Sul 54.
Kłopotny 1. 'gwałtowny, niespokojny, inąuietus,
consternatus (de eq u o f: U t si equus yellet esse
clopotni, stringat eum cum freno XV in. R XXIV
67.

2. 'szkodliwy, perniciosus’ : Klopothna precipitacionis (dilexisti omnia verba praecipitationis, lingua dolosa! Psal 51, 6) 1471 M PKJ
V 64.
Kłos f o r m y : n. sg. kłos 1450 RpKapKr,
1486 Rost nr 6334, ca 1500 Erz 29; ^ g. sg.
kłosa XV p. pr. R XVI 336; ^ g. pl. kłosow
BZ Lev 23, 10. Deut 23, 25, ca 1500 SprTN W
V 9; ~ ac. pl. kłosy B Z Ex 22, 6. Lev 19, 9,
Rozm 323.
Z n a c z e n ia : 1. 'spica: A rista... dicitur
eciam sumitas calami vlg. kłos 1450 RpKapKr;
Acz wiszedwszy ogyen, nalyazlbi klossy (spin as),... wroczy szkodo (sc. ten), ktoro (pro
który) ogyen szdzegl B Z Ex 22, 6; Nye przisznyesz asz do szamey zemye any opusczone
closzi (spicas) bodzesz sbiracz B Z Lev 19,
9; G disz... ssezznyecze snopy z kloszow (manipulos spicarum), przinyescze pirwey yrody
szny (leg. żni) waszey kv kaplanovy ib. 23, 10;
Vinidzesli na pole swego prziyaczela, nasczikasz kloszow (franges spicas)..., ale sirpem nye
bodzesz zoczi BZ Deut 23, 25; Klosz spica
ca 1500 Erz 29; Farrao kroi yydzenye myal,
gdy szyethm klozow czudnych yydzyal ca 1500
SprTN W V 9; O tern, kako są apostoloyye
targyyącz (pro targayącz) kłosy y yedly Rozm
323; ^ Surgens maturo tempore quoque thoro,
virge uel calami, cioszą, iaciendo frusta sputasti XV p. pr. R XVI 336.
2. zamorski kłos bot. ' Nardostachys Jatamansi
D. C3: Zamorsky ciosz 1486 Rost nr 6334.
Kłoteczka cf. Kłódeczka
Kłócie c f Kłucie
Kłóć c f Kłuć
(Kłódeczka) Kłoteczka 'mała kłódka, zasuwka,
zapora do drzwi, sera parva, serula, claustrum :
Klotheczką serula ca 1500 Erz 29.
Kłódka, Kłótka f o r m y : n. sg. kłódka ca 1500
Erz 29; ~ g. sg. kłódki 1409 KsMaz I nr 1253,
1500 ZsigBud 47; ~ n. pl. kłódki 1394 M M Ae
XV 63; ~ g. pl. kłotek 1481 AKPr V 376;
— ac. pl. kłódki 1439 AG Z XII 54, XV med.
M PK J V 431, 1481 AKPr V 376, 1498 StPPP
II nr 4497.
Z n a c z e n ie : 'zamek, kłódka, zasuwa, zapora,
sera, claustrum: Pro III seris, dictis klodky,
III scoti 1394 M M Ae XV 63; Iacom ya, prziyachaw do Dzirzskowa mostu, ne odbiłem
ciotki anim slamal wrót szilo 1409 KsMaz I
nr 1253; Quinque seracula al. klothky, zamky
repercuciens yiolenter 1439 AG Z XII 54;
Grzechy przes klodky, a czsnoty [...] (peccata
per seras et virtutes per m uros... designantur)
XV med. M PKJ V 431; Violenter reseravit et
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repercussit al. odszyekl y odbył seras al. zamky
y klothki 1481 AKPr V 376; Pro yiolenta
repercussione seraculorum al. zamków albo
klothek ib.; Repercussisti eciam sex hostia ad
cameras sex et concussisti duos truncellos al.
klodky 1498 StPPP II nr 4497; Eodem die
a reformatione sere al. klothki ad thesaurum
dedi IIII denarios ungaricales 1500 ZsigBud
47; Sera, eyn schlosz, est Armatura ostii, klothką
vel zamek ca 1500 Er z 29; Sera zyelaszny zamek
vel zyelaszna klothką ib.
Kłosie coli 'kłosy, spicae : Zvolyenyczy yego,
kyedy szye ym chczyalo yescz, począly targacz
kloszye (coeperunt vellere spicas M at 12, 1)
Rozm 324.
Kłótka cf. Kłódka
Kłub cf. Klub
(Kłucie) Kłócie 1. fkłucie, zganię, przebijanie,
stimulus’ : Kloczye stimulatio ca 1500 Erz 29.
2. 'dolegliwość cielesna zwana kolką, tormina,
intestinorum dolor : Kloczye, bodzenye compunctio et molestia ca 1500 Erz 29.
3. 'znak po ukłuciu, przebiciu, corporis transfix i vestigium, vulnus’ : Nisi [non] videro in
manibus eius fixuram, gl. fixuram clocza, clavorum ,... non credam (Jo 20, 25) XV med.
GIWroc 28 r.
4. dubium: 'walka bronią kolną, walka na
kopie, hastarum certamen : Jeorgius... arma
hastiiudialia ai. zbroyą cloczą seu colcza...
Jo h anni... reponere et restituere fideiussit et
inscripsit 1456 StPPP II nr 3582. ^ Może to
przymiotnik kłocy? kłoczy?
Kluczek cf. Kluczek
(Kłuć) Kłóć f o r m y : praes. ind. 3. sg. kole
XV med. GIWroc 80r; 3. pl. kolą Rozm 830;
r^part. praes. act. adv. koląc Rozm 562; ^ inf.
kłóć 1462 R XXV 270, ca 1500 Erz 29 ; ~ praet.
1. sg. m. -m kłoł 1448 ZapRpZakr 14, 41; 3. sg. m.
kłoł 1418 Pozn nr 953; 3. pl. m. kłoli ca 1500
JA X 384; ^ part. praet. pass. g. sg. f . kłotej
1472 ZapWarsz nr 3052; ac. pl. f . kłote 1498
AG Z XV 361, 1500 ib. 392.
Z n a c z e n ia : 1. f żgać, przebijać, godzić czymś
spiczasto zakończonym, stimulare, compungere’ :
Deptał gy y klol nan dlusicza, na swego pana
1418 Pozn nr 953; Yakom ya nye klol Jana kozikyem 1448 ZapRpZakr 14, 41; Klocz stimulare
ca 1500 Erz 29; Kloly ca 1500 JA X 384; Yąly
mylego Iesucrista..., nyektorzy vlocznyamy
kolącz y tlukącz yego głowa szvyąthą Rozm 652;
Grzechy czlovyeka pchayą-cz albo kolyą-cz
yyączey nyzly czyrnye Rozm 830; ^ Jakom
ya B arazy... nye sbyl... anym mv zadał rany
othphorzoney, crwawey, clothey 1472 Zap-

Warsz nr 3052; T u ... intulisti sibi manu
arm ata... duo yulnera fixa in cubito al. klothe
na lokczyy 1498 AG Z XV 361, sim. 1500 ib.
392; ^ 'przybijać, przytwierdzać, figere’ (?):
Quanto enim peccator durius figit, cole, mentem
suam in terram, tanto inmobilior est ad celestia XV med. GIWroc 80r.
2. 'walczyć na kopie w turnieju, hasta ludere,
cer tarę’ : Klocz hastiludere 1462 R XXV 270.
Cf. Pokłuć, Przekłuć, Skłuć, Wkłuć, Zakłuć
Kmieciewy cf. Kmieciowy
Kmieciow(y), Kmieciew(y) 'dotyczący kmiecia,
związany z kmieciem, qui cmethonis est, ad cmethonem p ertin ef: Jaco Potrek ne wszanl Potrkowa drewna ale kmeczewo 1389 Pozn nr 237;
Thy szą stali rany za kmeczowem początkem
1441 StPPP II nr 3003; Gdi paan wszy zzoną
kmyeczową sgwalczi Sul 14.
(Kmiecki) Kmiecski 'dotyczący kmiecia, zwią
zany z kmieciem, qui cmethonis est’ : O pysczynye kmyeczskyey:... Gdy ktori kmyecz ymrze
nye mayącz dzeczy..., pyscziną gego dobra
k sobie przygmyyą Dział 29.
Kmiecski cf. Kmiecki
Kmiecy fo r m y : n. sg. m. kmiecy 1466 R XXII
14; / . kmieca Sul 108; ^ g. sg. f. kmiecej
Sul 109; neutr. kmiecego 1468 TymProc 244;
^ ac. sg. f. kmiecą 1388 TPaw III nr 983, 1399
ib. nr 6079, 1420 TPaw VII nr 1941, 1445
Pozn nr 1632, Sul 81, 1452 TymSąd 16, 1498
MacPraw VI 274; neutr. kmiece 1411 HubeZb
91; ~ l. sg. f. (o) kmiecej Sul 100; ^ n. pl. f.
kmiece Sul 13; ~ g. pl. f . kmiecych 1479 Zap
Warsz nr 1220; ^ ac. pl. f. kmiece Sul 16;
^ /. pl. m. (w) kmiecych 1427 Pozn nr 1258;
/ . kmiecych Sul 16.
Z n a c z e n ie : 'dotyczący kmiecia, związany
z kmieciem, qui cmethonis est, rusticus’ : Thoma
nye ranczil Sandzywoyewy... za dwadzeszcza
*kmechiczch zaczangow 1410 Piek VI 402;
Cso szagol Stanisław panu Boguczskemu bidlo
kmecze, tho szaganl na gego prawe dzedzine
1411 HubeZb 91; Moy oczecz ne szdaual
Crzeslaoui rokow o kmieczo rano 1420 TPaw
VII nr 1941; Woczech szabyl swyna w oplochech
{leg. opłociech) kmeczych 1427 Pozn nr 1258;
Pusczyni kmyecze (cmethonum) paanom przycz
nye mayą Sul 13; O ranach kmyeczych. Za rani
kmyeczee (pro yulneribus cmethonis)... czirzpyącemy dwye cząnsczy a trzeczya szandowy...
ma bicz daana Sul 16; Za głową kmyeczą (pro
capite plebeii) obykly sza dany bycz dzesącz
grzywyen Sul 81; O pomoczi kmyeczey Sul 100;
Bytha wyna kmyecza (ąuantitas poenae pro
I cmethonum yerberatione) Sul 108; Placzyesz
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głowi kmyeczey (poena pro homicidio cmethonum) Sul 109; O kthorą vyna kmyeczą bithą
Pyotr na myą żałował, o thom szą ia s nim
pogednal 1452 TymSąd 16; Kmyeczy stoi rustica mensa 1466 R XXII 14; Jakom ya samoczwarth nye zagyal gwalthem bidla kmyeczego
1468 TymProc 244; Nye zayanlem swyerzepycz
z wangrodi gvalthem kmyeczych 1479 ZapWarsz nr 1220; Jeslibi niekthori lo th r... bil
p o ym an..., a stharostha... wipvsczilbi g o ...,
nye skarawsi onego..., thakowi stharostha ma
zaplaczicz kxiązączyu za wyną, tho iesth, iesli
sliachthą wipvsczil, thedi slacheczką, a iesli
kmieczia, thedi kmieczią głową (solvere...
poenam capitis pro plebeio) 1498 MacPraw
VI 274; ^ siedzieć w(e) kmiecą 'mieszkać na
kmiecy sposób, na prawach kmiecia, cmethonum
ratione aut iure habitare’ : Sicut Mathias cum
Staszcone receperunt decem marcas apud Petrum et sederent semper aput eum ve kmeczo
1388 TPaw III nr 983; Sicut tu non sedisti we
kmeczo et non solvisti censum, ąuoniam non
fuisti citatus 1399 ib. nr 6079; Czo na tern
sledze schedza a nye mam nan starosczskyego
prawa any go w pyenadzech dzesza ("dzierżę5),
ale w kmecza szedza 1445 Pozn nr 1632.
Kmieć f o r m y : n. sg. kmieć 1391 Pozn nr 98,
1400 StPPP VIII nr 9644, 1401 Pozn nr 504,
B Z Gen 24, 1, etc. etc.; ~ g. sg. kmiecia 1399
StPPP VIII nr 8585, 1401 Pozn nr 708, 1403
SK J III 197, etc. etc.; ~ d. sg. kmieciu 1393
TPaw IV nr 85, 1402 SK J III 194, 1434 Pozn
nr 1565, 1471 TymProc 21 A; kmieciewi 1397
Pozn nr 328. 357, 1400 ib. nr 448, 1403 Piek
VI 174, 1438 Pozn nr 1601. 1624, Sul 61, 1456
ZapWarsz nr 1046, 1471 ZapM az 82, 1471
ZapW arsz nr 3022. 3039, 1473 SprTN W VIII
2, 41, 1484 ZapWarsz nr 1560, 1493 ib. nr 1750;
kmieciowi 1399 StPPP VIII nr 9490, 1406
HubeZb 113, 1427 M PKJ II 305, Sul 51, Dział
17, 1489 ZapWarsz nr 1592, etc.; ~ ac. sg.
kmieć 1400 TPaw IV nr 684; kmiecia 1387
Pozn nr 7, 1393 ib. nr 147. 155, 1399 HubeZb
97, 1414 Pozn nr 802, 1414 RafPocz 17, Dział 19,
etc. etc.; ~ v. sg. kmieciu Bogur B — F ; ~ i. sg.
kmieciem 1404 Pozn nr 577, 1405 Piek VI 277,
1443 TymProc 343, etc.; ~ /. sg. (o) kmieciu
Sul 91, Dział 18. 61; ^ n. du. kmiecia Sul
109; ^ g. du. kmieciu 1427 ZapWarsz nr 225;
^ ac. du. kmiecia 1405 HubeZb 105, XV in.
M aik 118; ^ i. du. kmiecioma 1398 Leksz II
nr 2112; ^ /. du. (we) kmieciu 1398 HubeZb 72,
1427 ZapWarsz nr 194; ^ n. pl. kmiecie 1420
Pozn nr 1069, 1423 M PKJ II 302, 1432 Pozn
nr 1411, Dział 4, etc.; ~ g. pl. kmiot 1393

Pozn nr 183, 1394 HubeZb 42, 1397 Pozn nr 339,
1405 ib. nr 758, 1407 Piek VI 333. 339, 1409
ib. 390, 1411 HubeZb 90, 1412 Pozn nr 867.
868, 1410—3 JP XXXIII 388, 1437 Pozn
nr 1482; kmieci 1386 HubeZb 60, 1393 ib. 68,
1399 ib. 108, 1406 Piek VI 307, 1426 AKPr
V IIIa 166, 1427 ZapWarsz nr 226, etc.; kmieciow Dział 18; ~ d . p l . kmiotom 1424 Przyb 17;
kmietom 1416 M PKJ II 297; kmieciem 1405
Pozn nr 764, 1420 ib. nr 1071, 1418—23 RocznHist XV 54, 1424 Pozn nr 1164, 1429 Zap
Warsz nr 346, 1470 ib. nr 2947, 1487 ib. nr 1615;
kmieciom 1401 Pozn nr 524, 1411 HubeZb 55,
1421 AKPr VIII a 155, 1443 TymSąd 27, Sul 61,
Dział 62, etc.; ~ ac. pl. kmieci Sul 9. 27;
kmiecie 1389 Pozn nr 56, 1398 StPPP VIII
nr 7757, 1402 JA VI 203, 1428 ZapWarsz nr 324,
1438 Czrs s. XLII, etc.; ~ i. pl. kmiećmi 1399
Leksz II nr 2320, 1401 SK J III 193, 1403
Pozn nr 742, 1411 HubeZb 90, Sul 88, etc.;
~ l. pl. (na) kmieciech 1446 ZapWarsz nr 760,
Sul 91; kmiecioch Sul 14. 61, Dział 34; kmie
ciach Sul 70.
Z n a c z e n ia : 1. 'chłop, poddany we włościach
szlacheckich lub duchownych, posiadacz gospo
darstwa rolnego, rusticus, qui cmetho dicebatur, domini nobilis vel ecclesiastici subditus,
qui et ipse praediolum ąuoddam possidebaf:
S mim wedzenim ne brano Wancowich kmeczi
1386 HubeZb 60; Potr prziyal w szoltisza rola
a kmecza pusczil przecz 1387 Pozn nr 7; Kseni
ne brała Staszcoyich rancoym [...], ale swoge
kmecze 1389 ib. nr 56; Geden kmecz wiszedl
sz Welima, huczinil pusto rolo 1391 ib. nr 98;
Vyslaowim rosgnani<m> kmeczi milawczewskich ymam viginti marcas dampni 1393 HubeZb
68; Petrasz ronczil Grzimkoui sza kmecza sto
grziuen 1393 Pozn nr 147, sim. 1408 ib. nr 658,
1428 ib. nr 1293; Ne pital Sandziwogya [...]
vlodarza, *keydi czai kmecza 1393 ib. nr 155;
Scepan posiał na m o ... kmecza na dobrowolne
drodze ib. nr 157; Passzek gyal... sz trzidzesczi
kmot przed ma vrota ib. nr 183; Jacom pri tern
ne bil anim cazal placzic kmecu penoczi 1393
TPaw IV nr 85; Jaczeg posiał na mo dze< d)zino... oszmnaszcze qmot i szaol ąmecza
moczo 1394 HubeZb 42; Jaco mi ten *kmeth
Poert (pro Potr) *pomoczniken bil, isz szabit
moy kmecz 1397 Pozn nr 224; Jacosm ne slubil
Boguchwałom kmecza zaplaczicz ib. nr 322;
Woczech wszol Maczeiewi, kmeczeui, vol na
drodze ib. nr 328, sim ib. nr 357; Jasek przijal
w mo dzerzewa *sam otrecz... a se *scem kmot
ib. nr 339; Kmecz Micolay chczal *pczisącz 1398
BiblWarsz 1861 III 34, sim. 1402 M aik 117;
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Iaco M anka wrzuciła sz0 w paney Magdalani
yego praw em ... i we dwu kmeczu 1398 HubeZb
72; Micolay prziszedw... sze dwemadzeszthoma
kmeczoma y dal mu policzek 1398 Leksz II
nr 2112; Sczepanow kmecz ne wczinil gwalthu
1398 Pozn nr 360, sim. 1402 ib. nr 540. 712;
Stasszek dzerszi... trzy kmecze 1398 StPPP
VIII nr 7757; Bartholomey podług smowy gmecza obesłał tego dna, gedi roky s nim ymal
1399 HubeZb 97, sim. 1402 ib. 117; O thi cobili
kmeczi Rosznatowskych Ywan gest praw 1399
HubeZb 108; Pechno prziyal... <s> *styrszmy
kmethczmy 1399 Leksz II nr 2320; Jan prziwolt
(pro prziwotl) mne szodzicz na Szandziwoyewe
kmecze ib. nr 2410; Jacosm ne wzala v kmyecza
quinque marcas 1399 StPPP VIII nr 8585;
To wschitko Sulek kmeczowi wroczil ib. nr 9490;
Ia co .,. memu kmeczewi dwa eona *wsanto
yego kazno 1400 Pozn nr 448; Iacom pana
woyewodo ypominal, yzbi mi mego kmecza
wroczil ib.; Ne ss moyo wolo wischedi Franek
kmecz przes czasy 1400 StPPP VIII nr 9644,
sim. 1401 Pozn nr 504; Ego habui smovo cum
Nicolao, quum me nagodził kmecz na to wloko,
tedi bich mu gego penocze yroczicz mai 1400
TPaw IV nr 684; Adame, thi bozi kmeczw, thi
syedzysz w boga weczw Bogur B — F ; Pachlerzow sy n ... ne pocradl coni Nemerzinim kmeczom 1401 Pozn nr 524; Jaszek ne wedzal, bi
ti woli ne bili v gego kmecza ib. nr 708; Clim an th ... nye pyl w karczmę rzandy ss kmeczmi
1401 SK J III 193; Czader zastauil gmecze
Yacusowa s gego dobro wola 1402 HubeZb
117; Andre w Nedospeline cztirzi kmecze namenone swim oczcze[cze]m dzerszi 1402 JA
VI 203; Czso pan Potrasch na mye zalowal,
bich yego kmeczy octo scotos... wzanl, tych
yesm ya ne wssanl 1402 SK J III 194; Kone
wraczani łanowemu kmeczevi sdrowo 1403
Piek VI 174; Iacosm Jacusszewi s km eczm i...
ne dal do poludno roku 1403 Pozn nr 742;
Ne wszol cztyr quartnicow oboznego od yego
kmecza 1403 SK J III 197; Aby bicz Micolaya
o kmecza 1404 KsM az I nr 449; Dal sandzo pomocz prawa Jacusszewi s Micolayem
s gego kmeczem 1404 Pozn nr 577; Climonth
ranczil Symunowi sescz grziw en..., a ne po
pełnił mu y poddał szo mu pod dwa kmecza
1405 HubeZb 105; Yan ne beszal... s kmeczem
1405 Piek VI 277; Andrzey zabił gego kmecza
y yego zoni przeprosił 1405 Pozn nr 754, sim.
1476 Czrs s. LXXXV; Xsancz custosz... s ósmi
kmot pobrał na yego dzedzine pres *granecze
1405 Pozn nr 758; Stanisław ... kmeczem zapowedzal słuchacz ib. nr 764; Tomek wsonl

temu kmeczoui woli przes praua 1406 HubeZb
113, sim. 1427 M PKJ II 305; Dzeszancz kme
czi... iachali n a ... dzedzino 1406 Piek VI 307;
Tandrzich yal... se dvemadzesti k m o th ... i wszol
m u ... kmecza s wozem 1407 ib. 339, sim. ib.
333; Bninsczi chczeli prawo Tarnowskego kme
czem ossadzicz 1407 Pozn nr 610; Obsilal
Pyotrasza, bi mu kmecza wroczil 1408 Piek VI
366, sim. 1408 Pozn nr 647; Byeszal... s szedmo
kmoth 1409 Piek VI 390; Pan Landsky sial
swego soltissa do Filippa, abi bil milosczyw
yego kmeczom 1411 HubeZb 55; Sbilut ranczil
Boguphalowy za kmecze ib. 57; Swema s tako
dobrim jako ssam a sse dwemadzesthoma kmyot
na Wyslawow dwór <nie biegał) ib. 90; Thworzianowi sinow e... wybili b id lo ... se dwema
slachcziczoma a s panczo kmeczmy ib. ;
T hom a... jal gwałtem we cztirdzeszce y we
cztirech k m o t... w dom kxandza 1412 Pozn
nr 867, sim. ib. nr 868; Ten lyst, *sczo so Bogusz
commendor s kmeczmy zapisał, ten yest prawy
ib. nr 869; Jakom yanczey ne *wrzol świni,
gedno podług zemskego ykladu s konarskich
kmot 1410 — 3 JP XXXIII 388; Jan Sandzinszki
posszadzil mo na prawe, abych sandzil kmecza
Pawia 1414 Pozn nr 802, sim. 1414 RafPocz 17;
Jako ne zapowadal po sswe dzedine chodicz
kmethom 1416 M PKJ II 297; Sandek ne dal
Janoui kmeczoui dwu ranu 1418 TPaw VII
nr 519; Jacom ya ne *wszol Mykolaiowi trzech
kmeczy y rataya 1418 TymW ol 68; Cocoska,
yego rocoyma, ranczi, kedi bi ne dal, tedy ma
wissacz we dwa kmecza XV in. M aik 118;
Tedy *go pąn Potr ne ra n ił..., ale gy kmecze
raniły 1420 Pozn nr 1069; Pani H an k a... ne
dala swim kmeczem tam isce w Ludomach dwu
lathu voley ib. nr 1071; Pany Staskowy dna
ro b o th ... nigdy nye zastaw ała... any dla za
stawy dala robycz kmeczom 1421 AKPr V IIIa
155; Kmecze vczynili poczanthek na synu gego
1423 M PKJ II 302; M aczey... nye d a l...
dzewyanczy ra n ... Pyotrowy y gego synowy
Yandrzeyewy, kmeczem s Czyswycze 1418—23
RocznHist XV 54; Yan Turkow sky... kony
dzesszaczora wsząl kządzu... y iego kmeczem
1424 Pozn nr 1164; Moy rzancza *czyodzal trzy
wozy kmyothom z Bloszeyewa 1424 Przyb 17;
łanów oczecz... ne prossyl km eczy... do Zagorzicz 1426 AKPr VIII a 166; Abi dal trzi
kmecze na panskye skaszanye 1423—6 Roczn
Hist XV 69; Ya mam tha vmowa s Mycolayem,
esz mi myal dacz w wanszane ve dw kmeczu
w Rastowe 1427 ZapWarsz nr 194; Jako ya
Pyotraszowy dw kmeczv ne sbil ib. nr 225; Jako
ya Janowy trzech kmecy ne sbyl ib. nr 226;
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O ctore kmyecze proboscz na myan zalowal,
themu yesth rok mynanl 1428 ib. nr 324, sim.
1438 Czrs s. X LII; Kedi Marcisz swim kmeczem w czasz pouedzal, eze owyesz odmovil
1429 ZapWarsz nr 346; Jszem ya ne podoral
wischey roi Baschevi... any kmecze moy 1432
Pozn nr 1411; Jszem b y l... nem oczen... tedy,
kedym mai rok zawity ze trzymi kmeczmy
s Wirchuczima 1434 ib. nr 1439, sim. 1471 Zap
Warsz nr 3016; W losth... nye dal pyączy ran
cr[a]wawich Zemyącze kmyeczu z Ordzina 1434
Pozn nr 1565; Czo mya ozalowai M ycolay...,
abych ya yachal... szesczanacze {leg. z sześciąnacie) km yoth..., tegom ne yczinyl 1437 ib.
nr 1482; Czso moy włodarz wsząl dwoge
k o n y ... Woczechowy kmeczewy..., to w szal...
na swem 1438 ib. nr 1601, sim. ib. nr 1624;
Gdim szedzal w Kąszacech kmyeczem, a thy
bądączy starsza nye wimerzylasz my trzecey
roley 1443 TymProc 343; Jakom ya ne zabił
kmeczom Skerdowym dw wyeprzow szylą 1443
TymSąd 27; Manczimir ne myal bracz oborzn eg o ... na Medzeszskych kmeczech 1446 Zap
Warsz nr 760; Kmyeczy, czokolye gich gest nyestalich (cmethones... quotquot sunt contumaces), kaszdego ianym volem poczandzacz może
Sul 9; O kmyeczoch, kylye gych może wynycz
ze wszy Sul 14; Sluzebnycy thi tho wboghe
slyachti... alybo kmyeczy (yillanos) przes w yni...
y przes przykaazanya sandzey pozywayą Sul
27; Solthyszowy abo kmyeczowy yczynyonemy
slachczyczem (sculteto vel cmethoni factis militibus) trzy grzywny wstawyami za rany bycz
zaplaczone Sul 51; Vyny, prze które oth pana
swego vczecz slvza tako kmyeczewy, szą thy
Sul 61; Tosz slvsza kmyeczom yczynycz ib.;
Tho tesz yvsz yiszszey popysano o kmyeczach
Sul 70; M yary... zythne.. gesz na thargy przes
kmyecze (per cmethones) przywożony bywayą
Sul 82; Myedzi kmyeczmy manzoboystwo bi
syąn sstalo Sul 88; O kmyeczyech, czso... idąn
precz Sul 91; O kmyeczyu prze crzywdąn precz
gydanczem ib.; Ma scholtissa... za onim kmyeczyem (post illum cm ethonem)... posslaacz ib. ;
Dwa kmyeczya (duo cm ethones)... ranylybi
syan Sul 109; Dzyen kmyeczye (incolae villarum) bąndą robycz wthidzyen Sw/110; Yakom
ya nye ssaslala sina swego Chrczhona na vczancze ranky Janowy, kmyeczevi Viganthovemv
1456 ZapWarsz nr 1046; Kmyecze pod nym badączy (incolae in eadem villa degentes), ... mayą
bycz s panem klaczy Dział 4, sim. ib. 1. 14. 55;
Tedy kmyeczowy po gednemv wolv ib. 17;
O wtóre szadne nyeposluszenstwa vczynycz przykazygem dw woły, a na kmyeczy po gednemy

ib. 18; Gdy slyszebnyk przy dzeczkowanyy nyektorego zem yanyna... albo gego kmyeczow
byłby odbyth, tedi taky zemyanyn nam:-., przepadnye wyną pyathnadzescza ib.; Sądzą *temo,
kogo tako dzeczkowano, bydło abo gynsze rzeczi tako wząte albo gego kmyeczowy (yillanis,
Sul 31: panv wszy alybo wyesznyczam)... ma
wroczycz ib. 19; Podsądek za kaszda personą
albo kmyecza... panowy tych kmyeczy pokypy
abo przepadnye vini rzeczone pyacznadzesscza
ib.; O zbiegłych kmyeczoch ib. 34; Gedno
w tych schtykach kmyecze (cmethones)... mogą
zbieszecz:... gdy pan kmyeczowy (sui cmethonis) szoną... pokala yaw no..., gdy kmyecze
(yillani) o wyną pana swego byliby w klatwye...,
gdy o wyna panyską kmyecze dzeczskowanoby...,
gdy sam pan swe kmyecze przez viny zbyya abo
lupy ib.; Kmyeczowy (cmethoni) schescz grzywyen, kto gego *vderze, ma zaplaczycz ib. 40;
0 zbiegiem kmyeczy tv patrz (de cmethonibus
fugitivis, Sul 61: o kmyeczoch w noczy *sbyglych) ib. 61; Gdy pan o swą winą bądze w klyątwie a kmyeczom pogrzeb bądze zapowiedzan
(ob hoc cmethones priyantur ecclesiastica sepultura) ib. 62; Yako ya wząl syekyry hu kmyecy
de Brodno w gymyenyy mego pana 1464 Zap
Warsz nr 1166; *Kmyecze... swazanego... do
cszyandza Janusscha wyolt {pro wyotl) 1468
SprTN W VIII 2, 41; Ssinowye mogy, Girzik
1 Pełka,... z ossmyanathczia kmyeczi ludzi pana
W oczechoyich... na dobroyolney drodze nye
gymali 1468 TymSąd 163; Yakom ya nye
szayal... bydła Y an a... any yego kmeczy 1468
ZapWarsz nr 1296; Yakom ya nye rzeki raczycz any szaplaczycz czthirech kop sza kmye
cze, Wacha y Jana sz Wawrzyszewa 1469 ib.
nr 1257; Any poszywam *cmyocza gwalthem
1470 TymSąd 162; Jakom ya na gymyeny dzedzycznem Dlothowe kmyeczem paną Nynognewowym gąssy do obory gwalthem nye zayąl
1470 Zap Warsz nr 2947; Thwoya kosza wszythky
zecze, tako szlachta, yako kmyecze De morte
w. 346; Stipą stroyą kmyeczye 1471 CyzKlob
445; Jakom ya kmyeczyw Jacubow y... wolu
y krowy., nye wszalem gwałtem 1471 TymProc
274; Yakom ya kmeczyewy Jacubowy po *rankoyesthwy przes Mykolaya w oytha... w mnye
wyranczonego nye *poczaczalem 1471 ZapM az
82, sim. 1471 ZapWarsz nr 3022. 3039, 1473
SprT N W VIII 2, 41; Jakom ya nye zassyadl samotrzecz drogy kmyeczovi thego tho Mikolay a..., gdy schedl s Chebrinowa 1479 Zap
Warsz nr 1217; Bartholomeus xandza opathow
nye zastał drzew v kmyeczy v mogich 1483 ib.
nr 1544; Chitrze bydlą s pany kmyeczye Satyra
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w. 1; Jakom ya nye wzoral any possyal rolyey
Pawiowy, kmeczyewy sz Mysczyna 1484 ZapWarsz nr 1560; Jakom ya stho bydła kmyeczy
sz Yabloney zayal we szkodzę 1486 ib. nr 1608;
Jako Michał przesh czelacz swa y kmyeczye
swym sesslanym odbył gwałtem kobył ssesczdzessanth 1487 ib. nr 1569; Jakom ya nye ka
zał ssobye kmeczem gych robycz gwałtem ib.
nr 1615; Jako y a ... s kmyeczy roboth nye po
brał 1489 Czrs s. LXXXVII; Jakom ja nye po
brał kmyeczyowy yego Syrocze broga syana
gwalthem 1489 ZapWarsz nr 1592, sim. 1490
ib. nr 1650; Jakom ya wsyal dwoye szany ludzem, kmeczom dwyema sz Mychrova w gayv
szvym 1491 ib. nr 1668; Jakoś thy wsyal kmyeczevy memu kłodą pyva 1493 ib. nr 1750; Jako
gya nye pozanl robothy yego sytha na plosye,
kthora lupyl... v Sthanyslava kmyeczye tham
tho na Radonyczach 1496 ib. nr 1770; Jako
g y a... nye szegnal gwalthem sz robothy gyego
kmyeczy de Myednyk oth szyeczenya lank 1497
ib. nr 1790, sim. 1498 ib. nr 1808; Jakom ya
n y e... vypvsczil volow z obory kmyeczya mego
P aw ia..., kthorem voly wszalem byl v kmyeczy
w *szchvych 1499 ib. nr 1859; Jako Paweł,
J a n ... szwymy {leg. z swymi) *km yathy... nye
myal wyąnczy pozythku XV p. post. Czrs
s. X LIII; My raycze Rymanowczy pyszemy vaszey mylosczy, ysze thu szą dwa kmecze XV ex.
SlArch I 169; ^ z fleksją łacińską: Conferim u s... eisdem fratribus in eodem Osmolino
cmethones iudicare 1246 Kod Pol I 52; Kymetho
XIII med. LPom 76; Kmeto, gmeto 1280 ib.;
Kmetho, id est homo censualis OrtCel 5, sim.
OrtLel 234.
2. rstarzec, senex, vetulus9: Kdicz yesm syo
yusz starzała, a pan moy yuz kmyeczyem (dominus meus vetulus est), na roskosz syo dam ?
B Z Gen 18, 12; I bil gest Abraham stari kmyecz
(erat... Abraham senex) ib. 24, 1.
Kmiećnica ( ?) ' więzienie, karcer, car cer, ergastulam9: Cmecznicza ergastulum 1434 PF V 31.
^ Może błąd pisarski zam. ciemnica.
Kmietowic cf. Kmiotowic
Kmietówna cf. Kmiotówna
Kmin bot. 1. 'km inek zwyczajny, Carum
carvi L .9: Kmyn carui, id est ciminum ca 1500
Erz 29; ^ kmin polny: Kmyn polny carui
ca 1465 Rost nr 3855; Polny cmin ameos 1484
ib. nr 5830; Kmyn polny siler montanum ib.
nr 6287; Polny *cumyn, cmin anetum X V p. post.
R LIII 64; Kmyn polny siseleos ca 1500 Rost
nr 7307; o p o ls k i kmin: Polszky kmyn ameos
semen ca 1465 Rost nr 3788; Polski kmyn carui
agreste 1472 ib. nr 239; Polszky kmyn carui
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1478 ib. nr 2135, sim. 1481 ib. nr 4981; Polsky
kmyn ameos 1484 ib. nr 5827; Polsky kmyn id
est carvi XV p. post. R LIII 61.
2. ' Cuminum cyminum L.9: Kmin cuminum
5
1437 Rost nr 2543, sim. 1475 ib. nr 3156, 1478
ib. nr 1953, XV p. post. PF V 9; Kmyn cimi(n )u m ca 1465 Rost nr 3846; Kmyn ameos
1485 ib. nr 5829; Kmyn ciminum 1493 ib.
nr 10950, sim. ca 1500 Erz 29; ^ kmin kramny:
10
Kmyn kramny ciminum 1472 Rost nr 238;
^ włoski kmin: Piper mixtum cum wloszky
kmyn XV p. post. R LIII 62.
3. kmin czarny 'czarnuszka siewna, Nigella
sativa L.9: Kmyn czarny ca 1465 Rost nr 3993;
15
Czarny kmyn ca 1500 ib. nr 5515.
Kmiotki bot. ' Arum maculatum L.9: Kmyothki
barba Aaron 1472 Rost nr 327.
Kmiotowa 'żona kmiecia, cmethonis uxor :
Machna kmotowa de Daniszewo 1428 TymW ol
20
83; Jakom ya nye yyanzal any maczyl Dorothiey,
kmyothowy Daczbogovey, gwalthem 1470 Zap
Warsz nr 1193.
Kmiotowic, Kmietowic fo r m y : n. sg. kmio
towic 1420 Pozn nr 1069, 1423 ib. nr 1130, Sul
25
79. 81; kmietowic 1434 Pozn nr 1432, 1450
TymProc 206; ^ g. sg. kmiotowica 1420 Pozn
nr 983, 1475 ZapWarsz nr 1393, 1477 ib. nr 1203;
^ d. sg. kmiotowicu 1423 Pozn nr 1130. 1160,
1424 ib. nr 1165, etc.; kmietowicu 1434 Pozn
30
nr 1433; ^ ac. sg. kmiotowica 1423 Pozn
nr 1151, 1420—30 BiblWarsz 1861 III 25, Sul 17;
i. sg. kmietowicem 1427 Pozn nr 1271; ^ ac. du.
kmiotowicu 1432 Pozn nr 1401; ^ i. du. kmietowicoma 1412 A K H III 191; ^ n. pl. kmioto35
wicy 1423 Pozn nr 1128,1426 ib. nr 1228; ^ d. pl.
kmiotowicem 1417 Pozn nr 926, 1423 ib. nr 1148,
1426 ib. nr 1234, 1432 ib. nr 1391; — ac. pl.
kmiotowice 1434 Pozn nr 1441; ^ i. pl. krniotowicy 1427 Pozn nr 1248.
40
Z n a c z e n ie : 'syn kmiecia, też kmieć, cmetho
nis filius, cmetho, rusticus9: Micolay prziszedl...
na Ianuszową gospodą... sze dwoma kmethoviczoma 1412 A K H III 191; Ne ślubował kmothouiczem z Uscicowa zaplaczycz dw krowu
45
1417 Pozn nr 926; M atka M iroslaow a... po
brała gimene Potrowo kmothouicza s Wargowa
1420 ib. nr 983; Yan kmothowicz s Loskuna
roszbil vecze w Studzenczu ib. nr 1069; Czo moy
kmothouiczy wsaly troye kony..., to wsaly na
50
mem pravem boru 1423 ib. nr 1128; Czso Parzisz y Micolay vczynily rok o pomoszene prawa
kmothouiczu s Komornyk, tegosz ya dopomogl,
a tąm kmothouicz stąl, a prawa ne chczal
| słuchacz ib. nr 1130; Yan s Palandza ne
55
kradł rzi sz w oza... any go szal kmothouiczem
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z Unykowa ib. nr 1148; Yan za kmothouiczą
Sw anthka... ne raczył panu Jacussewy ib.
nr 1151; Stanisław... ne dal trzy ran Pyotrowy
kmothouiczu z Małich Zekirek ib. nr 1160, sim.
1424 ib. nr 1165, 1426 ib. nr 1227, 1429 ib.
nr 1334, 1430 ib. nr 1528, 1432 ib. nr 1545;
Naszy kmothowiczi zaiali ty kony ną nąsey
lacze 1426 ib. nr 1228; Moy czlow ek... zayal
scoth ną lacze *kmuotowicem y soltisewy ib.
nr 1234; K atherzina... posląla szwego rzacza
(rrządcę5) sze czterdzesczy kmothoviczy 1427
ib. nr 1248; Jszem gyesdzil s kmethowiczem do
kxadza dzecanowey w sy... zadayacz prawa
ib. nr 1271; Czssom wcządzala Adama *kmąthowicza, tom gy wcządzala w mem czinszu 1420—
1430 BiblWarsz 1861 III 25; M icoiay... zayal
dobitek kmotowiczem s Gowarzewa 1432 Pozn
nr 1391; Czo mą pan Melinsky obszalowal
o dwu kmothowiczu, bich e (leg. je) mąl wszacz
na yego dzedzyne gw ałtem ..., tegom ne vczynil
ib. nr 1401; Jsze ma Baran s Lagewnik kmetowicz ne poswal o dwe cope racoyemstwa 1434
ib. nr 1432; Jszem ne rzecl drzewa vroczicz Ba
ranowi kmethowiczu s Lagewnik ib. nr 1433;
Jan karczm ars stawał trzy kmyotowicze prze
woytha ib. nr 1441; O ranach slyachcziczy przes
kmyothowycza zadanych Sul 17; Kmyecz nye
bądze mocz ktoremv szlachczyczowy... slachathnosczy naganycz, nyslyby... then tho kmyothowycz (cmetho) szliszal, yszby prze drygego
slachczicza pyrwey gemy było naganyono Sul 79,
sim. ib. 81; Kmethonis filius... al. kmyethovicz
1450 TymProc 206; Jank nye doyyothl na kmyeczya Voczyecha kmyothoyycza s Plochoczyna
o szbyczye Swyanthoslawh s Voleyh 1475 ZapWarsz nr 1393; Jacom ya nye sbyl... kmyothovicza przesz schyna mego Mikolaya 1477 ib.
nr 1203.
Kmiotowski 'dotyczący kmiecia, związany
z kmieciem, qui cmethonis e s f : Ho wyną kmyothowszką paan gych nye ghaban bąncz (pro
culpa cmethonis ipsum dominum inąuietare non
praesumat) Sul 8.
Kmiotówna, Kmietówna f o r m y : n. sg. kmiotowna 1401 Pozn nr 707, XV p. post. P F I I I 286;
^ g. sg. kmiotowny 1453 ZapWarsz nr 938,
1477 ib. nr 1202, 1480 ib. nr 1533, 1500 AGZ
XVIII 537; kmietowny 1488 ZapWarsz nr 3634;
^ d. sg. kmiotownie Sul 90; ^ ac. sg. kmiotownę 1420—30 BiblWarsz 1861 III 25; — ac.
pl. kmiotowny 1394 TPaw III nr 3470.
Z n a c z e n ie : 'córka kmiecia, chłopka, cmetho
nis filia, rustica : Ja tho suaczo, eszmi gi gol,
bo mi kmothowni powalił, ye sromoczil, a tho
wswedzaw, yachaw golesm gi 1394 TPaw III
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nr 3470; Kmotowna ne podzocowala panu łow
czem u... po godzech 1401 Pozn nr 707; Czoss[o]m czandzala Katherziną kmothowną moyą,
tąm czandzala w mem czinszu, ysz my go nye
zaplaczyla 1420—30 BiblWarsz 1861 III 25;
A czbi... gw ałt... kmyotownye (mulieri rusticali)... sstalbi syąn, tedi... gwaltownyk... cztirzi
grziw ni... zaplaczicz ma bicz prziczysnyon Sul
90; Jakom ja nye zb ił... Pyotrovey Reciboroyey
kmyothowny 1453 ZapWarsz nr 938; Jakom ya
Elzbyethy kmyothowny z Rokithk nye othe- gn ał... oth robothi 1477 ib. nr 1202; Yakom
y a ... nye szbyl Gyedwygy w gey domu, kmothowny szlachathnego Jana 1480 ib. nr 1533;
Jakom ya nye zbył Barbarj, zony Marczynowey
s Sokołowa, gwalthem, kmethownj gyego, anym
gyey trzech ren zadał 1488 ib. nr 1634; Kmyothowna rustica XV p. post. R F III 286; O ves...,
quas ipse invenit et~prevenit... circa actricem
tue tenute in Krzyvyeczka Volya al. u kmyo
thowny, dictam Vlka 1500 AGZ XVIII 537.
Kmotr 'świadek chrztu, ojciec chrzestny, kum
(w stosunku do rodziców dziecka lub do matki
chrzestnej), baptismi testis, patrinus5: Care nise
kmotrsze XV p. pr. R XVI 347; Stryi albo
km othr (patruus aut compater) bandąncz gednaaczem ... kv przysandze ma bicz przipysczon
Sul 11; Km otr ca 1455 JA XIV 489; Duchovny
km othr comaternus ib. 495; Poyąl km othr kmotrą w malzenszthwo. Zona yednego dobrego
czlowyeka krzczyla dzyeczyą, szlowye km othrą
została yedney dobrey zenye y z gyey mązem.
Pothym umarła tha zo n a ... y maz on, szlowye
yey kmothr, czo mu dzyeczyą krzczyla. Zgodzylo szye pothym, ysz masz oney zony poyal
zoną thego umarłego mąza, szlowye km othrą
yego pyrzwey zony Ort Mac 114, sim. OrtBr VII
567; Km otr compater ca 1460 M PKJ II 379;
Km otr Park 407; Km othr compater ca 1500
Erz 29; Comaternus km othr vel dvchowny
oczyecz vel dvchowna mącz ib.
Kmotra, Komotra 'świadek chrztu, matka
chrzestna, kuma ( w stosunku do rodziców dziecka
lub do ojca chrzestnego), baptismi testis, matrina :
Poyąl km othr kmotrą w malzenszthwo. Zona
yednego dobrego czlowyeka krzczyla dzyeczyą,
szlowye km othrą (OrtBr VII 567: komotra) zo
stała yedney dobrey zenye y z gyey mązem.
Pothym umarła tha zona, czo dzyeczyą krzczyla
y maz on, szlowye yey kmothr (OrtBr VII 567:
mąsz oney, slowye kmotry albo kmothr), czo
mu dzyeczyą krzczyla Ort Mac 114; Km otra
commater ca 1460 M PKJ II 379; K m othrą comater ca 1500 Erz 29; ^ Pica compatrissa cornici szyroka (rsroka’) km otraX V p.pr. R XVI347.

KNIAŹ

KNAFEL

Knafel, Knefel 'guzik, spinka, klamra, zapinka,
moie też naszyjnik, bransoleta, fibula, monile,
similia : Monilia al. knawle argentei 1486 AcLeop
I nr 1572; Donaverat illi... argentea monilia
vel kneffle 1492 RocznKrak XVI 58; Item XVII
knaphle de margaritis. Item ąuadraginta knaphle
deaurati 1494 SprKHS VIII s. CLXI.
Knaflik 'guzik, spinka, klamra, zapinka, może
też naszyjnik, bransoleta, fibula, monile, similia3:
Knaflik nodulus 1437 Wisi nr 228 s. 89; In illa
d ie... auferet dominus ornamenta calceamento ru m ..., monilia zaponky, knafflyky, sponky
(Is 3, 19) XV med. R XXII 322; Knaphlyky abo
sponky armille OrtCel 1, sim. OrtLel 232; Item
knapflyky, kolnyerzyky, kyeczky, bathuchy, koschulky, czo na on czasz zalyeschalo na dzyeweczky, thom sprauil 1493 P F IV 664; R ecepit...
octodecim nodulos al. knaflyky 1495 AGZ XVI
258; R ecepit... octodecim nodulos al. knawlyky 1496 ib. 265.
Knap 'tkacz, sukiennik, textor, lanifex3: Textor vlg. knap arripiens perticam fullonum vlg.
szthacziwo kn<a)pszko percussit valido ictu ad
caput eius ca 1420 R XXIV 86; Knap lanifex
ca 1455 JA XIV 494; Knaap Park 407; Marcus
m urator promisit Andree barbitonsori solvere
medicinales pro M artino knapp 1493 CracArt
nr 1121; Jacub Pilecha, knap de Pilcza 1493
Liblur nr 8657; Omnes lanifici al. knapy predicti opidi laboraverunt in predictis ramis fullo
num et folusch 1496 AG Z XIX 109; Cnap fullo
XV p. post. PF V 9; Knap lanifex ca 1500
Erz 29; ^ może już nomen proprium: Stanislaus
cnap accepit ius civile 1393 AcCas 282; Micolay
knap 1445 Czol IV 214; Nicolao, dieto knapp
1446 Przem II nr 65; Nicolaus knap de Pysdri
1450 ib. nr 661.
Knapski 'knapa (tkacza) dotyczący, tkacki,
ad textorem pertinens, textorius3: Textor vlg.
knap arripiens perticam fullonum vlg. sztha
cziwo kn<a)pszko percussit valido ictu ad ca
put eius ca 1420 R XXIV 86; Strvną knapska
perticam fullonis XV p. pr. ib. 364; Pertica fulonis vlg. staczywa knapską XV p. post. R XXV
178.
IKnawy ' ?3: N a knawy in vicos XV med. R
XXIV 375.
Knąbrnie cf. Krnąbrnie
Knąbrność cf. Krnąbrność
Knąbrznie cf. Krnąbrnie
Knąbrzny cf. Krnąbrny
Knefel cf. Knafel
Kniastwo 'urząd sołtysa we wsi na prawie wo
łoskim, seulteti magistratus rusticus iuris Valachici3: Advocatiam in villa Smolnycza al.
S ło w n ik s ta r o p o ls k i H I
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knyastwo iure Valachico locare admittit (1437)
XVI p. pr. Matr IV 3 nr 709; Quia prefatus Barilo debet filiastris suis prescriptis condescendere et cedere totam et totalem suam porcionem
scultecie al. knyastwa ibidem in Odrzechowa in
perpetuum cum eo iure, prout solus habet 1442
AGZ XI 199; Vallam us... triginta marcas usąue
ad domine regine adventum al. do rosprawy
inter ipsos pro knyastwo in Sczawne 1453 ib. 393;
Ipsum Eliam super sculteciam al. knyasztwo antefate yille vocavit 1464 A G Z VI 87; Borilo
knasch de Sczawne yendidit suam sculteciam
al. knaszthwo in Radoschycze 1468 AG Z XVI
381; Filius Helie seulteti al. knyasz de Macowa
recognovit, quia ipsam sculteciam al. knyasthwo
in Makowa yendidit proyido Cunrado 1484 AG Z
XVII 209.
Kniat, Kniet bot. ' kaczyniec, Caltha palustris L .3: Knyath butago ca 1465 Rost nr 4186,
sim. 1472 ib. nr 1646; ^ Knyeth butago ca
1465 Rost nr 4187.
Kniazi 'należący do kniazia, dotyczący knia
zia, ad vicorum praefectum, qui seultetus dicebatur, pertinens3: Maxim knyaz de Sczawne et tota
comunitas de Sczawne... fideiusserunt Hriczkoni quodcumque dampnum h aberet..., hoc
erit knyazy et comunitatis 1450 AG Z XI 360.
Kniaziowa 'żona kniazia, seulteti uxor : Similiter Nastam knyazowa fideiusserunt sub centum marcis 1473 AG Z XVII 88; Kmethonissam
ipsius, nomine Masszya, tiwnyszam al. khyaszową 1491 AGZ XVIII 303.
Kniaziów 'związany z kniaziem, qui seulteti
est3: Fideiusserunt al. pro knyazow fratre 1475
AGZ XV 179.
Kniaź, Knieź f o r m y : n. sg. kniaź 1439 AG Z
XI 152, 1440 AG Z XIV 15, 1450 AGZ XI 359.
360, 1460 AG Z X III 343, etc.; knieź 1440 AG Z
XIV 16, 1450 AG Z XI 361, 1457 AG Z XV 10,
etc.; ~ d. sg. knieziu 1438 AG Z XIII 63; knia
ziowi 1440 AG Z X III 95; knieziowi 1457 AG Z
XV 29; ^ ac. sg. kniazia 1464 AG Z VI 87;
kniezia 1457 AG Z XV 29, 1500 ib. 408; — n. pl.
kniaziowie 1442 AG Z XI 199, 1450 ib. 359, 1464
AGZ VI 87; knieziowie 1450 AG Z XI 361.
Z n a c z e n ie : 'sołtys wsi na prawie wołoskim,
yicorum praefectus iuris Yalachici, seultetus3:
Petrus Kocot obligavit duos kmethones in villa
Nowosyelcze Wlassino knyezu de Macowa 1438
AG Z XIII 63; Balk knyaz 1439 AG Z XI 152,
sim. 1440 AG Z XIV 15; Inathco de Ribothicze
obligavit Walaschinowi de Macowa knyaschoui
duas curias 1440 A G Z XIII 95; Providus Michalo knyez de Stawne 1440 AG Z XIV 16;
Knyazowye et alii plures viri circumsedentes
39
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sentenciaverunt al. skazali pro yiolencia virginis 1442 AGZ XI 199; Pasko Holobutowidz,
Petr knyazowye, Hyliaz Hriczko knyaz 1450
ib. 359; Maxim knyaz de Sczawne et tota comunitas de Sczawne ib. 360; Famosus Paulus
knez de Odrzechowa debet iu rare... cum viris
subscriptis, videlicet Iwan de Iaszliszka.. Maxim de Sczawna, Heliasz de Odrzechowa knezowe ib. 361, sim. 1457 AG Z XV 10; Steczko
*kynasz de Odrechowa 1451 AG Z XI 375; Attem ptabat terminum super Ihnath al. Lewo
kneza de K unrathow o... iuxta terminum facialem 1457 AGZ XV 29; Quia Ihnathowi al. Lewo
knezowi datus est terminus facialis pro ipsis
hominibus ib.; Pro capite laboriosi Trusch
kniasz de Bokola 1460 AGZ XIII 343; Pasco
knyasz de Zachoczina fuit hospes et sodalis latronum 1423—61 BiblWarsz 1861 III 42; Quia
incole et villani ville eiusdem Macowa directore
seu knyasza valenti pro tuicione eorum et incolatu morę Valachico caruerunt, sed demum, dum
idem Elias knyasz de villa eadem Macowa recedere <nit)ebatur, n o s... ipsum in eadem scultecia continuimus 1464 AGZ VI 87; Prout eandem sculteciam ipsius predecessores et alii knyaszowye ex antiąuo tenuerunt ib.; Providus Ilyas
knyaz de Makowa 1464 AGZ XIII 451; Scultetiam ... sive xanstw o... Petro Elias sculteto al.
knyasz..., denuo confert (1464) XVI p. pr.
Matr IV 3 nr 975; Laboriosi Desko knyaz, Mai
k nyaz... fideiusserunt 1465 AG Z XIII 459; Cunrath scoltetus seu knyaz 1467 ib. 544; Borilo
knasch de Sczawne vendidit suam sculteciam
al. knaszthwo de Radoschycze 1468 AG Z XVI
381; Providus Hricz filius Helie sculteti al.
knyasz de Macowa recognovit, quia ipsam scul
teciam al. knyasthwo in M akowa vendidit provido Cunrado 1484 AG Z XVII 209; M ichno...
inculpaverat laboriosum Balosz knyeza 1500
AG Z XV 408; Ponebam recessionale seu exitum
coram sculteto al. knasz 1500 AGZ XVIII 412.
Knieja 'pewna określona część lasu (np. do po
lowania), sihae certa ąuaedam pars venationibus
reser\ata \ Ab ipso loco usque ad kneam, directe per silvam usque ad locum, qui dicitur
Kam 1309 CodSil I 22; In nemora al. knyegye
1497 ZapWarsz nr 1780.
Kniet cf. Kniat
Knietki bot. ' Spiraea Aruncus L ? : Knyetky
barba hirci 1460 Rost nr 3390.
Kniez bot. 'gatunek stokroci, Chrysanthemum
leucanthemum L ! : Knyez coronaria maior 1472
Rost nr 1606. ^ Bohemizm.
Kniezki (?) b o t.'gatunek stokroci, Chrysanthe
mum L
Knyelky (pro knyezky?) coronaria,

broiła ca 1465 Rost nr 4294; Knye<z>ky coro
naria, broiła ib. nr 4295; Knyerki (pro knyezki?)
coronaria maior 1472 ib. nr 1605.
Knieź cf. Kniaź
Knot 1. 'pasmo skręconych nici ( do świecy lub
lampy), ellychnium vel lineamentum e filis contortis confectum : Tucznoscz sok knotem sszye natopionym, succum linteolo suggit ebrio 1444
R XXIII 305; Obła goraianczi knoth wsianka
w sia, ceram terentem stupa calens bibit ib.;
Knoth licinium 1478 Rost nr 1915; K noth lichus ca 1500 Erz 30; Knoth, svyeczydlo licmen ib.
2. knot ranny 'pasmo lub kłąb nici wysnutych
ze starego płótna, służący jako opatrunek lub
dren do oczyszczania ran, szarpie, lanugo lintea,
lintei fila carpta et conglomerata, ąuibus minera
recentissima fo\entur : Knot ranny tenta 1472
Rost nr 1130.
Knówki bot. 'gatunek stokroci, Chrysanthe
mum leucanthemum L ? : Knowky ca 1465 Rost
nr 4644.
!Knyaskir?3: Item advocatus Warcensis recognovit coram judicio, quod vidi, quando Stanislaus percussit knyaski garnek 1425 Czrs 323.
Kob 'chlew, suile, porcorum stabulorum,
hara : Ara oltharz vel kob, vel barlogo, vel swynye korytho ca 1500 Erz 30; Suile swynyecz vel
kob ib.; Suarium swyny chlew vel kob swyny ib.
Koba 'kobyła, samica konia, klacz, equa :
Podalismo m u ... za dwe cobe trziczesczi swin
przes czworga XV in. M aik 118.
Kobiec zool. 'kobuz, gatunek sokoła, Falco
subbuteo L ? : Kobyecz vagos 1472 Rost nr 1334.
Kobiel czy Kobiela 'kobiałka, kosz z pokrywą,
cista vel corbula \im in ed : Za kobiele 2 1/2 grossos 1496—7 WarschPozn I 435.
Kobiela cf. Kobiel
Kobierz 'tkanina służąca do przykrycia ściany,
łóżka, podłogi, narzuta, dywan, textile, stragulum,
parietis lecti sim. tegimentum : Poszczelnye rucho
al. kobyerz (war. k a l.: kobyerczie) capacia, quod
pedibus stringitur (obtulerunt ei stratoria et tapetia II Reg 17, 28) M PK J V 40.
Kobierzec f o r m y : n. sg. kobierzec XV in. Zab
520, 1424 ArchTerCrac CCCXII 32, 1437 Wisi
nr 228 s. 89, etc.; ^ ac. sg. kobierzec 1388
StPPP VIII nr CXLVIII, 1416 StPPP II nr 1485;
^ n. pl. kobierce OrtBrRp 55, 2, OrtCel 11,
OrtLel 235, OrtMac 69, OrtZab 529; ^ ac.
pl. kobierce 1428 ArchTerCrac CXLVI 99, 25,
1429 StPPP II nr 2255, 1471 M PKJ V 18. 40;
— i. pl. kobiercy XV in. R XXIV 62, M PKJ V
67; kobiercami 1471 M PKJ V 67.
Z n a c z e n ie : 'tkanina służąca do przykrycia
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ściany, łóżka, podłogi, opona, zasłona, narzuta,
dywan, textile, stragułum, pańetis łecti sim. tegimentum : P ro ... curru coperto et IIII equis, et
*koperecz 1388 S7PPP VIII nr CXLVIII; Johannem ... pro coberzec... liberum dimisit 1416
StPPP II nr 1485; Chawianus Judeus... unum
thapete al. co<bie>rzecz... jurę acąuisiuit 1418
ib. nr 1579; In festo parietes templi melius ornantur cum lodicibus, koberczi, quam aliis diebus
XV iw. 7? XXIV 62; Koberzecz *pulater XV
iw.
520; Lodica al. kobyerzecz 1424 ArchTerCrac CCCXII 32; Pro duobus cobercze 1428
ArchTerCrac CXLVI 99, 25; S pitco... lodices
al. coberce eedem ... A nnę... dare debebit 1429
StPPP II nr 2255; O kthori cobyerzecz Pyotr
na Borzima zalowa^ł), tego on yszithku nye ma
1437 KsMaz III nr 2628; Coberzecz tape<tum>
1437 Wisł nr 228 s. 89; Cobyercze tapecia OrtCel 11, sim. OrtLeł 235; Ku they tho gyeradzye...
szlusza... popony, przykryczya lawna, zawyeszenya loszną, kobyercze, obruszy OrtMac 69,
sim. OrtBrRp 55, 2; Clyman[y]th... dacz m yal...
pyerzyna za poi kopi, kobyerzyecz za poi k o p i...
grossi 1469 ZapWarsz nr 1189; Cortinas opony,
coldri, kobyercze {war. łub.: przethykanye, tabernaculum vero ita facies: decem cortinas de
bysso retorta Ex 26, 1) 1471 M PKJ V 18; Saga
kobyerzecz aut dzanycza (facies et saga cilicina
undecim ad operiendum tectum tabernaculi Ex
26, 7) ib. ; Capacia posczielne rucho aut kobyerczie {war. lub.: kobyerz, obtulerunt ei stratoria
et tapetia II Reg 17, 28) ib. 40; Kobyerczamy
capetibus {war. lub.: kobyerczy, intexi funibus
lectulum meum, stravi tapetibus pictis Prov
7, 16) ib. 67; Nobilis A ndreas... genero suo in
dote post M argaretam filiam suam ... pellicium
leporeum bonum et cum *latram al. cobye
rzecz... debet dare 1481 ZapRpSzreńs 2, 42;
Poljeneynascze kopy osthathky posagw iemv
nye chczesch zaplaczicz y ... czepyecz za poi
kopy, kobyerzecz za cztherdzesczy grossy 1494
ZapWarsz nr 1761; Cobyerczye tapecia OrtZab 529; Lodex al. cobyerszecz 1500 RocznKrak
XVI 70, sim. 1500 ZapRpW iz 2, 281, ca 1500
Er z 30; Kobyerzecz tapetum ca 1500 Er z 30,
sim. ca 1500 R XLVII 354.
Kobos 'rodzaj muzycznego instrumentu struno
wego, może lira, instrumentum ąuoddam musicum
chordis ins truć tum fortasse lyra : Rzeki D auid...,
abi ystauily z bracye swey spyewaki na organoch y rozlycznego stroia, to gest na rocznich
y na rothach y na kobossye y na zwoneczkoch
(cantores in organis musicorum, nablis yidelicet. et lyris, et cymbalis) B Z I Par 15, 16.
Kobylenie 'zastawa drewniana wzbraniająca
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wstępu do miasta, grodu, wsi, obozu, repagulum
ligneum, quo aditus ad oppidum, pagum, ad castra
prohibebatur : Stanecz ortulanus... contumax
contra Cristinum ... pro cobilene et pro non perfecione przecoppe 1399 StPPP II nr 430; Kyo
est lignum extensum antę vias castrorum vel ciyitatum in sedicionibus ad defensionem, kobylenye 1450 RpKapKr; Posuerat autem Wladislaus rex ad pontis ingressum, optimum ordin em ..., latera {sc. pontis) insuper grossis lignis,
quae kobilenye yocantur, ut nemo latera occupare posset, muniyerat DłHist IV 16; Antemuralia al. kobylenye antę civitatem ... scidisti 1481
AG Z XVI 173; Kobylenye kagio XV p. post.
PF V 9; Cobyly, gl. *cobyleyne, keyo XV ex. PF
V 12.
Kobyli cf. Mięta, Miętka, Rzeżucha, Stopa,
Szczaw
Kobylica 'maska na podobieństwo konia,
tura itp.f z którą chodzą w czasie zapustów,
persona equi caput imitans, qua induti rustici tempore ludorum antę ieiunium sollemne circum eunf:
Monemus yos firmissime, ut non ambuletis per
equam, po kobylicy, sz kobyliczą, et si de aliis
parochiis ad vos yeniunt, nolite eis quartenses
dare et hoc sub anathemate iubemus ca 1500
JA X 385.
Kobylić 'zastawiać drogę kobyłami (zapo
rami), repagulis viam obstruere : Kobylycz roipare ca 1500 Erz 30.
Kobylnik 1. 'pasterz stada końskiego, equorum gregis pastors: Pro area ecclesie... dedimus particulam hereditatis nostre, quam inhabitant iumentarii *plantenorum, qui vlg. chobilnici nuncupantur (1281) XV KodWP I 469.
2.
cprzebieraniec, chodzący w czasie zapustów
za konia, tura itp. przebrany, turoń, qui tempore ludorum antę ieiunium sollemne cum equi
vel bisontis persona domos circum if: Qui coreas
excitant, cantilenas excogitant et instruunt, et
omnes cuglarze, cobilniczi XV ex. ErzGlos 180.
Kobylny 'składający się z kobył, eąuarum
(g e n .y : Equiream al. stado kobilne 1458 SA U
XXII 7 s. 3.
Kobyła fo r m y : n. sg. kobyła FI 72, 22, 1401
HubeZb 81, 1406 KsMaz I nr 743, ca 1428 PF
I 485, etc. ; ^ g. sg. kobyły 1386 Pozn nr 6, 1391
ib. nr 95, 1396 ib. nr 301, 1419 ib. nr 1044, 1428
ZapWarsz nr 2785, etc.\ ^ d. sg. kobyle 1398
Leksz II nr 729; ^ ac. sg. kobyłę 1389 Pozn
nr 54, 1399 ib. nr 398, 1403 ib. nr 734, 1406
KsMaz I nr 683, etc.; ~ v. sg. kobyła XV med.
Zab 516; ^ g. du. kobyłu 1404 HubeZb 111,
1404 Piek VI 211, 1425 Pozn nr 1198; — n. pl.
kobyły 1389 M M A e XV 101. 1396 Pozn nr 196,
39*
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1400 Pozn nr 459, FI 49, 11, 1408 Pozn nr 660,
etc.; ~ g. p l kobył 1386 Pozn nr 1, 1396 ib.
nr 303, 1402 HubeZb 102, 1415 KsMaz I nr 2407,
etc.; ~ d. pl. kobyłam FI 48, 12; ^ ac. pl. ko
były 1393 Pozn nr 169, 1399 HubeZb 108, FI
35, 7, etc.; ~ i. pl. kobyłami 1470 AGZ XII 332.
Z n a c z e n ia : 1. 'samica konia, klacz, equa,
equi fem ina : Mai dacz swich (leg. z swych) cobil czso lepszi zrze<biec> 1386 Pozn nr 1; Jacom ne vegnal cobili w Micnewo dzedzino ib.
nr 6; Czso mi ranczil Bogufal za szrzebecz y kobilo, tho stało za trzi grziwni 1389 ib. nr 54;
Michał zodal v Paszka cobily na roky 1391 ib.
nr 95; Sandziwoy... zastauil kobili 1393 ib.
nr 169; Czo Viszocze szaionthi kobili, tich Jakusz yszitka ne ma 1396 ib. nr 196; Jako Jand<r)zich ne poyol Potroue kobili ib. nr 301; Jan
ne kazał Jakuszovich kobil, gl. iumentas, otthegnacz ot swich ib. nr 303; Iacom ne kazał vcha
yrznocz kobile 1398 Leksz II nr 729; O thi co
bili kmeczi Rosznatowskych Ywan gest praw
1399 HubeZb 108; Czo zastał Marczin v pana
Mroczca cobilo,... ta stała za trzi grziwni 1399
Pozn nr 398; Iaco me cobili ne wicopali Potrasszewi rzepi 1400 ib. nr 459; Grzegorzowa kobila cradzona, ne wędzona w Bartholomeow
dom 1401 HubeZb 81; Cusz Tomcoui ne ucradl
trzi cobil chozebno rzeczo 1402 ib. 102; M ar
cin ... wyranczil cobila a dwu wolu 1403 Pozn
nr 734; Vbisz... ne ycradl Michałowi dw cobilu
1404 HubeZb 111, sim. 1404 Piek VI 211;
Czsom na Marczina cobili se szrzebanti dobiła,
ti bili taco, iaco dzeszancz grziwen 1404 Piek
VI 220; O ctoro kobilo Yan zalowal na Brodo,
tey on *vzithky ne ma połowicze 1406 KsMaz I
nr 683, sim. 1415 Czrs 143, 1444 ZapWarsz
nr 577; Chtora cobila Micolayowi ycradzona,
tey Ondrzey yszitku ne ma 1406 KsMaz I nr 743;
Jaco ty kobyli... bili cuponi za posspolite *penaodze 1408 Pozn nr 660; P ro ... triginta iumentis swerzepe kobili dictis 1414 A K H III 221;
Yakom ya Mathissowi za kobili mai dacz kopo
1414 KsMaz I nr 2345; Jaco Michał wprzankl
kobila przes mey woły w moy wosz 1415 Czrs
s. LXXXI; E qum ... recepisti de meis eąuis ylg.
s kobil 1415 KsM az I nr 2407; Micolay wsząl
grzywną s kmecza Stanisława przes praw a...,
ne chczącz mv dacz kobily na rąky na panske
skazane 1419 Pozn nr 1044; Marcis ne kaszal
rączicz za swą zo n ą... o cobili swyerzopye
1424 AKPr VIII a 164; Ne szabylem Woczechowy kobylą yako pąncz grzyyen 1424 Pozn
nr 1166; Yako Grzymek ne pobył dwu cobylu
swerzepu 1425 ib. nr 1198; Jako yesd M icolay...
pusczil proszno kony, szrzebcza y cobil Jaro-
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nemu swich wlosnych 1427 ib. nr 1251; Jako
M icolay... *citerdzesci gr<z>ywen g<r>oschy...
| za cobili nye pobrał 1428 ib. nr 1502; Jacom
| ya nye poyanla Daczbogowi cobili 1428 Zap
5
Warsz nr 2785; Equa abhorruit kobila pomyothala uel porzuciła ca 1428 PF I 485; Ysche
Hanka wzala dzesancz kobył 1432 MPKJ
II 309, sim. 1432 Pozn nr 1410; Stanisław
nye ycrathl Micolagewi cobili [o] 1433 Czrs
10
s. XLVIII; lakom ia nye pusczil swego konye
w Boguslavovi cobili 1435 KsMaz III nr 1686;
O kthory cobyly Jan nye (pro na) mya zalowal,
thychem gyemv nye othbila silą 1438 Zap
Warsz nr 856; Jaco nam panyey D orothiey...
15
cobili yczinili scodi 1443 Pozn nr 1625; Jaco
my sza cobila szya *rzepczem dzalem dostała
1444 Czrs s. LXXXIII, sim. 1486—93 RocznHist XV 244; A n n a... dim isit... Iohannem ...
pro quatuor iumentis al. cobili laboriosis 1447
20
AG Z XI 298; Vstawyamy, aby kasdy, mayącz
szwyerzepycze abo kobily nyevczne (habens
iumenta indomita, Dział 58: swe bydło)... poth
strozą pascz ymyal Sul 59; Iacom ya nye vlowyl
w stapiczy łanowi cobilj gwałtem 1458 AKPr
25
V IIIa 52, sim. 1458 ZapWarsz nr 1081, 1472
ib. nr 3054; Yakom y a ... nye vegnal skotha
hy kobil in siliginem 1461 ZapWarsz nr 1102,
sim. 1463 ib. nr 1136. 1138, 1464 Czrs s. LXV;
Iohannes... A nnam ... decem equis al. cobilamy
30
bonis donavit 1470 AGZ XII 332; Super medietate equiree al. stada kobil 1471 AG Z XVIII
26, sim. 1480 ZapWarsz nr 1478, 1486 Czrs
s. L, 1487 ZapWarsz nr 1570; Totam suam
partem ... nobili C leophas... pro quinquaginta
35 I equabus
equirealibus al. kobył stadnych...
vendidit 1475 AG Z XVIII 115; Yakom ya
thamo konya byalego et kobyla golanba wschyal
1480 ZapWarsz nr 1511; Equum et equam al.
I kobilą et szrebyą 1498 AG Z XVI 286, sim.
40
1498 AG Z XVIII 386; Kobylą vel insta, equa
ca 1500 Er z 30; ~ Lud y kobili (iumenta,
Pul: zwyerz) zbawisz, gospodne FI 35, 7; A czlowek, gdi we czczi bil, ne rozumal, iest przipodoban kobilam (iumentis, P ul: zwyerzętom)
45
nerozumnim FI 48, 12; Bo moia so wszistka
zwerzota lassow, kobili (iumenta, Pul: czyelyęta) na górach y wolowe FI 49, 11; Iaco
| kobila (ut iumentum, P ul: skoczyę) vczinil
j iesm se v czebe FI 72, 22; ^ Dum filiorum
50 I Israel
pueri Elizeum prophetam equitantem
j in asino inclammassent, illudentes et dicen■tes: Geszdzy, lyszku, aput nos enim dicitur
I hele, hele, velut kobila, kobila XV med. Zab
516.
55 j
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miasta, grodu, wsi, repagulum ligneum, quo adi- l
/ws ad oppidum, pagum, s/m. prohibebatuF: |
Cobyly, g/. *cobyleyne, keyo XV
P F V 12. |
3.
'kupa siana, stóg, s/rwes faem : Pro II
cumulatis feni dictis cobili 1389 M M A e XV 5
101; Stephanus... super domino Indrzich...
zalowal pro iumento feni o kobilo szana, quod
tu mihi exdedisti widal kobilo szana noczno
rzedzo (leg. rzeczą) 1420 Czrs 224; Cumulus
feni vlg. kobyli 1388—430 ArchTerCrac Illb 10
288/41; Pro artonio feni al. kobyla 1443 AGZ
XIV 80, sim. ib. 87; Receperunt sibi cumulum
al. kobylą syaną feni 1466 AG Z XIII 506.
Kobyłczę 'młoda kobyłka (tj. szarańcza), locustae suboles5: Dzatki twe iak<o> kobilczota 15
kobilek (parvuli tui quasi locustae locustarum)
B Z Nah 3, 17.
Kobyłka f o r m y : n. sg. kobyłka FI i Puł
104, 33. 108, 22, 1471 M PKJ V 86, 1472 Rost
nr 1441, etc.; ^ n. pl. kobyłki XV p. pr. 20
R XXII 344, B Z Num 13, 34. Deut 28, 38,
XV p. post. R XXV 176; ~ g. pl. kobyłek BZ
Nah 3, 17; kobyłk 1461—7 Serm 114v; ^ d. pl.
kobyłkam FI i Pul 77, 51, BZ Ex 10, 12. II Par
7, 13; — ac. pl. kobyłki BZ Ex 10, 4. 13. 19. 25
Z n a c z e n ie : zool. 'szarańcza, Locusta viridissima L ! \ Dal czirzwom owocz gich, roboti
gich kobyłkam (locustae) FI 77, 51, sim, Pul;
Rzeki, y przyszła kobilka (locusta) y chrost,
gemusz ne było czysla FI 104, 33, sim. Puk, 30
Wybit albo wypodzon yesm yako kobyłka (sicut
locustae) FI 108, 22, sim. Pul; Sumus quasi
locuste, id est *cobilki, gigantibus infernalibus
comparati (Num 13, 34) XV p. pr. R XXII
344; Otocz ya za yutra *przywyodo kobilky 35
(locustam) w twe kraynye BZ Ex 10, 4;
Wzwyedz rokoo swoo na szemyo egipskoo
ku kobilkam (ad locustam )..., acz sznyedzoo
wszitkoo szelyn0 szemsk 00 ib. 10, 12; Wyatr
wyey0czi podzwygnool kobilky (locustas) ib. 40
10, 13; Gensze kasze wyatrom wyacz zachodu
(leg. z zachodu) sluncza wyelmy naglye, a ten
pochopyw kobilky (locustam), rzuczyl ge w M o
rze Czyrwone ib. 10, 19; Tvsmi widzeli nyektore
dziwi ssynow Enachowich s plemyenya obrzi- 45
mowego, gimze to przirownanysmi, a sdalismi |
syo iako kobilki (quibus comparati, quasi
locustae videbamur) BZ Num 13, 34, sim.
XV p. post. R XXV 176; Kobilki (locustae)
snyedzo wszitko B Z Deut 28, 38; Kazallybich 50
kobilkam (locustae), abi zleptaly zemyo BZ
II Par 7, 13; Rozmnosz syo iako kobilka
(ut locusta) B Z N ah 3, 15; Dzatki twe iak<o> |
kobilczota kobilek (quasi locustae locustarum)
ib. 3, 17; Oth *gobylk a locustis 1461—7 j 55
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Serm 114v; A yako kobyłka chylagancz schią
g ziemy gyest gyego et sicut locusta demergens
descensus eius (Ecclus 43, 19) 1471 M PKJ
V 86; Kobilka locusta 1472 Rost nr 1441;
Locusta, eyn hewschreck vel est genus herbarum, myodvnką albo kobyłka, vermis quidam
ca 1500 Erz 30.
Koc f o r m y : n. sg. koc 1419 ZiemsKrak
I 1029, Dział 51, 1464 AG Z XV 434, 1492
AGZ XVII 279; — g. sg. koca 1445 StPPP II
nr 3249; kocu 1478 AGZ XV 490; ~ ac. sg.
koc 1400 StPPP VIII nr 9790, 1416 StPPP II
nr 1417, 1453 AGZ XIV 389, 1458 StPPP II
nr 3606, Dział 42, etc. ; ^ n. pl. koce 1420
StPPP II nr 1692, 1475 AGZ XVIII 97.
Z n a c z e n ie : 'skórki zwierzęce z włosem
(futro), dawane jako kara sędziemu za nie
słuszne, nie potwierdzone w sądzie wyższym za
skarżenie jego wyroku (z możliwością zamiany
na grzywnę pieniężną; często składane w sądzie
jako zakład przed rozpoczęciem sprawy o naganę
wyroku), pellis mustellae vel alterius cuiusdam
ferae aut multa, quae poenae loco iudici dabatur :
C ristina... contra N icolaum ... pro C marcis
et pro cuny cocz... C hristina... contra Nico
laum ... pro C marcis et pro pellico mardurino
1400 StPPP VIII nr 9790; Q u ia... pallatinus
Cracouiensis causam vertentem in te r... Sbigneum B ank... et inter Sbigneum de Stadniky...
iuste iudicauit... et q u ia ... Sbigneus Stadniczsky
citauerat... pallatinum Cracouiensem presidentem in suo tribunali pallatinatus, ideo sibi luit
penam al. cocz, qui dicitur lasszyczy de mustellinis 1448 StPPP II nr 3342; <G )dy kto nagany
abo narzecze skazanye pana cracowskyego, tedy
kocz abo torlop gronostayowy (pelles hermelinas,
Sul 50: lvpyeze gronostayowe, to gest take
koszvchi) ma gemv dacz Dział 42; Kto b y ...
skarszyl na sadzą, yszby gego rzecz zle skazał...,
tedy sadza swey sprawiedlywosczy ma dokonacz... Aczlyby... syą sadza wywiódł, tedy
ow ... ny o szadną rzecz ma bycz sluchan,
alysz sądzy zaplaczy trzy grzywny abo torlop
kvny... A czso sadzam skazałyśmy, to tylesz
panv tey wlosczy, sadzam panyskym, acz syą
wywiodą o naganyenye, kocz abo torlop barany
przepadnye (donec eis pelles agninae fuerint
praesentatae) Dział 51; Priusquam me incipiam
expurgare, decernat mihi charitas vestra pel
les al. kocz reponere 1473 AG Z XIX 544;
Postulamus, ut nobis pelles al. kocze iuxta
iura et statuta per ipsum Roza reponantur
1475 AG Z XVIII 97; D ecernim us..., ut pelles
al. kocz ipsi subiudici reponas 1478 AG Z XV
489; Procurator pelles al. kocz reponere noluit
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ib. 490; Ex q u o ... Katherina per suum procuratorem suprascriptum kocz reponere noluit, dominus palatinus... dom ino... subiudici expurgacionem iuxta ipsius cittacionem ob pellium al.
koczy non reposicionem adiudicavit ib., sim.
1479 A G Z XVII 178; — Pena al. cocz 1419
ZiemsKrak I 1029; M arschalcus... penas vlg.
cocze dictas dom inis...: castellano..., pallatin o ..., iudici... iuxta statutum in libro iuris
terrestri conscriptas incurrit 1420 StPPP II
nr 1692; Iudex castrensis eundem Iurkonem
contumacem pronunciavit al. zdał pro pyenthnadzescze pena et pro cocz 1440 AG Z XI 170,
sim. ib.; Movit iudicem et cocz posuit 1453
AG Z XIV 389; P rzibko... penam coruli...
Nicolao Grzimala et judicio tantumdem succubuit, quia dixit, ipsum małe sentenciasse et
iniuste condempnasse in cocz et in penam
XV, iuxta acta 1458 StPPP II nr 3606, sim. ib.
nr 3605; Iohannes... moverat in iudicio...
iudicem ... Tunc... sibi iudici... capitaneus cum
aliis dominis [cocz] kocz decrevit ponere sub
pedem sinistrum et ipsum iudicem ... expurgavit
1466 AG Z XIII 511; Expurgacio... subiudicis..
notarii e t... cam erarii... Decrevimus penam
ipsis dari solitam al. kocz cuilibet seorsum 1478
A G Z XVIII 177; Iacobus posuit penam al.
cocz super litera et proposuit contra iudicem,
quod sibi causam ... dare noluit 1487 A G Z XV
243; Iudex castrensis... referebat:... Volo habere ius meum al. kocz... antequam respondebo ad citacionem... contra me factam 1487
StPPP II nr 4321; Iudicem expurgavit, quod
bene et iuste iudicavit. Qui iudex ponendo me
moriale condempnavit ipsum Iohannem ... in
pena sua al. kocz 1490 AG Z XVII 261; Comissarii decreverunt super eundem Cryssowsky
penam dictam cocz pro iniusta et insolita mocione 1492 ib. 279; ^ Ad soluendum fertonem
pro cocz condempnatur 1416 StPPP II nr 1417;
Bogussius cocz unum fertonem dieto camerario et XV iudicio penam incurrit 1419 ib. nr 1631;
Vicecapitaneus Cracouiensis... condem pnauit...
prepositum Curzelouiensem pro jurę suo alias
pro pellibus kocz et quid pro jurę suo solui
debeat, domini judicabunt 1441 ib. nr 3002;
G yerasch... inscripsit se soluere dimidiam marcam pellium al. kocza... judici 1445 ib. nr 3249;
N em sta..., judex castri Cracouiensis, fuit cita tu s... pro iniusta sentencia... Burzensky succubuit ipsi Nemste pro pellibus al. cocz mediam
marcam et penam coruli sex scotos 1451 ib.
nr 3469; Petivit, ut ei antę expurgacionem
decernerentur tres marce al. kocz 1464 AGZ
XV 434.
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Kocanek, przeważnie pi. tantum Kocanki, Kocenki bot. 1. rHelichrysum arenarium Moencli :
Coczanki sticados 1437 Rost nr 2780, sim.
1464 ib. nr 4909, ca 1465 ib. nr 4073. 4591;
Coczanky sthycados citrinum 1460 ib. nr 3733.
sim. 1484 ib. nr 6302, ca 1500 ib. nr 5569.
7306; Koczanki barba Iouis 1472 ib. nr 467,
sim. ca 1500 ib. nr 5374; Koczanek barba Iouis
1472 ib. nr 468; *Koszanky sticados citri
num 1484 ib. nr 6301; Koczanky sticados Arabicum ib. nr 6304; Koczenky sticados Arabicum ib. nr 6305; *Coczonky sticados citrinum
1486 ib. nr 6303; Koczenky sticados citrinum
1491 ib. nr 11092; Coczanky siler m ontanum
1493 ib. nr 2403; D e ... herba koczanky XV
p. post. R LIII 64; Koczenky, koczanky scicados ib. 69.
2.
włoskie kocanki 'Lavandula Stoechas L.* \
Wloszkye coczanky scicados Arabicum ca 1465
Rost nr 4086.
Kocenki cf. Kocanek
Kochać (się), Chochać (się) f o r m y : a. z zaim
kiem zwrotnym się: praes. ind. 1. sg. kocham
De morte w. 264; 2. sg. kochasz XV p. pr.
SK J I 303, B Z Tob 3, 22; 3. sg. kocha 1444
R XXIII 302, XV med. GIWroc 92v, XV med.
R XXV 155, etc.; 3. pl. kochają Kśw br 13. 30;
^ imper. 2. sg. kochaj FI i Pul 36, 4, ca 1500
SprTN W V 15; 1. pl. kochajmy M W 107b;
2. pl. kochajcie FI i Pul 67, 3; ^ part. praes.
act. adv. kochając Rozm 668; adi. g. sg. m.
kochającego FI i Pul 41, 5; ~ inf. kochać
M W 6Oa, Rozm 522; ^ fu t. 1. sg.m . kochać będę
FI i Pul 103, 35; 2. sg. m. będziesz kochać FI
i Pul 50, 17, KartŚwidz; kochać będziesz FI
i Pul 64, 8; 3. sg .f. kochać będzie FI i Pul 34, 10;
3. pl. m. będą kochać XV med. R XXV 155;
kochać będą FI i Pul 36, 11; ~ p ra e t. 1. sg. m.
kochał jeśm FI i Pul 76, 3. 118, 14; 2. sg. f .
jeś kochała Naw 54; -ś kochała SkargaPłoc
w. 56; 3. sg. m. kochał XV p. pr. R XVI 349,
XV med. R XXIV 363, Rozm 85. 159, chochał
Rozm 194; / . kochała Gn gl. 161 b; 1. pl. m.
kochali jesmy FI 89, 16; kochaliśmy Pul 89, 16;
-smy kochali De morte w. 435; 3. pl. m. kochali
Rozm 120; ^ condit. 1. sg. f. -bych kochała
Naw 139; 3. sg. neutr. kochałoby 1466 R X X II10.
b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind.
3. pl. chochają 1466 R XXV 141; ~ part.
praes. act. adv. kochając 1444 R XXIII 308;
kochający Naw 54; ^ inf. kochać 1444 R XXIII
301; ^ praet. 2. sg. m. kochał jeś FI i Pul
91, 4; 3. sg .f. chochała jest Gn g1. 119 b ; 3. p l . f
kochały są Pul 44, 10, XV p. post. JP XXXVI
350; kochały FI 44, 10.
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Z n a c z e n ia : 1. 'znajdować w kim ś, czymś j
przyjemność, m/eć upodobanie, doznawać przy
jemności, cieszyć się, delectari aliąua re, aliąuid
sibi iucundum sentire, laetari9: czegoś: Wschem
lyvdzyem vczynyl szye (sc. Jesus) ydzączny, 5
myły a barzo lyybyezny, bo yego kraszye szye
wschysczy dzyvovaly a yego nadobnych obyczayow wschysczy szye kochały (suisąue pulchris moribus condelectabantur) y yego mądrosczy zvmyawszy szye, kochały Rozm 120; 10
^ czymś: G ospodne..., bi bil chczal ofiaro,
dalbich bil owszem, offeramy ne bodzesz se
kochacz (holocaustis non delectaberis) FI 50, 17,
sim. Pul, KartŚwidz; ~ z kimś: Gdy jesz krolya
angyelskyego w szwogym zywoczye... noszyla, 15
sz nym szye kochała, kochayaczy bóstwa yego
pozywała Naw 54; ^ na czymś: Dusza moia
weselicz se bodze w gospodne y kochacz se
bodze na zbaweny iego (delectabitur super
salutari suo, Pul: kochacz szye będze we zba- 20
wyenyu yego) FI 34, 10; Na drodze swadecstw
swogych kochał gesm se (in via testimoniorum
tuorum delectatus sum) yako we wsze[che]m
bogastwo (pro bogastwe) FI 118, 14, sim. Pul;
~ w kimś, czymś: Lezocy so, giz so u<e z>lem 25
cohaio Kśw br 13, sim. ib. br 30; Kochay se
w bodze (delectare in domino) FI 36, 4, sim.
Pul; Sm erni... kochacz se bodo w mnoszstwe
pocoia (delectabuntur in multitudine pacis)
FI 36, 11, sim. Pul; Praw i..., cochaycze se w ra 30
dości (delectentur in laetitia) FI 67, 3, sim. P u l;
Ya kochacz se bodo w panye (ego... delectabor
in domino) FI 103, 35, sim. Pul; Cochal szya
w crotochwylach delectavit iocis XV p. pr. R
XVI 349; W lubowanyw kocha<ją> gaudent 35
in yoluptate XV p. pr. Zab 519; Gelecole kto
wyessyeli syą a cocha w marney fale, tele tesze
y smącza syą a sroma <s>yą prze ganyenye
XV med. R XXII 247; A badą szą cochacz
wyeszelu (leg. w wiesielu) et delectentur in 4 0
leticia XV med. R XXV 155; W szelky..., czszo
w nyeczystych myszlach sze cocha (om nis...
im m undus... non habet hereditatem in regno
Christi Eph 5, 5) XV med. SK J I 76; Ku mylosyerdzv twemv przistop myecz bodze, bo syo 45
ty nye kochasz w zatracenyach naszich (non
enim delectaris in perditionibus nostris) BZ
Tob 3, 22; W grzechy szya luczkyem kocham
De mor te w. 264; Czo nam pomogło odzenye
albo obluthne gymyenye, czoszmy sza w nyem 50
kochały ib. w. 435; O Anno swyatha, drzewo
barzo roszkoszne, roszczka czudna z szyebye
wypusczayacze, day nam sye w thym kwyathky
kochacz! M W 60a; Tho blogoszlawyensthwo
czlowyek otrzymawa, kthory w boyazny bosz- 55
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kyey szye kocha (qui timet dominum Psal
127, 4) M W 81 b; Raczyz my tho dacz..., abych
szye w thobye kochała, a thy ve mnye Naw 139;
O duszyco..., tanyesz szya dyablv przedala,
yszesz szya w grzeschech kochała (SkargaWroc w. 37: gdysz kv grzechy yola zla brała)
SkargaPloc w. 56; Slysszhą, zęby czye nawyedzaly klamnyczy albo spylmany. *Weycz, yze
kto syą rad w nych cocha (homo impendens
iaculatori), bąndzye myąl zoną gymyenyem
wbosstwo XV p. post. R I s. X LIII; Weszrzy
na oblycze yaszne, na oblycze wyelmy szlothkye,
a w them szyą oblyczy kochay ca 1500 SprT N W V 15; Gyego liczko yako roszą, w them
szyą kocha wyerna dusza ib. 16; Vyelmy szye
kochał v kraszye onego mylego dzyeczyatka
(in yenustitate pueri multum delectatus) Rozm
85; Wschysczy dzyeczy k nyemv szye zebrały,
bo szye cochaly v yego kraszye (delectabantur in sua pulchritudine) a v yego cznych obyczayoch Rozm 120; Myły Yesus v odzyenyv
mało szye kochał (Jesus quoque yestibus paucis
utebatur), bo v yedney sukny telko chodzyl
Rozm 159; Chochal szye (sc. Jesus) v bogacztvye
svego bóstwa (deitatis suae deliciis vacavit)
Rozm 194; Domy yyszokye stayyczye, ktorez
myslyczye drogyem kamyenyem oslobycz tamże
v nych, yemy szye pyschnycz, v temze szye
teze kochacz Rozm 522; To yczynyl kochayącz
szye v tern, bo szye v tym radovaly, czo szye
dzyalo nad Iesucristem Rozm 668; ^ bez pol
skiego kontekstu: Quanto enim diuiciis et pul
chritudine splenduit chochala gest Gn gl. 119 b ;
In preciosis delectabatur cochala szo ib. 161 b;
Kochacz lasciyire 1444 R XXIII 301; Lubuje,
cocha są delectat ib. 302; Kochas szą tunc
delectaberis super domino (Is 58, 14) XV p. pr.
SK J I 303; Quia gule vacat, kocha sze, carnem
suam fovendo XV med. GIWroc 92 v; Peccator
dicitur malus servus ex eo, quod vacat, kocha
sze, gule ib.; Glorificavit se in deliciis cochal se
XV med. R XXIV 363; Kocha scha gloriatur
XV med. R XXV 155; Nec cor tuum tabulis
blandiciis delectetur kochałoby d szą ^ 1466 R
XXII 10; Tales enim non in deliciis nec in
diyiciis gloriantur ny<e> chochaya 1466 R XXV
141; ^ absolute ' cieszyć się, laetari : W glosę
wesela y w zpowedzi zwok cochaiocego se
(sonus epulantis) FI 41, 5, sim. Pul; Wiszcze
iutrzne y weczor cochacz se bodzesz (exitus
m atutini et yespere delectabis) FI 64, 8, sim.
Pul; Pomnal iesm boga y cochal iesm se (delec
tatus sum) FI 76, 3, sim. Pul; Weselili iesmi
se y cochali iesmi se (delectati sumus, Pul: kocha
łyśmy szye) we wszech dnoch naszich FI 89, 16.
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2.
'sprawiać komuś przyjemność, rozweselać,
d e l e c t a r e Mirra y gutta, y cassia od odzena
twego y domow eburowich, z gichsze cochali
0Pul i XV /?. /wwf. yP XXXVI 350: kochały so)
czebe czori crolow we czczy twoiey (delecta- 5
verunt te filiae regum in honore tuo) FI 44, 10;
Cochal me ies (delectasti me), gospodne, w uczinenu twoiem FI 91, 4, j/m. P ul; ^ 'dogadzać,
sprzyjać, pieścić, fo\ere : Kochaiancz fouendo
1444 P XXIII 308; ^ 'podobać się, być przy 10
jemnym, placere, iucundum, gratum esse : Cocha
szo placuit (deo) 1461—7 Serm 324r; ^
chwalać z radością, iubilare : Weszelmi sie bogu,
kochaymi sie w panye (iubilemus deo Psal
94, 1)..., w spowiedzi y w psalmowem pyenyu 15
kochaymi sie iemu (sc. bogu, in psalmis iubi
lemus ei Psal 94, 2), angelskemu krolyowi
poymy pospołu M W 107b.
Cf. Wskochać
Kochanie f o r m y : n. sg. kochanie XV med. 20
GIWroc 105v, XV med. SK J V 261, ca 1450
PF IV 574, Naw 151; ~ g. sg. kochania XV
med. R XXII 244, 1471 M PKJ V 75; ^ ac. sg.
kochanie M W 58b, ca 1500 R XLVII 368;
25
^ i. sg. kochanim Naw 119.
Z n a c z e n i e : 'przyjemność, upodobanie, roz
koszowanie się, uciecha, delectatio, laetitia :
O ąuanta cecitas, quod pro momentanea delectacione, kochane[ne], elegit homo cruciatum
eternum XV med. GIWroc 98 v; Quoniam 30
Christo domino multum contraria et displicens
est superbia avaricia et illicita delectacio, nyepoczesne kochanye, huius seculi XV med. SK J
V 261; Od kochanya godnego (war. lub.: od
kochanya ssna godnego) a delectacione somni 35
convenientis (Sap 7, 2) 1471 M PKJ V 75;
Yvz ya czyebye proscha, Yesu C riste..., abych
y a ... mogła przyacz czyebye szam ego... z dvchownym veszelym y z bożym kochanym Naw
119; Delectationem, id est kochanye ca 1500 40
R XLVII 368; ^ w kimś, czymś: Czwarte,
abi bil ot wschech rzeczi swyeczskych milowanya a w nich cochanya oddalon XV med.
R XXII 244; W krasye cznoth thwich, Anno
swyata, kroi nyebyesky wyelykye kochanye ma 45
M W 58b; O moy myły zbawyczyely..., raczyz
mye pogrzescz w thwogym grobye pospolv
s th o b a ..., abych nad czyą nye zadała nygyedney
yczyechy, aby było moye kochanye w thobye
thutha, a po mey szmyerczy w nyebyeszkyem 50
krolyesthwye Naw 151; ^ 'rozkosz zmysłowa,
\ o l u p t a s Quia talis cognicio parentum non potest fieri absąue libidine, kochane, et fomite,
sdrzen, peccati, ideo pueri eorum non possunt
concipi absąue peccato XV med. GIWroc 105v; 55
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Voluptas rosskos, luboscz, cochanye ca 1450
PF IV 574.
Kocić się cf. Rozkocić się, Skocić się
Kociec cf. Kojec
Kocielnik 'rzemieślnik wyrabiający z metalu
kotły itp. przedmioty, kotlarz, blacharz, faber
aerarius, bractearius5: Pro littera portanda
fideiusserunt...: Stanislaus koczelnik et Caspar
czigilstreicher 1467 Liblur nr 7034; Seniores mechanicorum :... Seratores: Michel kowal, Blaszakg koczelnig 1483 CracArt nr 843; Armenus
Chaczko calderator al. koczyelnyk 1497 AG Z
XV 339; Armenus Chacz koczelnyk 1498 ib. 344.
Kocieł cf. Kocioł
(Kocierpka) Kocirpka, Pocirpka bot. 'cze
remcha zwyczajna, Prunus padus L J : Trzemcha,
koczirpka, poczirpka crepanus 1472 Rost
nr 1792—3.
(Kocioł) Kocieł f o r m y : n. sg. kocieł 1450
RpKapKr, Ort Br VI 362, Ort Mac 69, 1494
Podoi 6; ~ g. sg. kotła 1489 ZapWarsz nr 1694,
ca 1500 Erz 30; ^ ac. sg. kocieł 1393 Pozn
nr 142, 1446 AG Z XI 265; — g. pl. kotłow
M PK J V 43; ~ ac.pl. kotły 1471 M PK JW 47;
~ i. pl. kotły B Z I Par 23, 29; ^ /. pl. (w)
kotlech BZ II Par 35, 13.
Z n a c z e n ie : 'kocioł, metalowe naczynie do
gotowania ( w kształcie półkuli), lebes, vas aeneum
hemisphaerii forma, in quo res coąuuntur : Jaco
mi Pyotrasz miał koczel f cz<t)irech nedzelach
oprauicz 1393 Pozn nr 142; Caldar al. koczyel
et dolea, et octualia Thomek Lesczinski recepit
1446v4GZXI 265; Fidelia..., olla, dicta a fidelis
in servando gazam ylg. coczyel 1450 RpKapKr;
Kaplany ystawyeny bodo nad chlebi poswyotnim y... y nad przeznyczamy, y nad kotli, y nad
chlebem prazonim na panwy BZ I Par 23, 29;
Pokoyne obyati warzily w kotlech (in lebetibus)
a w panwyach, a w garnczoch BZ II Par 35, 13;
Kothly trullas (ollas... aereas et trullas... tulerunt IV Reg 25, 14) 1471 M PKJ V 47;
Kotlow aut panw (war. ka l.: lothy, panwye) labetes et *scrutas (fecit ergo Hiram lebetes et
scutras, et hamulas III Reg 7, 40) M PK J V 43;
Jakom ya nye sbyl V aszka... anym gemv
czthyrech slothych wszyal gy kothla 1489 Zap
Warsz nr 1694; Wraby vel zayyaszy v kothlą
gramatula ca 1500 Er z 30; ^ Item braseatorium al. browar cum vasis pro braxacione cervisie al. due kadzy, koryto, kossz pywny, kocziel 1494 Podoi 6; ~ K u ... gyeradzye... szlusza czynyone szlotho y szrebro..., panwye
pyw ne... y gyeden *woszkowy koczyel (eyn
waschkessil),... y drugye thakye rzeczy, czo nyewyasthy pozywaya Ort Mac 69 ,sim. OrtBr V I 362.
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Kociołek fkociołek, mały kocioł, parnis łebes*:
3 patelle, item 2 pelves, item craticula et 2 koczolky 1499 RocznKrak XVI 67.
Kocirpka c/. Kocierpka
Koczczy, Koczy, Kotczy 'dotyczący kota, fełis (gen.)’ : Spyk vel kothczy mosdzek sompnifer ca 1500 Erz 33. ~ Cf. Mądka, Mądzie, Mięta, Mrug, Nogietek, Oczko,
Ogon, Ruta.
Koczuga 'kobieta lekkich obyczajów, mulier
moribus levior, impudica : Ipsam infam avit...
appellando coczuga, me<re)tricem antiąuam
1488 AcLeop I nr 2272.
Koczy cf. Koczczy
Koflik cf. Kuflik
Kofter, Koftyr, Kaftyr 'rodzaj jedwabnej tka
niny, pannus ąuidam Sericuś*: Pro stagmine
kofftheri 1440 StPPP II nr 2833; Recepit sibi
unum stamen kofftheri in yalore decem sexagenarum latorum grossorum ib.; Petiyit pannum Sericeum, dictum cophtir, albi coloris 1444
M M A e XVI nr 1180; Unum stamen Sericeum
al. cofftir 1446 AG Z X I 289; P ro ... stamine materiae dictae kaffthyr 1450 Matr I nr 100; Casula de nigro kowtir cum ymagine crucifixi alba
1450 M M A e XIII nr 1793; Pro onno stamine
<turcici velleris> koffthyr 1450 Monlur II 51;
C afftir... dominis yicariis addiderunt tali modo,
quod si domini prelati..., ąuociens hoc acciderit, cafftir habere yoluerint pro ecclesia, tociens pro ąuolibet dominis yicariis solvent unam
marcam 1454 M M A e XIII nr 1835; Duas jopulas, unam de axamento nigro et aliam kowthera
1466 StPPP II nr 3858; Stola rubei coloris de
cow thir..., alba etiam bonę tele et fimbrie de
rubeo cowthir. Item due dalmatice flavei coloris
satis pulcerrime de cow thir..., item stole de ru
beo cowthir 1500 M M A e XVIII nr 626.
Koftyr cf. Kofter
Koftyrowy, Kaftyrowy fz koftyru zrobiony,
e panno Serico, qui koftyr dicitur, confectus \
lakom ya nye ranczil wiprawi po Malgorzecze... rankawow kowtirowich w trzy lokczye
1468 AKPr V IIIa 55; Tu... dividere non yis...
tunicas et palia, et estivalia caffthirowe et
adamaschkowe 1490 AG Z XV 540.
Koga 'okręt, naviss: Koga albo korayp carrabus 1413—4 JA XIV 503; Thv szą w<e)szbral
gyeko mogą, wszyathl na morze w koga Aleksy
w. 151; Prósz sza namy boga, bancz thy nasza
koga, bychom morze przebyły, do nyeba przyplynaly ca 1500 R XIX 69; ^ w opisie herbu:
Item post matrem Corabyew, qui gerunt in clipeo cogą et in coga turrim cum tribus menibus
al. czenamy 1424 A K H III 332; Iaco łan Go-

rzescoth yest nas brath crewny po gego maczerzy y nassego clenotu, *ktori *nossyymy
cogą, a w nye wyeza ze trzemy czenyamy a zawolanya Corabyow ib.; Iaco łan G orzescoth...
nossy... po maczerzy cogą a w nye wyeza ze
trzemy czenyamy ib.
Koić ruśmierzać, łagodzić, uspokajać, mitigare,
sedare : Fulmina seua bilis et *turgita pectora
sedat, cogyl XV p. pr. R XVI 329; Mami, yako
widawa s<więty> Grzegorz, omowcze wschądi
cogiczy, nye, abi o nasz nye mowyli, ale bi snacz
ludzi ot prawdi swą omową nye otraszily XV
med. R XXII 247; Cogy, vsmyrza mitigat XV
ex. M PKJ II 326. ^ Pokoić, Ukoić, Upokoić,
Uspokoić się, Ukajać, Upokajać się.
Koiło bot. ' welnianka, Eriophorum \aginatumLĆ: Koylo gramen 1472 Rost nr 880; Koylo
gramen album ib. nr 884.
Kojec, Kociec 'klatka, kojec, cavea : 2 koycze
gallinarum 1498 RocznKrak XVI 67; ^ prze
nośnie: W sobotą swoyewala dussa pkelne czoczcze ca 1420 R XXV 229.
Kojeść cf. Tojeść
Kokcyn 'sukno czerwonego koloru, textilo cocco
bis tinctum : Coccin czirwony dwoyczkrocz barwyoni (coccumque bis tinctum) a izop kapłan
wrzvczy w plomyen BZ Num 19, 6.
Kokorak bot. 1. 'Aristolochia Clematitis L ć :
Kocorak aristologia longa 1437 Rost nr 2454;
Długi kocorak aristologia longa ib. nr 2455.
2. 'Corydalis tuberosa D. Cć: Kokorak aristo
logia rotunda 1472 Rost nr 665.
Kokorek bot. 'Corydalis tuberosa D. C.’ : Kokorek aristologia rotunda 1484 Rost nr 5854.
^ Możliwe też lekcje kokorak, kokorzek.
Kokorhel 'rodzaj kapelusza, czepca lub hełmu,
capitis tegimentum, pileus vel galea : Iohannes
B al... ded it... capitaneo Sanocensi quinque poluplaczye, tres kokorhelle et duo paria cyrotecarum 1446 AGZ XI 285.
Kokornak bot. 1. 'Aristolochia Clematitis LĆ :
Cokornak dlugy aristologia longa 1419 Rost
nr 5082; Kokornak aristologia ca 1465 ib.
nr 4155; Kokornak aristologia longa 1484 ib.
nr 5845.
2. 'Corydalis tuberosa D. C.5: Kocornak ocrogli aristologia 1419 Rost nr 5081; Kokornak
aristologia rotunda ca 1460 ib. nr 3282, sim.
1472 ib. nr 666, 1478 ib. nr 1910, 1484 ib.
nr 5859, 1491 ib. nr 10997.
3. ' Astragalus Sarcocolla Dum/ : Cocornak
sarcocolla ca 1500 Rost nr 7313.
Kokorzec bot. 'Corydalis tuberosa D. CŻ: Cocorecz colloquintida ca 1500 Rost nr 2029.
^ Możliwa też lekcja kokorzek.
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Kokorzek bot. 1. 'Corydalis tuberosa D. C*:
Cokorzek savina, bracceola 1419 Rost nr 5088;
Kokorzek aristhologia rotunda 1460 ib. nr 3363,
sim. 1472 ib. nr 660, 1493 ib. nr 10938; Koko
rzek bracella ca 1465 ib. nr 4188.
2. 'Corydalis tuberosa D. C. a. Aristolochia
Clematitis L ! \ *Boszthezoch aristologia, gl.
pyelnyk v. podrazecz, risthek, rystek, cocorzek
XV p. post. R LIII 64.
Kokosz 'kura, gallina : Iacom ya nye powsczagnal Andrzeye po rakoyemstwie... anym
mu żaby w ossmy cocoschi snyatl 1462 AKPr
VIII a 53; Kokosch gallina 1472 Rost nr 1295;
Ierusalem, G erusalem ..., kelkocrocz chczyalem
(zgrom adzić) syny tvoye, yako zbyra kokosch
(gallina M at 23, 37) kvrząta svoye pod szkrzydla,
a nye chczyalosz Rozm 419.
Kokoszka 1. Maryje kokoszka zool. 'synogar
lica, Turtur risorius Swainsć: Marie kokoska
palumbus 1472 Rost nr 1018.
2. bot. 'tasznik pospolity, Capsella Bursa pa
st oris M oencK : Kokoszka bursa pastoris 1460
Rost nr 3407; Kokoska bursa pastoris 1472 ib.
nr 384, sim. 1484 ib. nr 5906, 1485 ib. nr 5909.
Kokotowy 'koguci, qui gaili e s f : Super gaieam (sc. fuit) wyzlecz sz cocotowim ogonem
1400 Pozn nr 424; Tres pennas gaili al. cossy
cokothowe 1422 A K H III 327.
(Kolacja) Kołacyja 'uczta, biesiada, convivium :
Yeslyby potrzebno było... ve szbrogy na processyą chodzicz y yem szluzicz a czassv kollacziey, gdy bendą czynycz, yessely bycz 1491
RKJŁ VII 57; Podoba my sye kolaczya zlvsna
placet convivium *vocarius (pro yocatorium ?)
XV
PF III 180.
Kolano f o r m y : n. sg. kolano 1448 R XXXIII
180, 1471 M P K J Y 33, ca 1500 Erz 30; — g. sg.
kolana XV p. post. BednMed 74; ^ ac. sg. ko
lano 1471 ZapRpŁomż 3, 164; ^ n. du. kolanie
1471 GorsJaz 284; ^ i. du. kolanoma 1451
M acDod 105, Rozm 190; ^ /. du. (na) ko
lanu B Z Gen 32, 31. 50, 22. IV Reg 1, 13;
^ n. pl. kolana FI i Pul 108, 23; ~ g. pl. kolan
EwZarn 306; ^ ac. pl. kolana Gn 3b. 182b.
ap. 1a. 1 b, XV in. R XXIV 60, ca 1420 R XXIV
84, Błaż 322, etc. etc.; ~ l. pl. (na) kolanoch
B Z Deut 28, 35.
Z n a c z e n i e : 'kolano, genu : *Pocloknofszy
oni na sfa k olana..., szocz mu ony biły chualo
dały Gn 3b, sim. ib. 182b, ap. la . Ib ; K o
lana moya roznemogla so se (genua mea infirmata sunt) FI 108, 23, sim. Pul; Padł przeth
colana (ad genua) Ihuszowa ca 1420 R XXIV 84;
Dum bibo pywo, stat mihi kolano krzywo 1448
R XXXIII 180; Poklokszy na swa kolana, na-
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czoly boga prosycz (flexis genibus adoraverunt)
Blaż 322; Yesus... pokloknol nagyma kolyanoma na zemo 1451 MacDod 105; Ale Iacob
kloczyal gest na kolanu (claudicabat pede, Bi
blia olomuniecka: kleciesse na nohu) B Z Gen 32,
31; Synowye Manasesowy narodzyly sze na kolyanu Iosephowy (in genibus Joseph) ib. 50, 22;
Rani czo pan wrzodem psotnim na kolanoch
(in genibus) B Z Deut 28, 35; Poklyokl na kolyanu (curvavit genua) przed Helyaszem BZ
IV Reg 1, 13; Skłonywszi swa kolyana (incurvato genu), modlyly syą gemy BZ II Par 29, 30;
Sklonylem kolyana (curvavi genua) ma a roscyognolem roce moy ku panu bogu B Z I Esdr
9, 5; Kon plesznywy... grubye kolanye 1471
GorsJaz 284; Kolano *poplex (omnis autem reliqua multitudo flexo poplite biberat Jud 7, 6)
1471 M P K J Y 33; Za kolano 1471 ZapRpŁomż
3, 164; Kolyana thobye zgybaya kv chwalye
thwey Naw 99; Vezmy makuch *linvm y trzye
go długo... Namasz schyroky dlugy piat ot ko
lyana do przyshyy XV p. post. BednMed 74;
Pyothr padł do kolyan Ihuseyych (Luc 5, 8) EwZam 306; Mylvyą dobrzy Maria, ... na szweko
lana klakayą, naboznye yą pozdrawyayą XV ex.
PF V 104; Szwyerzątha boga posznaly, gdy na
kolaną kląkaly De nativ w. 24; Kolano genu ca
1500 Erz 30; Padnąwschy wschysczy na swe ko
lana, chvalyly boga wschechmogączego Rozm 32,
sim. ib. 64. 77. 399; Dzyeyycza M ary a..., pokleknawschy na swe kolana, począla szye modlycz Rozm 63, sim. ib. 96. 138. 576. 598; Svyerz ą ta ..., naklonywschy szyą na swe kolana (sua
genua)..., dały yemv czescz Rozm 65; Dzyeczy...
klyąkaly czestnye na swa kolana (genua flectentes) przed nym Rozm 103, sim. ib. 437; Krystu s... pokląknąl v pyasky golema kolanoma
y począł szye modlycz Rozm 190; K rystus...
przed svemy slugamy sya kolana yyelebna szylya
(leg. schyla) Rozm 532, sim. ib. 535; Anyely
raysczy... poklaknaw na kolana vmyvaya tobye nogy Rozm 535; ^ na stara kolana 'na
starość, in \etustate : Elizabeth na stara colana
płodna XV in. R XXIV 60.
Kolasa 'rodzaj wozu, currus, quo sal vehi sole b a f: Unus circulus (pro curriculus?) sive colassa salis pro Iwaskone Armeno ad racionem
zupparum Drohobiczensium 1486 T P a w lW W .
Kolba 'pojedynek na kopie, duellum: Colba
duellum XV
PF IV 748.
Kolce fo r m y : n. sg. kolce 1414 AKPr V IIIa
125, 1416 ib. 136; — g. sg. kolca 1482 A G Z XIX
239, 1500 AG Z XV 403; — ac. sg. kolce 1448
AG Z XIV 268, XV e*. AKPr V 100, XV e*.
JusPol 8 ; ~ n. pl. kolca 1394 M M A e XV 187.

KOLCE

Z n a c z e n i e : 'kółko metalowe, metalowe og
niwo, anulus ferreus vel aereuś*: Pro ferrimentis dictis kolcza ad nabodrky 1394 M M Ae XV
187; Qui caput bawolinum cum colcze in naro
in clippeo deferunt et proclamacio Wyenawa
1414 AKPr VIII a 125; In clenodio seu clipeo
bawola głowa, colce w nostrz et zawołane Wenawa 1416 A K H III 131; Stanislaus aserit se
proclamacione Wenawi, in clipeo bawolya
głowa, colcze w *norzd 1416 AKPr V IIIa 136;
^ *kółko (uchwyt) u drzwi cerkwi lub synagogi,
na które przysięgali prawosławni lub Żydzi, anu
lus in ostio ecclesiae ritus Graeci, in quem fideles
eiusdem ritus iurabant vel in ostio synagogae, in
quem Judaei : Ipsi Iudei super feruncam al. kolcze circa scolam in ostio pendentem debebunt
iurare (ca 1360) 1554 KodWP III 88; Prestito
iuramento secundum consuetudinem super cathenam al. kolcze, schole ipsorum Iudeorum in
ostio ib. 90; Recusabant ad colcza ecclesie
Ruthenicalis iurare, sed voluerunt ad crucem
sicut C hristiani... Palatinus interrogabit..., quomodo iurare debeant, an ad colcza vel ad cru
cem 1445 A G Z XIV 158; Ruthene iurabunt
super kolcze 1448 ib. 268; Iudicium decrevit
domine M aruscha aprobare cum sex viris et
septimo wathamano, debet eciam illiberis dicti
ordynczy... mediis iuramentis circa rotulum
al. v kolcza 1482 A G Z XIX 239; Camerarii
adiudicaverunt iuramentum hominibus producere... circa colze ib. 283; Ipsi Iudei super fe
runcam al. na kolcze iuxta *scalam in hostio
pendentem debent iurare XV ex. AKPr V 100;
Praefato iuram ento... super feruncam al. na
kolcze ipsorum Iudaeorum scolae ostii iurare
debeat XV ex. JusPol 8; Iudeus debet iurare ad
rotam al. v kolcza, quia Iude<i> non debent
iurare ad eandem rotam <al.) v kolcza nisi pro
re, que se exte<fndit> ad quinquaginta marcas
1500 AG Z XV 403.
Kolcza (? ) 'nierządnica, meretrix>: S colczami
*sromoczana bąnzes cum meretricibus scortaberis XV p. pr. R XLVII 359.
Kolczy 'zrobiony z kolców czyli kółek lub
ogniw metalowych, ex anulis ferreis factus’:
zbroja kolcza fkolczuga, lorica hamis consertd:
In armis hastiludii al. kolcze sbroy 1437 StPPP
II nr 2700; Jeorgius... arma hastiludialia al.
zbroyą cloczą seu colcza... Joh an n i... reponere
et restituere fideiussit et inscripsit 1456 ib.
nr 3582.
Kole coli. 'kolki, sztachety, sudes ad saepes
conficiendas aptae*: Za kolye ad sepes 25 grossos
1495 WarschPozn I 395; Za kole 3 grossos 1496
ib. 418.
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Kolebać się, Cholebać się 'kołysać się, chwiać
się, fluctuare’ : Cholebayczie schią (war. lub.:
kolebaycze sya) fluctuate (obstupescite et admiramini, fluctuate et vacillate Is 29, 9) 1471 M PKJ
V 92.
Kolebczany '(o koniu) zaprzęgany do kolebki,
qui raedae iungitur (dicitur de equoy: Pro equo
et pro frenis ad redarios kolepczane 1500 ZsigBud 67.
Kolebka, Cholebka 1. 'kołyska dziecinna, cun a b u l a Placalo w cziasney koliepcze vagit infans inter arta positus presepia 1444 R XXIII
304; Kolepka ca 1455 JA XIV 489; Cholebką
cuna, cunabulum ca 1500 Erz 8; Kyedykolyyek
v kolepcze albo v pyelyvchach lyezala, nygdy
szyą nye skalyala podlvg obyczaya dzyeczyączego Rozm 12.
2. 'wóz, powóz, pojazd wiszący na pasach, currus capso loris suspenso, carpentum : Super tentoria quadrige dietę colebca 1393 M M A e XV
161; Pro emendacione assede kolepka dicta 1394
ib. 182; Pro asseda dicta colebca Nicolao currifici... VIII marcas ib. 211; Cum curru ko
lebka regine 1416 A K H XI 405; Pro colepca
cum duabus tecturis popony dictis 1416 StPPP II
nr 1485; Colyepka asseda 1437 Wisi nr 228 s. 85;
Pro nowa colepka pro serenissima domina regina ac eciam a reformacione alterius colepczcze
serenissimi domini regis ac omnium curruum
dominarum et domicellarum dominus rex obligatur in yiginti duabus marcis et tribus fertonibus 1477 RachKról 164.
3. 'łóżko noszone, lektyka, lectica : Kolepka
złota lectus regalis XV p. pr. Zab 519; W drogyey kolebcze in precioso cubili XV med. SKJ
V 269.
Koleją 1. 'ślad wyciśnięty kolami wozów, tor,
droga, rotae vestigium, orbita : Exaras yiam al.
koleya ultra gosczinyecz 1425 Czrs 308; Coleya
liris 1437 Wisi nr 228 s. 87; Coleya orbita ib.
s. 88, sim. ca 1455 JA XIV 491; Orbita est vestigium rothe koleia 1444 R XXIII 301; Orbita
... uel semita rothe vlg. koleyą 1450 RpKapKr\
Ducit de prato meo fenum calle ylg. coleya 1455
AG Z XIV 461; Ministerialis in tempore post
recepcionem feni yestigiis al. kolegyam i... insecutus est 1463 AGZ XIII 410, sim. ib. 416;
Vestigia al. colege... perspexit 1471 A G Z XV
121; De p ra to ... via al. coleya equitavit 1490
ib. 280; Orbis dicitur circulus..., inde orbita, et
est yestigium rotę, eyn wagenleyse, koleyą ca
1500 Erz 30.
2. 'ustalony porządek, następstwo według pew
nego porządku, ordo usu receptus’ : Eze na Marczina coleya przisla a pan mu kazał na voyną,
40*
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a on nye schetl 1445 Czrs s. LXI; Alios homin es... prius venientes al. oth kolege retrudere:;.
non debent 1470 ZapWarsz nr 2950; Quilibet
kmetho ordinarie, iuxta orbitam al. coleya, tenetur et debet powosz ducere domino suo 1477
Paw Sejm nr 184; Non ordinarie al. koleyą,...
sed nunc hunc, nunc alium per saltum 1482
M M A e XVI nr 656; Nobiles plebanum ... in
ipsarum decimarum locacione libera impedientes stringunt et cogunt eum ad locacionem ordinariam al. coleyą, et non adm ittunt locare ibi,
ubi ipse vult 1489 ib. nr 682.
(Kolender) Kolijandr, Korandr, Korijander,
Korijandr bot. 'kolendra siewna, Coriandrum sativum L ? : Coriander coriandrum 1419 Rost
nr 2896; Coriander coriander ib. nr 5181; Coriandr baxia 1460 ib. nr 3401; Coriandr corian
drum ib. nr 3486; *Kokandr coriandrum ca 1465
ib. nr 4291; Koliandr coriandrum ib. nr 4292;
Coriandr coriandrum 1484 ib. nr 5969; Corandr
coriandrum ib. nr 5973; Corandr coriandrum
ca 1500 ib. nr 5381.
(Kolendrowy) Kolijandrowy 'będący w związku
z kolendrą, qui coriandri e s f : Sdzyal gest dom
Israhelsky gymyo gego Man przeto, zze bilo
gest yako szyemyo kolyandrowe byale (quod
erat ąuasi semen coriandri album) B Z Ex 16, 31.
Koleński ' ko loński, określenie gatunku sukna
wyrabianego w Kolonii nad Renem, tela, ąuae
Coloniae Agryppinae conficiebatuP: Duas tele
schwabskyego cum auro et duas tele kolenskyego
cum Serico consutas 1498 AGZ XV 361.
Kolera cf. Cholera
Kolerz rkołnierz, collare’ : Linteamina et quatuor al. vally plothna, collerze, quatuor mitras
popyelycze et due zobolye, palia duo 1475 StPPP
II nr 4135.
Kolęda 1. 'danina pobierana przez duchowień
stwo od parafian w okresie Bożego Narodzenia,
quod tempore Natwitatis Christi sacerdotibus,cum
domos visitabant, a parochianis dari so leb a f:
Quilibet cmetho de quolibet mansso pro columbatione kolyanda duos grossos et de medio
mansso unum grossum 1422 KodMazL 167;
Asscribimus perpetuo eidem ecclesie... per gros
sum de quolibet manso et de quolibet taberna
ratione kolende solvendum perpetue 1441 ib.
205; Item habet columbationem al. kolyadam
specialem de parochianis DILB I 498; Item
ecclesiae... solvunt kolyadam unum grossum
de laneo DILB III 306, sim. ib. 323.
2. 'podarunek noworoczny dawany około Bo
żego Narodzenia, strena tempore Natwitatis
Christi dari recipique solita : Fistulatoribus et
citaristis regis et domine regine pro kolanda

1393 M M Ae XV 173; Vectoribus domini regis
similiter pro colanda III scotos ib.; Coco do
mini Jaroslai pro colanda dedi I orttum 1500
ZsigBud 82; Tubicenis regie maiestatis infra
prandia pro colanda... dedi III florenos ib.;
Koląda strena ca 1500 R XLVII 355; ^ Gaiownici... colendam apud asscripticios non accip ien t... Liberi uero hom ines... custodes... in
expensis et colenda procurabunt 1255 A K H IV
188.
Koli cie, Koli go, Koli je bot. 'Eriophorum
raginatum L ? : Koli go ca 1465 Rost nr 4645;
Koly ge gramen 1472 ib. nr 879; Koly cze gramen album ib. nr 883.
K o lic a f/) ' okolica, circuitus*: B og...w eliky
y groźni nade wszemi, gisz w coliczi (Pul: w okolyczy) iego so (qui in circuitu eius sunt) FI
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Kolie 'chodzić w koło, krążyć, błąkać się,
errare’: Bądą szą wyliczy a. kolyczy (war. ka ł.:
bandą byegacz) circuibunt (circuibunt in platea plangentes Eccles 12, 5) M PKJ V 72;
Kolyly, tułały szą (war. ka ł.: thulaly schą)
circuierunt (lapidati sunt, secti su n t..., circuierunt in melotis, in pellibus caprinis Hebr
11, 37) ib. 132. — Cf. Okolić.
Kolijandr cf. Kolender
Kolijandrowy cf. Kolendrowy
Kolik 'czop wraz z kurkiem do odpuszczenia
płynu z beczki, pipa, dołii obturamentum fistula
instructum, qua liąuida e dolio defundantuP (?):
Antę celarium quatuor actualia vacua iacent
non bona, kolyg pywny y kossch pywny 1494
Podoi 11.
Kolikoł (?) 'miejsce kultu, ołtarz ofiarny, loeus
sacer, ara: Excelsa yyschokye colicoli (war.
łub.: modlebnyczye) poganskye (aedificaverunt
excelsa Topheth Jer 7, 31) 1471 M PKJ V 98.
Kolikroć wprowadza zdanie czasowe ' ilekroć,
quotiescumque5: Kolykrocz (quotienscumque)
nynye nyektori naschich zyemyan o ktorekoli
dlugy na drugyego zyemyanyna... zalobąn...
polozi, tegdi on, na kogo zaluyąn..., nyevynnoscz oczisczicz ma Sul 107.
Kolimaga 'sanki, płozy do wleczenia ciężarów,
traha, trahae pes5: Colimaga traha XV p. post.
PF V 10.
Koliżdy fo r m y : n. sg. m. koliżdy Sul 92.
97. 109; ~ g .sg .m . koliżdego Sul 111; koliżdygo
Sul 105; —' ac. sg. m. koliżdy Sul 108;/. koliżdą
Sul 103; ~ g. pl. m. koliżdych Sul 104.
Z n a c z e n ie : ' wszelki, wszyscy (bez wyjątku,
bez różnicy), każdy, quisque, qui\is : Kolyszdi
scholtis (quilibet seultetus) w sandzye w gayonem
vi<w>olaacz ma Sul 92; Kyedikoli... nyektori
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czlowyek... drugego czlowyeka... yranylbi, |
tegdi... za koliszdąn... ranąn (pro quolibet...
vulnere) zacrithan polthori grziw ni... zaplaczicz
ma Sul 103; Zitho żarna i rodzayu koliszdigo
(frumentis grani et generis ąuorumlibet), ozy- 5
mye i yarne ku they tho wdowye... ma sluschecz Sul 105; Pakli na roboczye roczney
dzenney syedzyal, za koliszdi dzyen (pro quolibet die) po yednemu groschu zaplaczycz bandzye obyyanzan Sul 108; On, cziye bandzye 10
bidlo (,sc. zajęte), ot kaliszdego konya yeden
grosch, a ot koliszdego v olu... polgroschca...
zaplaczy (a quolibet equo unum grossum et
a quolibet b o v e... medium grossum) Sul 111;
^ Przerzeczonimy yynam y..., acz syąn spra- 15
wyedlywi s tego tho gwałtu koliszdi s nich
(sc. kmieci, quilibet eorum) ossobnye nye vczinyą, mayąn bicz karany Sul 97; Paklibi dwa
kmyeczya, koliszdi (quilibet) s gynschey wsy...
społu ranylybi syan..., obyema sfima panomaa 20
po yedney kopye zaplaczy Sul 109; ^ S prziswolenya, radi i voley... wschech i koliszdich
naschich stolecznykow (yoluntate unanimi dignitariorum nostrorum ).. ystawilismi Sul 104.
^ Cf. Kolżdny, Kolżdy, Kaliżdy, Kalżdy.
25
Kolni 'będący w związku z kolami, qui rotae est,
ad rotam p e rtin e f: Timet (sc. leo) gallum,
ignem, sonitum rotarum, id est sz<k)rypanya
colnyego ca 1500 R XLVII 371—2.
Kolnia 'szopa, stajnia, obora, wolownia, tu- 30
gurium, stabulum : Yako mye Paweł obroczil
sol, kolnyo, stodoło yczinicz hy ploti oprawicz
1412 KsMaz I nr 1852; Bostar est locus, vbi
boues sta n t... volovy chlew, kolnya ca 1500
Erz 30.
35
Kolżdny 'wszelki, wszyscy (bez wyjątku, bez
różnicy), każdy, omnis’ : Braczya wszythczy y tez
syostry, kolżdny z nych (singuli autem fratrum
et sororum), mayą sye trzy razy w rok spovyedaczi 1484 Reg 713. — C f Kolżdy
40
Kolżdy f o r m y : n. sg. m. kolżdy 1484 Reg 720;
^ g. sg. m. kolżdego 1484 Reg 720; ^ ac. sg. m.
kolżdy 1484 Reg 712. 713. 714. 7 1 7 ;/. kolżdą
1484 Reg 714. 715, Pul 6, 6; — /. sg. m. (po)
45
kolżdem 1484 Reg 714.
Z n a c z e n ie : 'jakikolwiek,którykolwiek, wszel
k i, wszyscy (bez wyjątku, bez różnicy), każdy,
unusąuisąue, omnis’ : Vsthavya<my, aby ko>lzdego, kthoregokoliby <sie pr)zygodzylo w then
zakon przy<jąć>,... mayą pilnye rozpytaczi 50
o yyerze 1484 Reg 705; Kolżdy pyątek mayą
posczyczi ib. 712; Od Nyedzyelye Myąssopusthney az do Vyelkyey Noczy na kolżdy
dzyeny (diebus singulis) mayą sye posczyczi ib.,
sim. ib. 713. 714. 717; Mayą m oviczy... <za> 55
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kolzdą godzyną (qualibet alia hora) syedm paczyerzy ib. 714; K aplany... mayą moviczi psal
m y..., po kolzdem psalmye movyącz Gloria
patri ib.; A gdyż pozszczą post od svyątego Marczyna..., mayą chodzyczi na yvtrznyą kolzdą
oblycznye do kossyczola ib. 715; Na kolżdy
myesyądz (mense quolibet)... mayą sye zchodziczy, aby thamo tho słuchali mszey ib. 717;
Na konyczv kolżdego paczyerza ma przydaczy
Odpoczynyenye yyeczne ib. 720; Kolżdy brath
y syostra (quilibet fratrum et sororum) mayą
<się> modlycz za duszą yego ib.; Kolżdego
rokv za vmarlą braczią... mayą trzy msze
czyzsczi ib.; Omywacz będę przes kolszdą nocz
(per singulas noctes, FI: po wszitky nocy) loże
moye zlzamy Pul 6, 6. ^ Cf. Kożdy.
Kołacyja cf. Kolacja
Kołacz fo r m y : n. sg. kołacz ca 1500 Erz 30;
—' g. sg. kołacza XV ex. PF V 372, ca 1500
Erz 30; ^ ac. sg. kołacz BZ I Par 16, 3, De
mor te w. 151; ^ ac. pl. kołacze De mor te
w. 452.
Z n a c z e n ia : 1. 'rodzaj pieczonego, zwykle
okrągłego i płaskiego ciasta, panis candidus,
planus ac rotundus5: Dalbych dobry colacz
ypyecz, bych mogl przeth tobv vczyecz De morte
w. 151; Kyedy mnych na konyv szkacze, nye
yeszrzalby na nalepsze kołacze ib. w. 452; Mam
ya manza puchnacza, ya mv davam grochu,
a on chcze kołacza XV ex. PF V 372; Przylepą
vel kroma kołaczą ca 1500 Erz 30; ^ twarożny
kołacz 'kołacz z nałożonym serem, panis candidus
cum caseo superiecto coctus’ : Laganum, eyn
pfankuch oder eyn flade, thwarozny kołacz
ca 1500 Erz 30;
^ sadlny kołacz 'rodzaj
smażonego ciasta, nadziewanego mięsem, farinae
cum aąua mixtae globulus, carne fartus, in oleo
coctus’ : Artocrea, id est cibus ex pane et carne
pistus paczek vel szadlny kołacz ca 1500 Erz 30.
2. 'bochenek, panis formae rotundae vel oblongae : Rozdzelyl wszem po wszitkich, ot mosza
az do nyewyasti, kołacz chleba (divisit universis
per singulos... tortam panis) B Z I Par 16, 3.
Kołaczek 'okrągły plaster gojący (przykładany
na ranę lub wrzód), emplastrum rotundum (quod
\ulneri vel ulceri imponebatur)’ : Fac emplastrum
colaczek XV p. post. R LIII 63.
Kołatać 1. 'pukać, stukać, uderzać, pulsare :
Kolatayączemy otvorzą (pulsanti aperietur Luc
11, 10) Rozm 275; Kyedy ynydzye czeladny
oczyecz y zatvorzy drzvy, pocznyeczye stacz
na dvorze, kolaczącz v *dzrzvy (incipietis foris
stare et pulsare ostium Luc 13, 25) Rozm 378.
2. 'niepokoić, trapić, kłopotać, \exare, sok
licitare : Gysz kmyecze, nye bandąly krzywy
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wy ni swego pana, chczem i..., abi przes tho
pozwanye kthorymkolye obyczayem nye wczązany a nye kolathany (q u o d ... ąuomodolibet
non graventur nec fatigentur), *rozvmney na
dalsze roki, bo cząnstokrocz... z gnyewv obiknyono y kmyecze nyewynnye klopothacz
Sul 26; W oźny... przez zemą krązzącz, vboge
slyachti y wszi zaakonnich kolacząącz a gabayąącz, winalyazyyą wymislonee obyczaye (ministeriales... pauperes milites et villas religiosorum fatigandi et vexandi adinveniunt modos
exquisitos) Sul 27.
Kołatanie rstukanie, uderzanie, ictus, pulsus*:
Razy, kolatanya ictus XV p. post. Kałużn 276.
Kołczystr cf. Kołtrysz
Kołdra f o r m y : n. sg. kołdra 1423 ZapWarsz
nr 66, 1425 ArchTerCrac VIII 65, 29, 1437 PF
V 16, etc.; — g. sg. kołdry 1428 StPPP II nr 2204,
1468 AKPr VIII a 55; — ac. sg. kołdrę 1398
Leksz II nr 2090, 1418 TPaw VII nr 423, 1421
A K H XI 414, etc.; ~ n. pl. kołdry 1455 AG Z
XIV 443, OrtBrRp 55, 2, OrtMac 69; ^ ac.
pl. kołdry 1471 M P K J \ 18, 1490 AG Z XV 540.
Z n a c z e n ie : 'tkanina służąca jako przykrycie
łóżka, ściany, podłogi: koc, kołdra, zasłona,
opona, kobierzec, textile, quo lectus, paries,
tabulatum tegebantur, lodix, aulaeum, velum :
Szerka fzaola koldrao v *kzaoza Godzwina 1398
Leksz II nr 2090; Czso mi ranczil Voytek mey
zonę za wyprawa, tego mi geszcze ne do d an o :...
za coldra tako wele, iako oszm grziwen 1418
TPaw VII nr 423; Pro vna culcitra, id est coldra
1419 ib. nr 1096; Portanti tunicam subcarcinatam, balistam et culcitram coldrą 1421 AK H
XI 414; Jako yest ta coldra kupyona sza *Maczeza poszaszne penodze 1423 ZapWarsz nr 66;
Lodix al. coldra 1425 ArchTerCrac VIII 65, 29;
N icolaus... contra Wichnam, uxorem A ndree...
pro excisione culcitre Sericee al. coldri 1428
StPPP II nr 2204; Jakom ya Chrczoncze coldran wraczala czalo 1428 ZapW arsz nr 328;
Kołdra lodex 1437 P F V 16; P ro ... culcitra
al. coldra 1449 AG Z XIV 282, sim. ib. 288;
Palia, mensalia, coldri, lodices camchati, manutergia et alie omnes res... debent dividere
Iohanni tres partes et Katherine quarta pars
1455 ib. 443; Ku they tho gyeradzye... szlusza...
*wyszglowya, przeszczyeradla y poduszky, popony, przykryczya lawna, zawyeszenya loszną,
kobyercze, obruszy, racznyky, kołdry (OrtBrRp
55, 2: kołdry, szlowye przykryczya lozną) Ort
Mac 69; L lena... myala dacz M artino... racione expedicionis al. wyprawy, yidelicet thoczenicza..., velum ylg. sw oyk..., kołdrą...,
korthel 1465 ZanWarsz nr 1236; lakom ya nye
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ranczil wiprawi po Malgorzecze... coldri za
dwye kopye, trzech poduschk 1468 AKPr
VIII a 55; Quia tu secum diyidere non vis
suppelectilia domestica, yidelicet... lectisternia,
culcitras al. coldri axamythne et adamaschkowe
1490 AGZ XV 540; Tegmen al. kołdra consutilis cum Serico 1499 RocznKrak XVI 67; Kołdra
culcitra XV p. post. PF V 11; Culcitra, eyn
golter, quod supra ponitur lecto et calcatur pedibus kołdrą, oponą ca 1500 Erz 30; Toral, kołdra,
culcitra idem ib.; ~ Colcitram al. coldre pro
ecclesia in Przeprostinya magne ferie sexte
aut pro die et octava Corporis Christi 1491
M M A e XVI nr 1469; ^ Cortinas opony, coldri,
kobyercze (decem cortinas de bysso retorta et
hyacintho ac purpura, coccoque bis tincto,
yariatas opere plumario facies Ex 26, 1) 1471
M PKJ V 18; ~ z fleksją łacińską: Pro kołdra
sorori domini regis 1394 M M Ae XV 189;
Pro percussione dietę kołdrę bombicis ducisse
ib.; Thomek dedit coldram post suam sororem
1398 TPaw IV nr 422.
Kołek fo r m y : n. sg. kołek 1471 M PKJ W 91.
104; — g. sg. kołku 1447 AG Z XI 304, 1448 ib.
315. 317; ^ ac. sg. kołek B Z Deut 23, 13, 1471
M PKJ V 30;
n. pl. kołkowie BZ Num 3, 37;
— ac. pl. kołki B Z Ex 35, 18, M PKJ V 18;
kołkowie BZ Ex 38, 20; ^ i. pl. kołki BZ
Ex 35, 11, 1471 M PKJ V 24.
Z n a c z e n ie : 'mały kół, palik (drewniany lub
metalowy), paxillus (ligneus vel m eta llicu sf:
U czyń... stan a sztrzechy gego... y szczyani
s deszk s szerdzyamy, s kolky y podstawky
(tabulata cum yectibus, paxillos et bases) BZ
Ex 35, 11; U czyń... kolky stanowe y przy
strzessze s powrozy swymy (paxillos tabernaculi et atrii cum funiculis suis) ib. 35, 18; I kolkowye stanowy y przystrzeszkowy wszyodi około
ydzalal moszyodzowe (paxillos quoque tabernaculi et atrii per gyrum fecit aeneos) ib. 38, 20;
Bodo gich pod strozo... y slypowye podstrzesni
w okol s podstawki swymi a kolkowye s powroski swimi (paxilli cum funibus) BZ Num 3,
37; Bodzesz myecz vichod przed Stani, k nyemvsz
przidzesz prze przirodzono przigodo, noszocz
kolek na passze (gerens paxillum in balteo),
a gdisz syodzesz, okopasz około czebye a layna
pyersczo przikrigesz BZ Deut 23, 13, sim.
1471 M PK J V 30; Colky paxillis (columnas...
cum basibus et paxillis de funibus suis Num
4, 32) 1471 M PK J V 24; Kolek paxillus (et
figam illum paxillum in loco fideh Is 22, 23)
ib. 91; Colky zelaszne paxillos (cuncta vasa
tabernaculi..., tam paxillos eius, quam atrii,
ex aere facies Ex 27, 19) M PKJ V 18; — ' ko-
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rze de margaritis cum auro textis 1496 A G Z
XIX 271; ^ 'c z ę ś ć z b r o i lu b h e łm u o s ła n ia ją c a
Klynka aut kolek paxillus (aut fabricabitur de
s z y j ę , g a le a e v e l lo r ic a e p a r s , q u a c o llu m o b te ea paxillus, ut dependeat in eo quodcumque
g itu r * : Collorium kolnyerz,
lutercium idem
vas? Ezech 15, 3) 1471 M P K J V 104; — od 5 ca 1500 E r z 30; Panczerzevy kolnyerz lictricium
kołku do koł(k)u 'w s z y s c y r a z e m , w s z y s c y o d
i b . ; Podwyadlo, konlerz torques c a 1500 P F
p ie r w s z e g o d o o s ta tn ie g o , c u n c ti , o m n e s q u i
IV 749.
a d s u n f : Lein ... inculpaverat seryitores sive
Kołnierzyk 'm a ł y k o łn ie r z , c o lla r e p a r \u m :
terrigenas de Dobra, quod Huhnonem interKnapflyky, kolnyerzyky, kyeczky, bathuchy
fecissent omnes in solidum al. od kołku do 10 1493 P F IV 664.
kołu exceptis duobus,... quibus non dedit pro
Koło f o r m y : n. sg . koło 1421 A r c h C a s tr C r a c
eodem homicidio culpam 1447 A G Z XI 304;
I 1437, 1471 M P K J V 92, 1472 R o s t nr 1772,
Ministerialis recognovit, quia equitavit pignoca 1500 E r z 30, R o z m 72. 149; ~ g . sg . koła
rare scoltetum de Bazanowka cum kmethoni1426 P o z n nr 1238, 1435 ib. nr 1577, B Z Nah 3, 2,
bus suis et Iaczimirzensibus omnibus od kolkv 15 c a 1500 E r z 30; ^ a c . sg . koło FI i P u l 82, 12,
do kolkv ex p arte ... domini Sanocensis pro
1435 P o z n nr 1453, D e m o r te w. 370, 1496
lucris in ipsis acquisitis, sed pignora sunt reW a rs c h P o z n I 418; ^ /. sg . (w) kole P u l 1 6 , 17;
— n. p l. koła (1350) 1543 K o d P o l II 712, 1476
percussa 1448 ib. 317, sim . ib. 315.
Kołnierz, Konlerz, Kunlerz f o r m y : n. sg .
A G Z XVIII 124; — a c. p l. koła 1399 S tP P P
kołnierz 1394 M M A e XV 192, 1437 W is i nr 228 20 VIII nr 8335, B Z Ex 14, 25.
s. 87, ca 1455 J A XIV 489, 1456 R XXXIII
Z n a c z e n i a : 1. 'k r ą g , c ir c u lu s , orbis*: Kyedy
182, ca 1500 E r z 30; konlerz c a 1500 P F IV
nad Rzymem chodzylo kolo yakoby slota ko
749; ~ g . sg . kołnierza 1469 Z a p W a r s z nr 1190;
rona (circulus... corona velut aurea) R o z m 72;
^ i. sg . kunlerzem 1471 T y m P r o c 281; ~ n. du.
Zrzyenycza ta była czarna a około yey było
kołnierza 1492 R o c z n K r a k XVI 58; ^ n. p l. 25 yako zaphyrovo kolo (saphyrinus circulus)
konlerze 1473 S p r T N W VIII 2, 32; ^ g . p l.
R o z m 149.
konlerzow 1484 R e g 709; ^ a c . p l. kołnierze
2. 'k o ło w o z u , r o ta : N icolaus... contra Zego1495 Z a p W a r s z nr 1665, 1496 A G Z XIX 271;
tam ... et contra IHI-or km etones... pro XXX
konlerze 1477 M M A e XVIII nr 121.
curribus sepis et pro XV cola 1399 S tP P P VIII
30
Z n a c z e n i e : 'c z ę ś ć o d z i e ż y o b e jm u ją c a s z y ję
nr 8335; Bosze moy, polosz ge iaco colo (pone
d la o s ło n y lu b o z d o b y , k o łn ie r z , ta k ż e n a s z y jn ik ,
iilos ut rotam) y iaco sczblo przed liczem
wyatra FI 82, 12, s im . P u l ; W ozowye... w poy e s tim e n ti p a r s c o llu m c irc u m d a n s a m ic ie n d i
szrodku m orza... Y podwroczyl kola wozow
v e l o rn a n d i c a u s a , c o lla r e , m o n ile : Pro orificio
dieto colners 1394 M M A e XV 192; Kolnyerz
(subvertit rotas curruum), nyeszona biły w *glofilaterium 1437 W is i nr 228 s. 87; Colnyerz 35 byo B Z Ex 14, 25; Glos bycza, glos grzmyenya
c a 1455 J A XIV 489; Et quasi capicio vlg. col
kola (vox impetus rotae) a konya rzektayocego,
nyerz tunice 1456 R XXXIII 182; Jakom ya
a woza skrzipyocego B Z Nah 3, 2; Kolo wo
nye pogonyl Phineti na dobrovolney drodzye
zowe rota plaustri (neque vexabit eum rota
w o b o ri... anym chazyebna rzyecza skrzynky
plaustri, nec ungulis suis comminuet eum Is
w zyanl..., any szrzyebra, any colnyerza, any 40 28, 28) 1471 M P K J V 92; Za kolo a za oplawie
rampkow 1469 Z a p W a r s z nr 1190; Jacom
et lignis 1496 W a rs c h P o z n I 418; Spyczą v kolą
y a ... nye wzanl s skrzynye Jedwydzyney...
gumpha c a 1500 E r z 30; Spula czolnek, radius
czachla s kvnlerzem 1471 T y m P r o c 281; Mycoidem vel spyczą v kolą ib.
lay ... zothfarzal zamk<i> chanszebna rzeczą...
3. 'k o lo j a k o c z ę ś ć u r z ą d z e ń p r z e m y s ło w y c h ,
<u> byaley serzynky, v kthorey były rambky, 45 r o ta f a b r ic a e * : a. 'k o lo m ły ń s k ie ( w o d n e ) , r o ta
czepcze, conlerze, czachlyky 1473 S p r T N W
m o la r is 5: Pani Przechna ne podnosla cola
VIII 2, 32; Collaria al. konlerze 1477 M M A e
v młyna w Zeloney Dambrowe visech ( p r o
XVIII nr 121; Plascze y kożuchy... <mają>
visey), nysly iaco młynarze crolewscy... vstavily 1426 P o z n nr 1238; Pyotr Scora, podsandk
myeczi bez konlerzow vy<kra>vanych (chlamydes, id est pallia quoque et pelles absque 50 posznansky, widzerzal gacz, próg y colo na
scollatura) 1484 R e g 709; Monilia de margaritis,
dzewaczy stop mimo trzy lata 1435 ib. nr 1453;
2 colnierza de margaritis, bramka palona 1492
Quando fuit penes lacum al. kyedy było podle
yezora na kopczv, thedy wyrzuczono zwono
R o c z n K r a k XVI 58; Jakosz thy mnye othbyla
kola mlynskyego. Ibi dominus Colensky dixit
skrzinką y pobrała czepyecz, colnyerze, rąbek
1495 Z a p W a r s z nr 1665; Pro coloriis al. kolnye- j 55 ! m inisteriali:... Ecce vides, quia adhuc signum
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rothe molendini al. othocz yesscze znamyan
kola młyna 1435 ib . nr 1577; Eadem sublevacione aque subundastis al. zathopilysczye...
naves molendini, in ąuibus rotę currebant al.
lodzye młynne, na kthorych kola byegaly 1476
A G Z XVIII 124;
^ korzeczne koło 'k o ło

5

w o d n e , tz w . n a s ię b ie r n e , r o ta , q u a e a q u a m o v e tu r , q u a m d e s u p e r c a d e n te m r e c i p i f : In ipso

molendino tres rotas aquam desuper recipientes, que vlg. corzeczne cola dicuntur, tenebitur
informare (1350) 1543 K o d P o l II 712; — b. paleczn(i)e koło 'k o lo tr a n s m is y jn e o s a d z o n e n a
w a le , z k o lk a m i- z ę b a m i w f u n k c ji tr y b ó w , r o ta
p e c t i n a t a , id e s t p a x ill is in s tr u c ta , q u ib u s d u m
ip s a v e r s a tu r , c e te r a s m a c h in a e p a r t e s ( c y lin d ru m , a lte r a m r o ta m , s im .) i m p e l l i f : Pallecznye collo rota molendini 1421 A r c h C a s tr C r a c
I 1437; Paleczne kolo plectrum c a 1500 E r z 30.
4. w y r a ż e n ia p r z y s ł ó w k o w e : w kole rn a o k o ło ,
w o k ó ł , m o r b e m : Glos dały obloczy. Bowem

straly twoye ydo, glos gromu twego w kolye
(vox tonitrui tui in rota, FI: w cobe, p r o w cole)
P u l 76, 17; ^ w koło fd o o k o ła , w o k o ło , /« o r b e m ,
c irc u m : Nye vyem, czocz my sza slego stało,
głowa my sza w kolo toczy, sz nyey chcza
yypascz oczy Z)e m o r te w. 370.
5. wiele koło b o t . ' S ily b u m M a r ia n u m G a e r t n ! :
Vele kolo lisbia *lacta 1472 Pas/ nr 1772.
Kołodziej 'r z e m ie ś ln ik w y r a b ia ją c y k o ła i w o z y ,
s te lm a c h , f a b e r ,
ro to , cu rru s c o n fic it , corp e n ta r iu s , p la u s tr a r iu s : Johannes, koiodzey de
Ludom 1416 P ozai nr 911; Filius p o p i... emit
dom um ... sittam circa Paulum, coloczey 1439
P r z e m I nr 2859; Remisimus... Judeos de
Bochnya ad ius... pallatini Cracouiensis, cum
Johanne colodzey, Andrea coquo 1445 S tP P P II
nr 3230; Kmetho colodzey 1448 T y m W o l 83;
Yakom ya nye sbyl W szeborcze... kmyecza
Pyotra, filium colodzey, yiolenter 1461 Z a p 
W a r s z nr 1128; Grzegors, colodzey, ius habet
1463 L ib lu r nr 6756; Mathias Slowig de W artha,
colodzei, ius habet 1476 ib. nr 7623; Jan Woyniczky, *kolodzie, ius habet 1494 ib. nr 8718;
^ m o ż e j u ż n o m en p r o p r i u m : Rotifices: Stanislaus Szirek, Matis colodzey 1472 C r a c A r t
nr 602, s im . 1479 ib . nr 725; Currifices, rotifices:
Jan koiodzey, Mathias Konopka 1489 ib.
nr 1010, s im . 1497 ib. nr 1285.
Kołodziejczyc 's y n k o ło d z i e ja , c a r p e n ta r ii
f i l i u s Ruthenici presbiteri, scilicet Iwonis colodzeyczicz 1432 P r z e m I nr 2370. ^ M o ż e
j u ż n o m e n p r o p r iu m .
Kołomaź 's m a r , m a ż d o k ó ł w o z u , a x u n g ia ,
lin im e n tu m a d ro ta r u m a x e s o b lin e n d o s a p tu m :
Kolom a<s)ch blucanium ( p r o glutanium?) c a
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1455 J A XIV 494; Pro pice al. kolomasz ad
rotas 1494 W a rsc h P o zn I 373; Pro pice al. kolomaschs 1495 ib. 407; Kolomaz glitinium ca 1500
E r z 30.
Kołowratec cf. Kołowrociec
Kołowrociec, Kołowratec, Kołowrotycz b o t.
'w ilc z o m le c z s o s n k a ,
T ith y m a lu s
c y p a r is s ia s
L a m ! : Kolovroczecz esula 1472 R o s t nr 281,
s im . 1478 ib. nr 2160; Colowrotycz esula 1478
ib. nr 2225; Colovroczyecz eruca c a 1500 ib.
nr 5430; ^ w c z e s k ie j p o s ta c i f o n e ty c z n e j:
Kolowratecz esula 1472 R o s t nr 282; Kolovratecz epitrum c a 1500 ib . nr 2039.
Kołowrotny 'z w ią z a n y z k o ło w r o te m , tj. r o 
g a t k ą n a d r o d z e , a d re p a g u lu m siv e o b ic e m , q u i
e s t in via p u b lic a p o r t o r i i e x ig e n d i c a u sa c o n stit u t u s kołowrotne myto 'ja k a ś o p ła ta z a p r z e 
j a z d d r o g ą p u b lic z n ą ( i m ie js c e j e g o p o b o r u ) ,
p o r to r iu m , q u o d q u i via p u b lic a v e h e b a n t, so lv e b a n f : Quia ipse transgressus est theoloneum

al. kołowrotne mytho transiens per viam stratam de Brathslaw yersus Leopolim 1466 A G Z
XV 45.
Kołowrotycz cf. Kołowrociec
Kołowrót f o r m y : n. sg . kołowrot c a 1455 J A
XIV 489. 491. 494, 1468 Z a p W a r s z nr 1298,
1473 T y m P r o c 244, XV p . p o s t P F V 10; ~
g . sg . kołowrota 1427—31 Z a b 538; ~ i. s g . ko
łowrotem XV in. R XXV 267; ^ n. p l . koło
wroty 1495 G o r s A r t 220.
Z n a c z e n i a : 1. 'p r o s ta m a s z y n a ( k o ło , w a l)
s łu ż ą c a d o w y c ią g a n ia c ię ża ró w , m a c h in a a d
o n e ra to lle n d a le v a n d a q u e a p ta : Kolowr[z]oth
curulus ca 1455 J A XIV 489; Kolowroth gurgillus ib. 494; Colowrot trochea XV p . p o s t.
P F V 10.
2. 'c z ę ś ć k u s z y s łu ż ą c a d o j e j n a p in a n ia , b a lis ta e
r o ta v e l c y lin d ru s, qu o a r c u s p e r f u n e m te n d e b a tu r : Ut exemeret balystam cum colowroth
1468 Z a p W a r s z nr 1298; Sex koloyroty pro
trahendas balistas 1495 G ó r s A r t 220.
3. 'w r z e c io n o , fu s u s * : Kołowrotem fuso XV
in. R XXV 267.
4. 'r o d z a j z a p o r y n a d r o d z e , w r o ta p o d w ó jn e
( z a m y k a j ą c e w e jś c ie d o w s i) n a s łu p ie s to ją c y m
n a ś r o d k u d r o g i, p a lu s in m e d ia via f ix u s , d u a b u s
a liis in stru c tu s, ą u ib u s ta m ą u a m p o r t a v ia r u s tic a
c l a u d e b a tu P : Duos mansos collocatos et pos-

sessos... penes colowroth circa curiam ... obligavit 1473 T y m P r o c 244; ^ od kołowrota do
kołowrota ' w s z y s c y r a z e m , w s z y s c y o d p ie r w 
s z e g o d o o s ta tn ie g o , o m n e s,
a d p o s t r e m u m : A porta
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5.
'rodzaj sieci, rete ąuoddam : Klomya uel
kolowroth ca 1455 JA XIV 491.
1. Kołowy 'związany z kołem , kołkiem , po
chodzący z kołu, kołka,
paxilli est, paxillo
illatus9: Thom vczinyl za gego poczathkyem, 5
gdy mą renyl w rąką schadrą kołowa 1470
Zap Warsz nr 2949.
2. Kołowy 'związany z kołem młyńskim , ad
rotam mołarem pertinens5; kołowy wał 'gruby
walec drewniany, na którym osadzone jest koło 10
młyńskie, cylindrus ligneus, in quo axis rotae
molaris inhaeref: Kolovy val mordale ca 1500
Frz 30.
Kołsztrych c/. Kołtrysz
Kołtka 1. 'kolczyk, anellus, auriculae orna- 15
m entum : Lucz de B ukow e... uxorem suam
(,sc. actoris) inseąuens in via et strata libera
ipsam dehonestavit... et sibi kolthky ab auribus abstraxit 1443 ^4GZ XI 223; Receperunt...
sex ornam enta argentea, que ipse mulieres 20
Ruthenice solent deferre circa aures al. colthky
1471
XVI 89.
2.
'łańcuch ozdobny noszony na szyi, torąues5:
Colthka torąues 1463 P F V 13.
Kołtryski 'będący w związku z kołtryszem, 25
panni kołtrysz dicti e s f : Vnum tharling
pannorum coltryskych 1447 Monlur III 156;
E g o ... prom itto domino A ndree... tharling
staminorum vlg. *puolstuczkow coltryskych ib.
Kołtrysz, Kołczystr, Kołsztrych 'rodzaj po 30
śledniejszego sukna, pannus ąuidam \ilior : Diploidem lyscha schuba flaueo panno circumductam vlg. coltrysz 1466 StPPP II nr 3858;
D istributa pannorum septem Angeliciensis, tredecim colcistri et viginti uno polstuczky sta- 35
m in a..., capiendo Angeliciensis per XX-ti (sc.
marcas), coltriss (poprawiane z colciriss łub
z colcitriss) per X II cum medio, polstuczky per
ąuinąue marcas minus uno orth 1476 RachKról 134; D e d i... VIII ulnas panni eiusdem 4 0
colstrich ib. 139; Dedi octo ulnas eiusdem
panni coltrisch ib. ; Tunica flavea muliebris de
kołczystr 1497 RocznKrak XVI 66; Unum stamen coltrisu rubei coloris 1498 AG Z XV 350.
Kołysać 'cunas movere, agitare5: Cunabulum 4 5
istius pueri, in quo erat kołysań 1477 M PK J
II 323.
Kołysanie ' actus cunas movendi, oscillatió>:
Koliszanye ocilum XV med. R XXIII 279.
Komar, Komor zool. 'komar, Culex pipiens L .*: 5 0
Kom ar culex ca 1500 R XLVII 354; ~ Kom or
culex 1472 Rost nr 1465, sim. ca 1500 Erz 31;
Cedzącz kom ora (excolantes culicem M at 23,
24), vyelbląda poglytayącz Rozm 763.
Komendar cf. Komendor
55
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Komendator 'tytuł w zakonie Joanitów, magistratus sive honor ordinis Joannitarum* : Othto,
comendator, winowath gemu dwadzescza grziwen myesczskyego długu 1433 Pozn nr 1563.
Komender cf. Komendor
Komendor, Komendar, Komender 'tytuł w za
konie Joanitów, magistratus sive honor ordinis
Joannitarum : Czo comendor wsol Maczeieui
kmeczeui, to mu wsol s prauem 1397 Pozn
nr 357; Iaco comendor ne posiał swego luda
po Janowo drzewo 1399 ib. nr 409; Ludze
Micolagewi... comenderowi paso lanky, zito
gualtem 1401 ib. nr 515; Comendor ne ranczil
panczinacze krziwen cu *Grzegorzewech rancze 1402 ib. nr 542; Iaco kedi mlinarz moy wy
szedł ot m ene..., ne wedzalasm, gdzebi yndze
bil, yedno v comendara 1404 ib. nr 575; Iaco
kedi comendorowi skazolo {pro skazało) prawo
wroczicz yego *dzloweka, tedi gemu ne kazał
pres yego soltissa precz 1405 ib. nr 762; Jako
ten lyst, *sczo so Bogusz commendor s kmeczmy
zapisał, ten yest prawy 1412 ib. nr 869; Comen
dator sancti Johannis extra muros Poznanie
ducit testes..., ysze comendor ne saszedl Nicola o .., drogy samoczwarth 1419 ib. nr 1047;
Cszo szalował Bogus na M icolaya..., yszby
mu raczył za comendora, ysz meli szą menacz
Scroszin sza Górka, ymal mu przynescz myscrzow list na to poczwirdzene 1420 ib. nr 996.
Komendorow(y) 'należący do komendora, qui
ad magistratum, comendor dictum, pertinet, qui
eiusmodi magistratus proprius e sf: Potrek gech a l... na comendorowa dzedzina gwałtem 1403
Pozn nr 729.
Komin f o r m y : n. sg. komin ca 1455 JA XIV
489, ca 1500 R XLVII 354; ~ g. sg. komina
B Z Ex 9, 8. 10; ^ ac. sg. komin ca 1420 R XXIV
81, Rozm 343; ^ /. sg. (w) kominie 1471 M PKJ
V 68.
Z n a c z e n ie : 'palenisko (z otworem odprowa
dzającym dym ), kominek, piec, focus cum fum i
meatu, caminus, fo rn a x : Pro duabus seris III
grossos ad horreum et ad kommyn 1395 AcCas
342; Fenum agri, quod hodie est et cras in
clibanum, w komin albo w pecz, m ititur (Mat
6, 30) ca 1420 R XXIV 81; Mitent eius {pro
eos) in caminum, komyn, ignis (M at 13, 42
a. 50) XV med. GlWroc 81 v; Weszmyczye pełni
rocze popyola s komyna (de camino) B Z Ex
9, 8; Wszowszy popyola s komyna (de camino)
y stalasta przed ffaraonem ib. 9, 10; Comyn
ca 1455 JA XIV 489; W komynye {war. lub.:
v ogniskv) in camino (sicut igne probatur argentum et aurum camino Prov 17, 3) 1471 M PKJ
V 68; Komyn fumatorium ca 1500 R XLVII
41
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354; Komyn fumagium ib.; Vynydą anyely
boży y odłączą złe od dobrych, y vrzuczą ye
v komyn ognyovy (in caminum ignis M at 13,
50) Rozm 343.
Kominowy 'będący w związku z kominem,
fumarius, qui camini e s f : Komynova dzyvra vel
durą antrum ca 1500 Erz 30.
Komnata, Kownata 'jakiś osobny budynek albo
izba, pokój (ogrzewany kominkiem), aedificium
ąuoddam vel camera caminata9: Kedi Swanthoslaua dobiła na Vincenczu, tedi tamo ne bilo
komnat! ani pczol 1400 Leksz II nr 955; Yaco
moy mos Micolay ne wzol na Adamowe czosczi
cownati any yey yzithka ymam 1410 KsMaz I
nr 1539; W kownacze in armamentario (posuitque ea, sc. scuta, rex in armamentario
II Par 9, 16) M PKJ V 50; Losznycza vel kownathą caminata ca 1500 Erz 33; ^ Kom natha
vel yatha casa ca 1500 R XLVII 356.
Komnatka bot. 'przytulia pospolita, Galium
mollugo L .9: Kom natka camapitheos 1472 Rost
nr 745.
Komonica, Komunica bot. 1. 'Succisa pratensis
Moench9: Comonicza iacea alba, morsus diaboli, herba venti media 1437 Rost nr 2635;
Comunicza iacea alba 1460 ib. nr 3591, sim.
1472 ib. nr 903; Komonycza morsus diaboli
ca 1465 ib. nr 4461, sim. 1484 ib. nr 6183, XV
p. post. R LIII 63, ca 1500 Rost nr 7203; *Komynycza 1484 Rost nr 6201; *Camonicze m or
sus diaboli XV p. post. R LIII 67; Komonycza
iacea ca 1500 Rost nr 7361; ^ biała komonica:
Byala komonicza iacea alba 1472 Rost nr 906.
2. 'Melilotus officinalis Lam. et alba Lam.9:
Comonycza trifolium ceruinum 1460 Rost
nr 3746, sim. ca 1465 ib. nr 4611; Komonycza
mellilotum 1484 ib. nr 6174.
3. komonica żółta 'koniczyna żółta, Trifolium
agrarium L
Komonicza zolta corona regia
1472 Rost n r 617.
Komor cf. Komar
. Komora fo r m y : n. sg. komora 1471 M P K J Y
106, ca 1500 Erz 31; ~ g. sg. komory 1445 Pozn
nr 1633, XV p. pr. S K J I 303, B Z III Reg 22, 25.
II Esdr 8, 19. 60,1471 M P K JY 112, etc.; ~ d. sg.
komorze Sul 31. 60; ~ ac. sg. komorę Gn 3b,
B Z Ex 8, 3, OrtBrRp 46, 1, OrtMac 54. 55,
M P K J Y 36; w /. sg. (w) komorze 1399 HubeZb
108, B Z II Par 22, 11, OrtBr VI 374, etc.;
~ n. pl. kom ory FI 143, 15; ~ /. pl. (w) kom o
rach B Z I Par 9, 33. 23, 28, 1471 M PK J V 48.

cubiculum, domus, cella (penaria vel in qua aliae
res deponuntur) 9: Micolay ne wczinil Janowi,
bando <w> yego comorze y w domu, scody
1399 HubeZb 108; I kalsdacz tesze neuescza
thvarsz..., gdiszczy ona porodzicz ma, tedicz
vocz ona przed thim to szobe ona kom oro namuie, gdesbicz ona f ne leszala Gn 3b; Allecz
M aria ... szadnego penodza ne gestcy ona bila
mała, chosbicz ona szobe gospodo albo komoro
szan bila nagola ib.; Czo szalowała Jafroska...
na M aczeya..., aby yey dobył komory noczna
rzeczą y rosbyl scrzina..., tego on nye wczynil
1445 Pozn nr 1633; Tho dzyeczyą było żywo,
asz ye krzczono, they to nyewyasthy dla nagley
szmyerczy thamo ysthe w komorze, gdzye tho
było w thayemnyczy przy vrodzenyv, yako yest
obyczay OrtMac 103, sim. OrtBr VI 374; Ja
kom ya po oczczy y po maczerzi ymarlych rąnkv
rzeczi domovich s solą {leg. z soła) y sz *komori szkrzin, y w nych chvsth, y gynschych po
trzeb domovych nye wzal sszyla 1472 ZapWarsz
nr 3076; Jakom ya nye wrzuczyl sza gw ałtem ...
w dzerzawa Michała [la]... anym przyczyskal
kmyeczy yego ku robocze, anym gych czyadzal,
any komori Phiolkowy kmyeczowy zamykał
1498 ib. nr 1808; Czom myal w szkrzyny y w ko
morze, tho my wszythko opysczyczy SkargaPłoc w. 10, sim. SkargaWroc w. 10; Kom ora
camera ca 1500 Erz 31; M aria sama, zamknąyschy szyą <w> svey komorze (intus in cubiculo),
robyla, a myedzy tą robotą cztla kxyągy Yzayascha proroka Rozm 48; ^ Komory (promptuaria, Pul: pywnycze) gich pełne FI 143, 15;
Y wirzuczoo rzeky szabi z szyeby<e>, ktoresz
to wlazoo a wnydoo do domu twego, a w ko
moro, a w losze twe (cubiculum lectuli tui) BZ
Ex 8, 3; Vzrzisz tego dnya, gdisz wnydzesz do
pokoia wnotrzney komori (cubiculum), abi syo
skril B Z III Reg 22, 25; Jozabeth... skrila gy
z gego pyastunko w komorze poscyelney (in
cubiculo lectulorum) B Z II Par 22, 11; W ko
morze {war. lub. : w komorą) in triclinium (adsumens itaąue Samuel Saulem et puerum eius,
introduxit eos in triclinium I Reg 9, 22) 1471
M PK J V 36; S komori de talamo (egrediatur...
sponsa de thalamo suo Joel 2, 16) ib. 112, sim.
XV p. pr. SK J I 303; Wnątrznich komorach
aut zamczech in penetralibus (videte, sc. homin e s ,... calumniam patientes in penetralibus
eius Am 3, 9) 1471 M PKJ V 112; — Cy to so
ksyoszota spyewakow..., gisz w poswyotnich
komorach bidlyly (qui in exedris m orabantur)
B Z I Par 9, 33, sim. 1471 M PK J V 48; Bodo
{sc. synowie Lewi) pod roko sinow Amonowich
ku potrzebye domv boszego... w poswyotnich
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112.
Z n a c z e n ia : 1. 'pomieszczenie bądź miesz
kalne (izba, dom), bądź służące jako skład na
rzeczy domowe (spiżarnia, komora), habitatio,
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comorach (in ęxedris) B Z 1 Par 23, 28 ; ^ Tristegam dom a. kom orą o trzech sklepyech
(tristęga enim erant et non habebant columnas,
sicut erant columnae atriorum Ezech 42, 6) 1471
M P K J Y 106; ^ kramna, kupna komora 'k r a m ,
s k l e p , ta b e r n a m e r c a to r ia : Ktho kramna ko
m orą albo dom, albo rolą czynszowa ma, themu
szyą yey ne trzeba odrzekacz besz yego wolyey
O r t M a c 54, s im . O r tB r R p 46, 1; Ktho ma ko
m orą kupną, k ram ... Ktho ma kom orą kvpna,
czo ya kupyl albo czo mu dana y placzy sz nyey
panszky czynsz, czo by gyey polepszył nad then
plath, tho może przedacz O r tM a c 55, s im . O r t
B r R p 46, 1.
2. 's k a r b ie c , c e lla , in q u a g a z a v e l s u p e lle x
s a c r a p r e tio s io r c u s to d ie b a tu r : Gyne *reczi, ktorekoly bodo tobye pomoczni ku dzalu koscyola
boga twego, dasz s krolyovi komori (de re
gali gazophylacio) B Z II Esdr 8, 19; Czvycye
a ostrzegaycye doiod nye dacye w łodarzom ...
do komori boga naszego (in pastophorio domus dei nostri) ib . 8, 60; Thy slova zmovyvsy
myły Iesus v skarbney komorze (in gazophyla
cio Jo 8, 20), kyedy podnyosl rąky y navczal
v kosczyelye, any yeden nan nye podnyosl rąky
R o z m 471.
3. 's k a r b k s ią ż ę c y , p a ń s tw o w y , a e r a r iu m v e l
b o n u m p u b lic u m a u t du cis*: Chczemy, abi wyną
przerzeczona w przelozzonych czytirzech przytczaach naszey komorze przydano (poena... nostrae camerae applicetur) S u l 31; Paknyąlyby
szą sądowy ykazacz nye chczal..., tegy { p r o
tedy) gymyenye gego nyervszayącze komorze
naszey ( D z i a ł 61: n am )... ma przyłączono bycz
(bona... camerae nostrae... applicentur) S u l 60.
Komornica 'ż o n a k o m o r n ik a , c a m e r a r ii u x o r :
Sicut, quod Thomislaus recepit, hoc recepit in
suo prato, sed non in (s c . prato) domine comornice 1397 T P a w III nr 4207.
Komorniczy 'b ę d ą c y w z w ią z k u z k o m o r n i
k ie m , q u i c a m e r a r ii e s f : prawa komornicze

komornikowie S u l 78; ^ d. p l . komornikom
S u l 50, D z i a ł 42, 1471 M P K J Y 57.
Z n a c z e n i a : 1. 'u r z ę d n ik u b o k u w o je w o d y ,
k a s z te la n a , p o d k o m o r z e g o , s ę d z ie g o , w y k o n u ją c y
p o m o c n ic z e c z y n n o ś c i s ą d o w e , w o ź n y s ą d o w y ,
p a la tin i, c a s te lla n i, s u b c a m e r a r ii, iu d ic is m in is te r ,
p r a e c o Coram nobis S tephano..., Staszcone

'r o k i są d o w e, sp ra w o w a n e p r z e z
iu d ic ia c a m e r a r io r u m : Kazimirus
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dei gracia rex
tib i... <mandamus, ąuatenus). ąuarta feria coram certis cam<erariis iudicis) et subiudicis
terrestribus Halic<iensibus ad proxime> ventura
iudicia ipsorum al. [.*.] prawa *comarnycze in
Halicz compa<reatis> 1471 A G Z XII 402.
Komornik f o r m y : n . s g . komornik 1394 T P a w
IV nr 5064, 1419 T P a w VII nr 1228, 1475 A G Z
XVII 116, e t c . ; ~ g. s g . kom ornika B Z IV Reg
23, 11, N a w 127; ^ a c . sg . komornica 1398
B i b lW a r s z 1861 III 34, D z i a ł 8 ; ~ i. s g . komor
nikiem 1394 T P a w IV nr 5064; ^ n. p l . komor
nicy S u l 78, B Z Jer 29, 2, 1471 M P K J V 99;
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kom ornik podcomorzego, M athia komornikem
palatini Lanciciensis, V islaus... aquisivit duas
marcas grossorum 1394 T P a w IV nr 5064;
Tekdi gdi stała ossada pane Bytgostkey hy Pa
skowa, tedi posiali comornika hy vosnego do
paney hy do Paska prossącz gych prze bok, aby
gim othpuscili przissangą hy kgnew 1398 B i b l
W a r s z 1861 III 34; Przechna wnosla XII grziwen ssvego posagu y poloszila tam o na to za
stawa, czso komornik oglandal 1419 T P a w VII
nr 1228; N a gychze (sc. rokach) komornyczy
(camerarii) sządzy y pothsąthkow, y drvdzy ko
mornyczy (camerarii) woyewodzy y pothkomorznyczy vibrany przesz nye gim mayą bycz
przylączeny S u l 78; Vrządnyczy abo komornykowye (camerarii) lvbo sądzę malich rokow nye
mayą oth rzeczy wyączszich... wyączey nysly
dwa grossa wszącz i b . ; <G>dy kto nagany abo
narzecze skazanye pana cracowskyego, tedy kocz
abo torlop gronostayowy ma gemv dacz, ale panv
sandomyrskyemv... torlop z lasycz..., podkomorzam po szesczy grzywnach, komornykom
tych wszystkych po szesczy skoth (camerariis
istorum omnium per VI scotos) D z i a ł 4 2 , s i m .
S u l 50; Camerarius al. comornyk domini succamerarii 1475 A G Z XVII 116; Komornyk ca
merarius c a 1500 E r z 31; ^ b łę d n ie z a m i a s t
podkom orzy: Paknyali odtychmyast ktorego
tako nyeposlusznego nam wydadzą przez na
szego komornyka (per subcamerarium, S u l 21:
podkomorzego), pod ktorego choragwyą myalby
stacz, tedy konye tego ryczerza albo slachczicza
przydawamy podkomorzemv D z i a ł 8.
2. 'p o k o jo w ie c , d w o r z a n in , m in is te r , a u lic u s 9:
Comornyk cubicularius c a 1500 J A X 386;
^ O myły Jesu Criste, ja proscha czyebye, by
my poszlal angyola thwego dzyszya myastho
komornyka y twego dvcha szwyathego myastho
mysthrza wschey cznothy N a w 127; ^ Odiol
konye, gesz dały krolyowye Iuda slunczv...
podle domku N atan Moloch komornyka (iuxta
exedram N atan Melech eunuchi) B Z IV Reg
23, 11; lako yest wiszedl... kroi a panna, a komornyci (eunuchi) B Z Jer 29, 2, sim . 1471
M P K J V 99; Komornykom eunuchis (praecep it... septem eunuchis, qui in conspectu eius
ministrabant, ut introducerent reginam Esth
1, 10) 1471 M P K J V 57.
41*
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Komosa b o t . fk o m o s a b ia ła , le b io d a , C h e n o p o d iu m a lb u m L . 9: *Kcomossa atriplex 1419
R o s t nr 5261, s im . 1437 ib . nr 2465, 1472 ib .
nr 646; Komossa c a 1465 ib . nr 4532, s im . 1484
ib . nr 6240.
Komotra c f. Kmotra
Komórka cm a łe p o m ie s z c z e n ie m ie s z k a ln e lu b
s łu ż ą c e j a k o s k ła d , p o k o i k , k o m ó r k a , s p iż a r n ia ,
cu b ic u lu m , c e lla 9 : Piwnicza vinn 0 albo comorka

I Reg 22, 18) 1471 M P K J V 38; Komszą superpellicium c a 1500 E r z 31.
Konać, Konać się f o r m y : p r a e s . in d. 1. s g .
konam 1471 M P K J V 123; 3 . sg . kona S u l 37,
c a 1450 P F IV 571, B Z Num 34, 5. Deut 21, 5,
O r t C e l 8; 3. p i . konają O r tB r VII 567, XV
p . p o s t . R XXV 174; ^ im p e r. 2 . sg . konaj G n
gl. 15b, 1437 W is i nr 228 s. 86, B Z II Esdr 8,
17. 20, R o z m 619; 1. p i. konajmy 1471 M P K J Y
137; 2 . p l . konajcie 1471 M P K J Y 137; ~ p a r t .
p r a e s . a c t. a d i. d . sg . m . konającemu c a 1450
P F IV 580; a c . p l . konające XV m e d . G lW r o c
81 v; /. p l. (w) konających XV e x . E r z G lo s 181;
— i n f konać XV in. J A XXVII 266, XV in.
R XXIV 63, 1447 T y m S ą d 135, 1449 A G Z XI
344, e tc . ~ f u t . 1. sg . będę konać XV m e d .
R XXIV 362; ^ p r a e t. 3 . p l. m . konali XV
! m e d . R XXV 276; ^ p a r t . p r a e t. p a s s . n. sg .
n e u tr. konano B Z II Esdr 9, 17.
Z n a c z e n i a : 1. 'd z ia ła ć , c z y n ić , c z y n ić d a le j,

in cellam vinariam 1461—7 Serra 248 v; Cella
est parua camera, komorką c a 1500 E r z 31.
Kompas 'z e g a r s ło n e c z n y , h o ro lo g iu m s o la 
riu m : Horologium dictum compas 1487 A c L e o p
I nr 2004.
Kompleta 's p e c ja ln e n a b o ż e ń s tw o w ie c z o r n e ,
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o s ta tn ia c z ę ś ć b r e w ia r z a w c ią g u d n ia , c o m p le to r iu m , p r e c e s v e s p e r tin a e d ie i p o s tr e m a e 9 : Tu za

vmarle tako se módl y takoż po komplecze antifona M IP 18b; Tu sie poczyna completa M W
141 b; B raczya... mayą moviczi syedmy godzyn od prava duchownego vsthavyone, tho
yes<t jutrznię), prymą, tercią, sextą, <nonę>,
nyespor y kompletą (dicant... completorium)
1484 R e g 714; A po prymye y po kompleczie
(completorii horis) mayą zmoviczi mnyeysze
credo ib.
Kompletny ' d o t y c z ą c y n a b o ż e ń s tw a z w a n e g o
k o m p le tą , ą u i a d c o m p le to r iu m p e r t i n e t 9 : kom 
pletna godzina fg o d z in a , p o r a k o m p l e t y , h o r a
c o m p le to r ii9 : O completney godzinę czalo grobu
dano c a 1420 R XXV 229; Complethna y ostatheczna godzyną, Anno szwyątha, myalasz weszele M W 103a; Panye Ih ezu ,... kthorysz godzyny complethney w grób włożony M W 104a.
Kompost 'k a p u s ta k is z o n a , b r a s s ic a m a c e r a ta 9 :
Kompost compositum 1472 R o s t nr 1077. ^ C f.
Kapusta.
Kompromis *p is e m n y u k ła d , u m o w a n a p i ś m i e ,
p a c tu m s c r ip to c o n firm a tu m : A ginako tego zapissa albo compromissam nye widal, gedno
yakom gy z minuti przet królem czedl 1420
M M A e VIII 460.
Komudność *c ie m n o ś ć , te n e b r o s ita s 9 : Poth komvthnosczą sub fumo, tenebrositate 1466 R
XXII 25.
Komudny *p o c h m u r n y , n u b ilu s9 : Celum fit turbidum comudne XV m e d . R XXIV 366.
Komudzić 1b r u d z ić , k a la ć , in c e stu m a c s o r d id u m f a c e r e , o b s c u r a r e 9 : Duscha y czyalo caszdi
grzech masze a comudzi XV m e d . R XXII 241.
Komunica cf. Komonica
Komża 'b ia ła k o s z u la ( c z ę ś ć o b r z ę d o w e g o
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s tr o ju k a p ła ń s k ie g o ) , s u p e r p e llic e u m , s a c e r d o tis
r e s tim e n tu m a lb u m e x te r iu s 9: W komży ephoth

lineo (trucidayit... viros vestitos ephod lineo
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c o n tin u a re 9:

Nunc, sancte apostole dei, pro salute mea tua
pya oracio intercedat, konay G n gl. 15 b ; In
opere dei continuare konacz XV in. R XXIV 63;
Conay continua 1437 W is i nr 228 s. 86; Alye
iako s czyrekwye... vinydze (se. klęty), boża
phala dostoynye szą konacz ma (divina licite
resumantur) S u l 5; Ille comprehendit in se triplices homines, scilicet incipientes, perficientes,
*konayocze, et perfectos XV m e d . G lW r o c 81 v;
Poczynali, conali, dokonali XV m e d . R XXV
276; Conayanczemu perseueranti c a 1450 P F
IV 580; Wszitko, czsozkoly bodzesz chcecz s two
bracyo vdzalacz zlotem y srzebrem, konay wolnye (perlice pro yoluntate tua) podle przikazanya pana boga twego B Z II Esdr 8, 17, sim .
ib . 8, 20; Richlo konayczie exagitate 1471 M P K J
V 137; (Jesus) dicet illis, qui inceperint penitere,
sed negligenter peragunt per materiam vlg. konayą XV p . p o s t . R XXV 174; Conayanczich in
perficientibus XV e x . E r z G lo s 181; Iudaschu...,
przez czalovanye popelnyasch mązoboystwo,
opusczy znamyą myrv a konay, czosz począł
R o z m 619; ^ konać (dzień) 's p ę d z ić , p r z e ż y ć
d z ie ń , d ie m e x ig e r e 9: Bada conacz expendam
(diem) XV m e d . R XXIV 362.
2. 'r o z p a tr y w a ć , z a ła tw ia ć , in ą u ire re , e x s e q u i9:
Wszitka rzecz gich (sc . kapłanów) slovi syo kona
(ad verbum eorum omne negotium) B Z Deut
21, 5; Vibral sobye Ezdras kapłan może ksyoszota wyelyka... y ssadzily syo społu..., chczocz
pogednacz tey rzeczi, y konano (determinatum
est) o mozoch, gysz myely zoni czudzego rodu
B Z II Esdr 9, 17; Acz goracze rzeczy, czo szye
poczną wothowych (fw wójtowych’) dnyach,
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nye mayą szandzony bycz w zawyeszonych
! finitam continuacionem XV p. post. R XXV 175;
dnyach, tego nye konayą z[w]awyeszonych dny
Kon[y]anye facti continuacionem ib. 267.
{OrtMac 77: thego nye bronya zawyeszone dny)
2. 'prowadzenie sprawy w sądzie, łegis actio :
OrtBr YII 567.
Wstawyami, abi thaki P yotr..., przes slvzebnyka
3. 'działać w sądzie jako strona procesowa, 5 po trzykroocz zawolayąącz kv konanyy alybo
prowadzić rzecz w sądzie, agere (lege) , contiodeymowanyy rzeczy (ad prosecutionem seu denuare (causam in iudicio)*: Konacz prawem
fensionem cause, Dział 17: kv odpowiedzenyy),
agere XV in. JA X X V II266; Dominus W yłam ...
na pewni ro k ... myaan pozwan bycz Sul 29.
exfideiussit illum hom inem ,... qui se intromisit
Konarski 'urzędnik sprawujący zarząd nad
al. yal se de bobus, quod debet super ipsum 10 stajnią czy stadninami królewskimi lub książę
attemptare al. konacz sabbato prox<imo> vencymi, agaso, eąuilium vel eąueriarum regis aut
turo. Si non conaret, Wyłam succumbet XX marducis curator: Eandem donationem confirmacas capitaneo 1449 A G Z XI 344; Conacz agere
vim us... in praesentia nobilium, quorum sunt
OrtCel 1, sim. OrtLel 232; Konacz contestare
ista nomina: Marec, palatinus Cracoviensis...,
OrtRp 71; Hriczko se submisit capitaneo actio- 15 Sdizlaus, conarski Cracoviensis, Vincentius, subnem principalem ... agere al. konacz ad duas
dapifer Cracoviensis 1228 OpMog II nr 6; Preseptimanas 1473 AG Z XVII 87; ~ N icolaus...
sentibus hiis testibus: yidelicet domino Andrea,
egit super et contra Stanislaum ... dicens, quia
archidiacono et cancellario Kalisiensi,... cotu cittans meos duos km ethones... et super eos
mite Petrkone, pincerna Poznaniensi, comite
non wlt ius adfinire al. prawa conacz, et Stani- 20 Nasanońe, conarski Kalisiensi 1280 A K H IV
slaus... dixit...: Circa istius nolo ius super eos...
358; Presentibus hiis nobilibus nostris...: Staadfinire al. conacz na nye prawa, quia me *innislao de Moczurowo conarsky, Nosangno iutrudistis in ius Chulmiense... et ego in isto iure
dice dieto Colaczek, palatino, iudice et castellanolo agere super eos, sed in terrestri iure 1447
nis Cuiaviensibus (1347) 1457 M M A e XVI 208;
TymSąd 135.
25
Praesentibus his nobilibus nostris:... Hermanno,
4. 'starać się, zabiegać o coś, niti9 agere*:
procuratore generali, Poznano conarski 1348
Franciszek kona (nititur) y szvka, abi mogl roOpMog II nr 67, sim. 1352 M M A e X 87, (1354)
sypacz ten targ Sul 37; Nititur vszylvye y eona
XV KodTyn 118; Clementi de Nassachowicze,
ca 1450 P F IV 571; Cona nititur OrtCel 8; Coagazoni nostro, dieto konarski 1370 M M Ae X
naymy satagite (quapropter, fratres, magis sata- 30 244, sim. 1372 ib. 261; Stanislao conarski cum
gite, ut per bona opera certam vestram yocatiofratre Johanne de Swodzeneuicze de clenodio
nem et electionem faciatis II Pet 1, 10) 1471
Szeligy 1415 A K H VIII 468; ^ Testes vexilliM P K J I 137.
feri Lanciciensis: primus Stanislaus <a>gaso, co
5. fumierać, umrzeć, consumi, mon : Conam,
narsky, secundus Vlodzimirus Slawosowsky 1391
vmrą consumor (ecce eicio daemonia et sani- 35 TPaw IV nr 3659; Stasko, castellanus conarski,
tates perficio, hodie et cras, et tertia die consumdebet iurare erga Bartholomeum Malski ib.
m or Luc 13, 32) 1471 M PK J V 123.
nr 3688, sim. 1392 ib. nr 4062; Ac nobilem Do6. konać się 'kończyć się, być ograniczonym,
begneum de Kamyonacz, konarsky Siradienfiniri, finibus claudi*: Poydze (sc. m iedza)...
sem 1425 KodPol II 406.
z Elemona asz do p o to k a... a wyelikyego morza 4 0
Konarz 'człowiek przynależny do ludności słu
s brzegyem kona syo (maris magni litore
żebnej, zajmujący się hodowlą koni książęcych,
finietur) BZ Num 34, 5.
famulus, qui ducis eąuos educandos c u ra f: Con7. 'udowodnić, załatwić, demonstrare, efficere :
firm am us... villam ..., Tropisow dictam, de
D zeczą... mowy, ysz ma lat h a ..., a opyekadlqua homines nostros, qui conare dicuntur, edunyk mowy, ysz to dzyeczą lath nye ma, ktho 45 ximus in uillam ... Siche... Item Ceskouice... et
sz nych to mą konacz (OrtMac 134: ktho tego
Lusouice..., quam eciam ipsi conare inhabitasz nych ma vkazacz opyeką) podług prawa pra
b a n t..., possidet (1243) XIV KodPol III 39—40,
wego? Tho dzyeczą gest blyszche dokazacz
sim. ib. 43, (1243) XVII M M A e IX 69; Sepaszwyadeczstwem swa lathą OrtBr VII 557.
rauit predictos censitos, qui dicuntur conare
Cf. Dokonać, Doskonać, Pokonać, Przekonać, 50 1254 KodPol III 56; Partem ville, que dicitur
Skonać, Ukonać, Dokonawać, Skonawać,
Gostcha, que erat proprietas hominum illius
Skonie
conditionis, que vlg. dicitur conare, et quam
ipsi possidebant et qui erant obnoxii comiti
Konanie 1. 'działanie, czynienie trwałe, ciągłe,
castellano Cracouiensi cum omni integritate...
actus rem porro tractandi, rei perficiendae continuatio*: Przesz vstavyczne konanye per indef- 55 nec non et ipsos homines, conare yidelicet, de-
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cano m em orato... donamus 1272 M M A e I 94;
Partem vero aliam, quam ąuidam nostri pauperes, conare dicti, possidebant, et ipsos pariter
conarios iidem viri a nostra munificencia meruerunt titu lo ... donationis... optinere et eam ...
contulerunt predictis conariis manumissis 1279
ib. 109; ^ z fleksją łacińską: Partem ąuondam
conariorum, hominum yidelicet nostrorum
castro Cracouie pertinencium, quam partem et
cum suis incolis memoratus decanus ex nostra
donatione m eruit... optinere 1274 M M A e I 104;
Item duas sortes eiusdem yillae, quarum una
erat conariorum, id est servorum illiberorum,
qui servitia pro castellano Cracoviensi implebant
DILB I 160.
Koncerz 'miecz długi, prosty i szeroki, gładius
mucrone recto, łongo ac lato’ : Conczerz argento
reparatum 1464 StPPP II nr 3752; Pro gladio al.
conczerz 1466 AG Z VII 115; Schamostral nowy
a *koynczerzs 1471 GórsPiech 209; ^ Pochopiw konczerz (arrepto pugione)... przeklool
obu społu, moza tesz y zono przesz gich trzosla
B Z Num 25, 7.
Konew *duże naczynie (z uchem z boku)
do noszenia płynów, konewka, cantharus \ Due
amforę al. conwye deaurate 1437 StPPP II
nr 2700; Konwye (war. łub.: canwye) canullas
(fecit... scutras et hamulas, war. cannulas
III Reg 7, 40) 1471 M PKJ V 44.
Konica 'stajnia dla koni, stabulum eąuorum,
eąuile’ : Ten eon wedzon do Marczinowa *domo
i stal v nego w coniczi 1386 MacPam II 333;
Mikel debet recipere de edificacione stubam
nouam, pallacium, kaminatam et stabularium
kon<i>cza 1419 TPaw VII nr 840; Conicza
equistacium vel stabulum 1437 Wisł nr 228
s. 86; Repercussit sibi violenter seram ab
equirea al. konicza 1450 StPPP II nr 3436;
Konycza equistarium ca 1455 JA XIV 489.
Koniczek 'mały koń, eąuuleus, parvus eąuus’ :
Konyczek vrony 1471 GórsJaz 283.
Koniec, Końc f o r m y : n. sg. końc 1428 Przyb
21; koniec Sul 38. 62, XV med. R XXV 158,
XV med. SKJ V 280, etc.) ~ g. sg. końca Gn
ap. 1 a, FI i Puł 9, 6. 33. 12, 1. 15,11, etc., Bogur B. D—F, 1405 HubeZb 119, etc.; ^ d. sg.
końcu Sul 21. 62, OrtVrtel 119, Rozm 140.
733; ^ ac. sg. koniec FI i Pul 38, 5. 118, 96,
1419 Pozn nr 1048, 1449 R XXV 166, Sul 21.
33. 76, etc.; ~ i. sg. końcem B Z Gen 28, 12,
1466 R XXII 25, 1476 SK J U l 333, etc.; ~ /. sg.
(na) końcu FI 1 Prol 14, XV med. PF IV 595,
B Z Ex 14, 20. I Reg 14, 43, Dział 26, etc.;
r» n. pl. końce XV med. SK J I 104, B Z Num
34, 4; ,rv g. pl. końcow FI 60, 2. 64, 6, BZ
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Num 34, 8. I Par 5, 23; ^ d. pl. końcom FI
58, 15; ~ ac. pl. końce B Z Num 34, 3, 1488
A G Z XVI 211, Pul 18, 4; ~ v. pl. końcowie
FI 66, 6; ^ i. pl. końcy XV med. AKPr I 235;
^ /. pl. (w) końcoch FI 18, 4. 64, 8.
Z n a c ze n ia : 1. ' miejsce, gdzie się jakaś rzecz
kończy, najdalszy odcinek, granica, alicuius rei
finis, pars extrema, terminus’ : a. ' czubek, wierz
chołek, ostrze, acumen, alicuius rei pars extrema,
spiculum : Wydzal gest we znye drab, stoyocz
na zemy[o], koncern nyeba dosyogayocz (cacumen illius, sc. scalae, tangens caelum) BZ
Gen 28, 12; Kuszocz vkusylem na konczu
prota (in summitate virgae), gisz bil w mey
roce, malyvtko myodu B Z I Reg 14, 43;
Konyecz wyschokosczy cacumen (Gen 28, 12)
1471 M PK J V 11; Vpathlczy gyey konyecz
noszą, sz oczv plynye krvaua roszą De morte
w. 31; Pulpa est extrema pars noct (pro nasi)
konyecz noszą ca 1500 Erz 31; Iesus vzyavschy
drzeuo za konyecz a za drugy konyecz parobek
(Jesus unum linem ligni capiens trahebat, servus
finem alterum tenens retrahebat) y przyczyagnąly onych drzew, yze były dlusche Rozm
128; ^ Sed draco pro fraude te pungens cuspide, zarazayąncz conczem 1466 R XXII 25;
Vtarly konyecz aut słomek zelaza rotussum
(si retusum fuerit ferrum et hoc non ut prius
sed hebetatum fuerit, multo labore exacuetur
Eccles 10, 10) 1471 M PKJ V 71; ^ Ornamentum Armenicale, quod konyecz dicitur 1497
A G Z XV 336.
b.
'kraniec, skraj, pars extrema, terminus’ :
M argareta... cum Jacobo... niw a..., która lyezy
ku crakowskyey drodze konczem, a drugem
koncziem ku Swiaskowey roley... obligauerunt
1476 SK J III 333; Jacobus__ nywa roley sweyg
na Chelmye ku Dobraslawowey konczem, a dru
gem ku *Bartosoviczowa łan u ... obligauit 1477
ib.; Johannes... staianye, iacens nad laczkamy
podlye Kusovicz rolyey, ą konczem ku przesznicza gego... obligauit 1480 ib. 334; Johannes...
stayanko roley na Derbczem polye Osowskego
konczem do Konyecznego roley... obligauit 1483
ib.; Johannes... duo stadia agri, unum nath
laczkamy ku drodze, czo do studnyey geśdża,
a konyecz przybyega zachody iako niwa Osow
skiego... iudicialiter resignauit 1484 ib.; ~ ' do
datkowe kawałki ziemi na końcu uprawnych
łanów, agri sortes in acutum desinentes’ : Nicolaus d ed it... superficies agrorum al. coyncze,
quas deberet piscina perfundere 1488 A G Z XVI
211; ^ końc, końcu 'na końcu, in alicuius rei
fine, parte extrema’ : Ot tego copcza do drugego
copcza, czosz leszy concz ogroda, pana San*
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dzywogewa lanca y szemya 1428 Przyb 21; |
M artinus... staianie kończy nivi pana Mielstinskiego v M ogiłek... obligauit 1475 SK J
III 333; ^ na końcu 'z tylu, w tyle, post tergum,
5
in fine': Wznyosl sze anyol boszy,... a s nym
społu slup obłokowi, pyrzwich nyechaw y szedł
daley, y stał na konczu (post tergum stetit)
myedzy stany egipskymy a myedzy stani izrahelskymy B Z Ex 14, 20;
~ W konczoch
okrogu zeme (in fines orbis terrae, Pul: w koyn- 10
cze szwyata zyem) słowa gich FI 18, 4; Widzcze
dzala bosza, iasz iest polosził czuda na zemy,
oteymuyo boie asz do concza zeme (ad finem
terrae) FI 45, 8, sim. Pul; I wzwedzo, isz bog
panowacz bodze Iacobowi y conczom (Pul: 15
krayow) zeme (finium terrae) FI 58, 15; Od
conczow (Pul: od krayow) zeme (a finibus
terrae) ku tobe iesm wolał FI 60, 2; Wisluchay
nas, bosze, zbawiczelu nasz, nadzeia wszech
conczow (finium, Pul: krayow) zeme FI 64, 6; 20
Zamoczo se pogani y bacz se bodo, gisz przebiwaio na conczoch (qui habitant terminos,
P ul: na krayoch) FI 64, 8; *Xlogoslaw nas,
bosze, bosze nasz, y boycze se iego wszitczi
conczowe (fines, Pul: kraye) zeme FI 66, 6; 25
Wywodzo obloky od kończą szeme (ab extremo terrae) FI 134, 7, sim. Pul; ~ 'brzeg,
ora : Kv *konczą ad oram (tunc abiit Salomon
in Asiongaber et in Ailath ad oram maris Rubri
II Par 8, 17) 1471 M PK J V 50; ~ 'podnóże 30
(sóry), (montis) radices, pars infim a': N a doi
mlinow ma gidz stara szamicza asz na conedz
gori 1419 Pozn nr 1048; Konyecz góry ad radicem montis (iratus... valde, proiecit de manu
tabulas et confregit eas ad radicem montis 35
Ex 32, 19) 1471 M PKJ V 19.
c.
'granica, finis, terminus, limes': Suam hereditatem ... cum ipsius graniciebus, limitibus,
gL roszdzyalmy, et terminis, gl. conczy,... vendidit XV med. AKPr I 235; Strona polvd- 4 0
n a ... bodze myecz kończę (terminos) przecziw
wschody slvnecznemv morze słone BZ Num
34, 3; Przisli na polydnye asz do Kadesbarne,
odyodze to vinido kończę (unde egredientur
confinia) kv wszy, gymyenyem Adar ib. 34, 4; 45
Odtod przydo do Emach az do konczow (ad
terminos) Sodada ib. 34, 8; Sinowy<e> . polu
pokolenya Manassowa dzerzely zemyo ot kon
czow (a finibus) bazanskich az do Baalheimon
B Z I Par 5, 23.
50
2. 'ostatni odcinek utworu (książki, ustaw itp.),
zakończenie, exitus, pars extrema, finis (libri,
legum, orationis, sim .)': Posdrowmy tha *namylowczywszą panna thą m odłythw a..., rzeknacz: Sdrowasz Marya, laszky pełna, asz do 55
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| kończą Gn ap. 1 a, sim. 1450 MacDod 120,
XV med. ib. 35, M W 106b, 1484 Reg 714,
Naw 182; Thv yvsz konyecz gest praw króla
Kazymyrowych... Alye by nycz dawnosczy nye
było zapam yąthano,... take ystawyenya... króla
Wlodzyslawowy... thesz thv kv konyczy popyszani szą Sul 62; Konyecz thych praw stal
szye w ponyedzyalek w oktawą Trzech Królów
OrtMac 142; A na konyczy (in fine) kolzdego
paczyerza ma przydaczy: Odpoczynyenye vyeczne 1484 Reg 720, sim. ib.; Konyecz a ostha<(tnie> poczyyerdzenye (conclusio et confirmatio) they reguły ib. 724; Myli thatha, szvkay
szobye concza, bocz nyespelna napyszano XV
p. post. R XXV 161; Amen po zydowszku
pokladayy na konyczy (in fine) paczyerza Rózm
279; O tern tez bog oczyecz movy przez pro
roka Izayascha na kończy kxyag Rozm 839;
Thucz mała nyedostalo poi albo karthy yedney,
a to przeto, yze tez tam kończą nye masch
Rozm 847.
3.
'czas, gdy się coś kończy, ostatnia fa za ,
ostatnia chwila, kres czasowy, tempus extremum,
finis': Wszelkego skonczenya yydzal gesm konecz (omnis consummationis yidi finem) FI
118, 96, sim. Pul, sim. M W 35 b; Czoszmi
na konyecz swatha (haec... scripta sunt autem
ad correptionem nostram, in quos fines saeculorum deyenerunt I Cor 10, 11, SK J I 104:
na które kończę wyekow przyszły) 1449 R XXV
166; Pothem blysy kończą (prope finem, Dział
26: na konyczy) czwartego lyatha ten tho
Grzegorzs ostateczne pyenyądze widawa szą
dacz y zaplaczycz Franciszkowi Sul 37; W ko
nyczy thego szpyewanya dlya naszchego zbawyenya day scząscze, zdrowye, panye! XV
med. P F IV 595; Extrema, konyecz, gaudii ipsorum occupabit luctus (Prov 14, 13) XV med.
SK J V 280; Abich dal wam konyecz <do)bri
a czirplywoscz (ut dem vobis finem et pa-r
tientiam) B Z Jer 29, 11; Cum subito fine sz;
rychłego conczą, doconanya, spes extat cćrte
ruinę pro magno lucro 1466 R XXII 10; Na
koynczu wyeka zbawyenye lyudzke Pul 54 arg .;
Proscye b o g a... doslvchawszy do kończą tey
to bozey chvaly XV ex. SK J I 150; Muszycz
szye to stacz, alye nye nathychmyast konyecz
albo skonanye (sed nondum est finis Mat 24, 6)
Rozm 480; ^ jest koniec, nie końca: Welyky
p a n ..., a welkosczy yego ne kończą (non est
finis) FI 144, 3, sim. Pul; Rozchwataycye złoto,
a nye kończą bogaczstwy (non est finis diyitiarum) B Z N ah 2, 9; Nye gest konyecz marcham
(nec est finis cadaverum) ib. 3, 3; A wszdy
konyecz themv bandze, gdy lekarsz w mey
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scolye szandze De mor te w. 313; (Jezus) bą- !
dzye kroloval w domu Iacobovym na yyeky,
a krolyesthwa yego nye bądzye konyecz (regni
eius non erit finis Luc 1, 33) EwZam 288;
^ kłaść, spełnić koniec itp. 'kończyć, alicui 5
rei finem imponerey: Nyektorzy w wycząganyv
pyenyądzy kończą nye kladącz (terminum non
imponens), lakomye sz vczązenym szkód wyczągayą pyenyądze Sul 47; Ut celum reddeat
mundi completa dieta, gł. id est finito termino, 10
*szpyelnywszy konyecz XV p. post. P i7III 288;
Chczącz konyecz vczinycz prawom (finem litibus imponere cupientes), vstawyamy Dział 21;
Przeto my, chczącz takym szkodam konyecz
vczynycz, vstawyamy ib. 37; Vczin konyecz 15
conclude, id est fac conclusionem (effunde frameam et conclude adversus eos, qui perseąuuntur me Psal 34, 3) 1471 M PKJ V 64; Konyecz
(finem) klopothom wloszycz ządayącz, wstawyamy Sul 33; My, chczącz pewnyeyszy konyecz 20
(certus finis) thym rzeczam vstawycz, vkladamy
Dział 27; ~ w czymś koniec imieć ' czemuś
kłaść kres, alicui rei finem facere' : My, *chącz,
abi w thakych rzeczach pewny konyecz (cer
tus finis) ymyan, vstawyamy Sul 38; ~ wziąć 25
koniec 'kończyć się, finem habere’ : Recedente
genere humano gdy konyecz wezmye wszitko
plemyę czlowyecze na koynczw szwyata XV ex.
R XXV 143; ^ ^ wyrażenia przy im ko we:
bez (przez) końca: Bilo vidzene thworcza an- 30
gelszke besz kończą Bogur B. D —F; Eternitas interminabilis przes concza XV med.
GIWroc 78 v; <Damy>... obyatha nyepokalaną, chleb swathy zyvotha wyecznego y kelych
sbawyenya przesz kończą (calicem salutis per- 35
petuae, M sza I. III: wy<e>cznego, Msza IV.
VIII: przeszkonyecznego) 1456 M sza VI 262;
Bogoszlawyony yesz, panye, thy, yenzesz yest
przez poczathku y przez konycza Naw 75;
Badzyesz myecz besz konycza radoszcz XV 40
p. post. SK J I 147; ^ do końca: Mogaly thy
dzyeczy odzyerszecz oyczyszna szwoya sz prawa
czyli nye, albo yako długo tho szyą mą wlecz
do kończą podług prawa? Ort Mac 29; Kto
ostanye aze do kończą (usque in finem Mat 45
10, 22), ten badzye zbavyon Rozm 311, sim.
ib. 481; ^ 'na wieki, na zawsze, całkowicie,
zupełnie, ostatecznie, in aeternum, in omne ternpus, plene, absolute : Bawni (pro Iawni) ies
mi vczinil drogi sziwota, napełnisz me wesela 50
s twogim obliczim rozkoszy w prawiczi twoiey
asz do concza (in finem) FI 15, 11, sim. P ul;
Dokod, gospodne, za<po)minasz me do con
cza (in finem)? FI 12, 1, sim. Puł, sim. FI i Pul |
9, 6. 33. 17, 39. 37, 6. 43, 25. 48, 8. 51, 5. 67, | 55
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17. 73, 1. 4. 12. 20. 76, 8. 78, 5. 88, 45. 118,
8. 43; ^ Vichna słubila Stanislaovi treczo
czoscz *czeczini y poczola *czelicz i ne *doczelila do concza 1405 HubeZb 119; ^ ku końcu:
Gdy wyleganyecz poymye wyleganycza, a czy
to mayą dzyeczy, a thy dzyeczy mayą gyne
dzyeczy, mogą thy dzyeczy odzyerszecz swoyą
oczczyszną prawe<m>, czyly nye, albo kako
długo tho szyą zawlecz ma kv konczv? OrtVrtel 119; ~ na końcu: Kto yma chwało
boszo w serczu swoiem, na konczu v boga
bodze se weselicz FI I Prol 14; Przyvyodl
tvego oycza ku gnyew (leg. gniewu), yze zabyl
tvoych dv (leg. dwu) brathu, na kończy vczynyl, yze y tvego oycza ymorzyl Rozm 799.
4. fśmierć, obitus, exitus, mors*: Ziawon vczin
mne, gospodne, konecz moy (finem meum)
FI 38, 5, sim. Puł; Ultimum tempus konyecz
vite XV med. R XXV 158; Konyecz wszego
stworzenya *przydzyczye przed myo (finis
universae carnis venit coram me) B Z Gen
6, 13; Pokazy my v mogym konyczv nawyszscha yczyecha dvschy mey Naw 67; O sprostne
yczyeklye zvyerze, mnymalesz, aby ty byl
lepsy... naszych byskupov?... Ovassmy yvz
posnaly... tva szalonoscz, yvz stoy, yako masch
stacz... Przy sched lesz ku kończy! Rozm 733.
5. ' wynik, exitus9 ejfectus*: Mozely ten woyth
szynkowacz... a mozely yemu thego myastho
bronycz... albo nye, albo na kthory konyecz
tho ma przydz podług prawa? OrtMac 73,
sim. OrtBr VII 569; Konyecz exitum (exspecta, filia, donec videamus, quem res exitum
habeat Ruth 3, 18) 1471 M PKJ V 34; Effectus
est finis rei, skvthek, yczynek, konyecz ca 1500
Erz 31; Tvoya navka yest obłudna, syyedzye
czya y przyyyedzye czye kv yyelykey skodzye
nyegdy, bo s takymy czyny nygdy nye przydzyesch kv dobremy konyczy (tali vita nunquam bonum finem sortieris), alye nądzna a zlą
smyerczyą vmrzesz Rozm 140; Takyez y dobrzy
ve wschem obezryenyy svey mysly bączą-cz
skonanye, czo tego konyecz bądzye Rozm 631.
6. 'cel, finis, consilium*: N yekthorzi... ny
pod czyyą chorąngwyą z naszey woyszki stanowycz szą obykli, na then konyecz a k themv
kończy (ad hunc finem, Dział 8: a to przeto),
ab y ... woyenney strozzey szą ywyarowali Sul
21; Dzewky po smyerczy oczcza... obykly
są striyowye... gymyenyem opyekanya chowacz na then konyecz, tho gest konyeczny wmysl
(in hunc finem), yszby ge ktho tymykole wym ow am y... sz dzedzyn *vipchnyly Sul 16.
7. niejasne: Ten ps<alm> powyada, yze Kristus yest... poszylyayoczy nas w konyecz, to
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iest w boga Yezukrista Pul 6 arg.; W konyecz
psalm Dawydow (in linem psalmus David)
za oktawę, to iest dzyen sodny Pul 11 arg.;
Kristus yentstwo lyuda swego obracza w ko
nyecz, to yest w boga wszechmocznego Pul 5
13 arg.; W konyecz (in linem) dzyedzyczu bo
żemu Dawyd, yęsz molwyl yest gospodnu słowa
pyenya tego Pul 17 arg.; W konyecz, to iest
w Yezukrista, yenze yest konyecz wszego skonanya (in linem, id est Christum, qui est linis 10
consummationis) Pul 18 arg.; Ten psalm wypowyada, yze [Kristus] w Yezukrisczye z mar
twych wstanyemy y wyesszyelicz szie będzem
w nyem w nyebyeskem przebytcze w konyecz
(in linem) ps<alm> Pul 19 arg.; Ten ps<alm> 15
powyada, yze Xpus duchownym strumyenyem
vwyeszyelya duszny przebytek w konyecz boga
Pul 45 arg.
8.
dubium: Extendit se apud aquam Wydavam a metis et terminis fidelis nostri Bogussii..., 20
qui termini vlg. consca nuncupantur (1300)
Haeus 141.
Konieczni cf. Konieczny
Koniecznie 1. *na końcu, deniąue, postremo :
Tegodla Xpus mowy konyecznye, iacobi na 25
dokonanye a na *zapyeczątenye tich to wschitkych pospolicze czsnot XV med. R XXII 245;
Konyecznye tandem (sacerdotes quoque atque Levitae tandem sanctilicati obtulerunt holocausta II Par 30, 15) 1471 M PKJ V 51; Na- 30
posledzey aut konyecznye (war. ka l.: poslednye)
nouissime aut postreme (novissime autem misit
ad eos lilium suum M at 21, 37) M PKJ V 119.
2. *nieodwołalnie, ostatecznie, stanowczo, postremum, ultimum : Yaco ya, podszadek, do- 35
dzelilem koneczne Voczecha Szramem (leg.
z Szramem)..., a temu jusz trzy lata vysly
1422 Pozn nr 1118; W personąn... gwaltow nyka... conyecznye conyeczna mąnka (ulti
mum supplicium) przes xanząn podług mylosczy 4 0
yego ma bicz broyona Sul 89; Paklybi thymi
vynami kasnyon nye skaraw syąn ten isti gwałt
w odeymanyu vczynylbi, tegdi pozwani ko
nyecznye ... w viny przerzeczone vpadnye Sul 97;
Konyeczne linaliter 1462 R XXV 269; Conyecz 45
nye blogoscz ku othplaczenv beatitudo ad *retribuicionem 1461—7 Serm 349 v; Peremptorie ac linaliter zawyeszenye a konyeczny<e>
XV p. post. R XLVII 352; Konyecznye lina
liter ca 1500 Er z 31; Czczyenye o tern, yako 50
Zydovye Vyelyką (leg. w Wieliką) Środą
konyecznye domovyly, yze myely vbycz mylego
Iesuszą Rozm 507; Domovmy, ktorego dnya
konyecznye chczemy y (sc. Jesusa) vbycz Rozm
509; O vyerna duscho, nye zazegay szye ognyem 55
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lakomstva, bo konyecznye bądzyesch tovarzyschem Iudascha, zdraycze Rozm 515.
3. *oczywiście, piane5: Dzewky... yusz do
rosłe a kv vydanyv podobne chowayą, nye
chczącz gych za mąsz dacz na then konyecznye
vmysl (in hunc linem), eszby gymyenye gych
mogły dlvzey dzyrzecz Sul 76.
Koniecznik 'sąsiad a. krewny, cognatus, eonsanguineus*: Affinis conyecznyk vel amicus
1437 Wisi nr 228 s. 85.
Konieczny, Konieczni f o r m y : n. sg. m . ko
nieczny ca 1500 Er z 31; / . konieczna Sul 89,
Dział 26, 1488—9 PF V 39; ~ g , Sg. m.
koniecznego B Z I Reg 20, 12; / . koniecznej
XV med. R XXII 248; ^ d. sg. neutr. koniecz
nemu XV p. post. RozmPam 474; ^ ac. sg. m.
konieczny Sul 76; / . konieczną XIV ex. Pocz
232, 1461—7 Serm 91 r; neutr. konieczne
Sul 38; ~ n. pl. f. koniecznie B Z Num 34, 10;
— ac. pl. f . konieczne XV med. R XXIII 279.
Z n a c z e n ia : 1. 'będący na końcu (o czasie
i miejscu), extremus, ultimus, finalis : Eze ludze
conyeczney czirekwye, tho gest czassow naposlednyeyschich... myeli bicz silno falą
swyeczską vyączy,... przetho dyabel prziwyodl
na thi nasche czaschi silne omowi XV med.
R XXII 248; W konyeczne godziny uel czaszy
in extremis XV med. R XXIII 279; Odtod
syo pochilo myedze konyecznye (inde metabuntur lines) kv stronye wschody slvnecznego
B Z Num 34, 10; Konyeczny extremus ca 1500
Erz 31.
2. enieodwołalny, definitywny, extremus, />re\ocabilis : Gdi szą przigodzy, ysz nyektori...
weszmye przeczywko sobye skazanye konyeczne
(sententiam diflinitivam), pothem drvgy sz nych,
przystąmpyw kv oblicznosczy sąndzego, wiwodzi szą wzgardzonym,... thakosz thake szkazanye przes thaką proszbą obyklo bicz wslomyono
Sul 38; Osandzenya *konyeczneho sentencie
extreme XV med. R XXIV 48; Dowyemly syo
konyecznego vmisla (si investigavero senten
tiam) oczcza m ego,... acz k tobye nye poszlyo..., vczin to bog nad Ionato B Z I Reg
20, 12; Konyeczna *rzyecz, skazanye prawa
diffinitiva sentencia 1488—9 PF V 39; Tedy
P ylat... kazał zwonycz y w trąby trabycz ku
konecznemu potapyenyu y ku sządu XV p. post.
RozmPam 474.
3 . 1zupełny, całkowity, omnis, totus’ : Franczek,
gdysz mv syą tako długo zaplata nye sstala
konyeczna, chczal targ wzrzvczycz Dział 26.
4. ' najwyższy, w najwyższym stopniu się dzie
jący, ultimus, altissimus’ : [...] koneczna moc
yszmerzil gesc XIV ex. Pocz 232; W perso42
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n ą n ... gwaltownyka... conyecznye conyeczna
mąnka (ultimum supplicium) przes xanząn
podług mylosczy yego ma bicz broyona Sul 89;
W koneczno, in finałem, rospacz 1461—7
5
Serm 91 r.
5.
fzwiązany z jakim ś celem, certi cuiusdam
consilu : Dzewky po smyerczy oczcza... obykly
są striyowye... gymyenyem opyekanya chowacz
na then konyecz, tho gest konyeczny wmysl
(in hunc finem), yszby ge ktho tymykole wy- 10
m ow am y... sz dzedzyn *vipchnyly Sul 16.
Koniewy cf. Koniowy
Konik 1. zool. emały koń, parvus eąuus :
Konyk nyewyelyczsky 1471 GórsJaz 270; Ko15
nyk mały, szywy ib. 283.
2. bot. nazwa różnych gatunków roślin: a.
niczyna łąkowa, Trifolium pratense L* : Konik
trifolium 1437 Post nr 2819, aww. 1464 i'6.
nr 4923, 1472 ib. nr 628, 1475 ib. nr 3122.
3258; Konyk terrifolium 1463 P i7 V 13; Co- 20
nyk trifolium ca 1465 Rost nr 4089; Konyk
trifolium ib. nr 4610, sim. XV p. post. R LIII
70; ^ b. konik ostry *koniczyna dwuklosowa,
Trifolium alpestre L ż : Konik ostry trifolium
acutum ca 1500 Rost nr 7324; ^ c. żółty konik 25
fkoniczyna żółta, Trifolium agrarium L ż : Zolty
konyk corona regia 1472 Rost nr 619;
^ d. mały, żółty konik 'Melilotus officinalis
Lam. et alba L a m .': Mali konik mellilotum
1475 Rost nr 3042; Zolthy konyk mellilotum 30
XV p. post. R LIII 67; ^ e. konik ogrodny
rMelilotus coerulea D esvż: Conik ogrodny anicos ca 1500 Rost nr 2016; ^ f. ' Trigonella
foenum Graecum L ż : Konyk fenum grecum
1478 Rost nr 1979; ^ g. fszcza w ik zajęczy, 35
Oxalis acetosella L ż : Conyk allelluia, alii
dicunt zayączy sczaw XV p. post. R LIII 64;
^ h. -roślina bliżej nie określona, piania parum
n o ta : Konyk thimo 1466 R XXII 28.
Konikowie coli., bot. 'koniczyna łąkowa, Tri 40
folium pratense L ż : Konykowye trifolium maius
1460 Rost nr 3744, sim. 1493 ib. nr 10924;
Konikowye trifolium ca 1500 ib. nr 7323.
Konikowy cf. Kwiat
Koniochrom bot. 'Hippocrepis comosa L ż : 45
Konochrom cawallaria 1460 Rost nr 3446;
Konyochrpm cauallaria ca 1465 ib. nr 4256;
Konyochróm termatica maior 1472 ib. nr 1656.
Koniowy, Koniewy 'konia dotyczący, do konia
należący, z koniem związany, ad eąuum perti- 50
nens, eąuinus : Jako mne Jan nye uczinil za
captur targhem conyowim doszicz, a captur
thako dobri yeko czt<e>rdzesczy grosschy 1428
ZapWarsz nr 330; De clenodio defferentes lunam desuper et eony owa schigya in nigro 55
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campo 1448 StPPP II nr 3335; Subligale, podyyaząnye konyeve vel poprąg, cingula ca 1500
Erz 31.
Koniuch 'należący do królewskiej ludności słu
żebnej zobowiązanej do hodowli koni, także
urzędnik, przełożony tych łudzi (podkoniuszy),
agaso, unus e hominibus regiis in alendis eąuis
occupatis vel etiam eorum praepositus : Andreas
conuch... fassus est recepisse XX marcas
a Marcowa pro domo 1445 Przem II nr 13;
Noverint universi..., quod nos Johannes al.
conyuch una cu m ... M argaretha... duximus
elemosinam... dare 1446 KodWił I 209; Iwan
konyuch de Manczikowicz resignauit domum
1451 Przem II nr 952; Condempnavit subagazones al. conywchi 1465 A G Z XIII 489; Zanko
konywch de Nyehrebka se obligavit ąuatuor boves... statuere 1467 ib. 542, sim. ib. 544; Ipsum
terminum Onysko subagazo al. konywch...
attemptavit facialem pro ipsa Maska 1468 ib.
569; D am us... homines septem eąuorum pabulatores al. conyvchi bene posessionatos cum
terris ipsorum ad serviendum plebano 1476
KodWil I 351; Zanko de Vythoschyncze sub
agazo regie maiestatis al. konvch terminum
attemptavit 1478 AG Z XVII 158, sim. ib.;
'—' z fleksją łacińską: Ad mandatum domini
regis speciale Rutheno conuchoni cum sociis
suis 1389 M M A e XV 96; Eodem die falconiste
cum venatoribus et conuchone Lythwani et
Rutheni a domino rege de Radom ib. 107;
Conuchonum regalium 1393 ib. 162; Item
Janussio dieto conucho, qui equos domini regis
regit 1403 ib. 289, sim. (1433) KodWil I 147,
1434 ib. 150.
Koniusz, Koniuszy *urzędnik sprawujący zarząd
nad stajniami i stadninami królewskimi, agaso’ :
Zaynko de Nehrebka conyyschi regalis 1450
AG Z XIV 296; Zan konywschi de Nyehreb
ka 1467 AG Z XIII 547; Famosa domina fi
lia ... subagazonis regie maiestatis al. konuscha
terminum perem ptorium ... attentavit 1478 AG Z
XVII 158; Konyusch magister equorum ca
1500 R XLVII 355; ^ z fleksją łacińską:
Presentibus... viris domino Petro Goschew ycz... et nobili yiro domino Martino conyuchsso 1446 KodWil I 209.
Koniuszek *pasterz koni, pastuch, stajenny,
custos eąuorum, stabularius, agaso, famulus,
cui cura eąuorum commissa est*: Bona nostra
ducalia... donam us... cum familia curie, cum
agazonibus ylg. konyyschky 1493 KodWil
I 456.
Koniuszy cf. Koniusz
Konlerz cf. Kołnierz
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Konnik 'należący do królewskiej ludności słu
żebnej, zobowiązanej do hodowli koni, colonus
regius alendis eąuis destinatus : Connyk agasso
XV in. Zab 520.
Konny 'jeździec, eąues \ *Geszczczow a. kon
nym (war. kal.\ konyem, pro konnym, gyezdnym) eąuitatui meo (eąuitatui meo in curribus
pharaonis assimilavi te Cant 1, 8) M PK J V 72.
Konop, Konopia, pi. tantum Konopie bot.
1. *konopie, Cannabis satim L ż : Konop cannabum 1472 Rost nr 870; Konop canapus
1484 ib. nr 6004; ~~ Conoppa canobilla 1460
Rost nr 3418; Konopya canapus ca 1465 ib.
nr 3833; Konopya canopus 1475 ib. nr 3147;
Conopya canapus XV p. post. R LIII 65, sim.
ca 1500 Erz 31; ^ Szczedrzik ne ucradl Dobeslaoui konopi 1404 Piek VI 227; Iacom ya
Indrzichowich konopy nye pobrała na drodze
szamoszosta gwałtem 1419 AKPr VIIIa 44; Evasit... Sandivogium... pro... adaąuacione pecudum... ac madidacione canapum vlg. conope in lacu suo 1419 M M A e XVI nr 149; Pany
moczyła w gego *mosydlo conopye 1420 AKPr
VIII a 151; Powynyen dacz czthirzi kythi konopi
gothovich (ąuatuor ligaturas canapi parati) Sul
4, sim. Dział 5; Konopye canapus 1464 Rost
nr 4767, sim. 1484 ib. nr 6005, 1491 ib. nr 11016;
Jakom y a ... Jakvbow y... myechv konopi...
nye wzianl 1470 ZapWarsz nr 2939; Conopye
Franczek trze 1471 CyzKlob 445; Jacom ya
nye pożal... lnv any konopi super crosn[y]ach
1478 ZapWarsz nr 1208.
2. psia konop 'Galeopsis tetrahit L ż : Psza
konop cinocancrum 1460 Rost nr 3470; Psya
konop cinocanaps ca 1465 ib. nr 4266; Psya
*kenop cinocanabs 1472 ib. nr 1720.
Konopia c f Konop
Konopie cf. Konop
Konopka bot. 1. 'Bartsia odontites Hudsż:
Konopca azarum album, cristiana 1419 Rost
nr 5092; Konopka asarus albus, cristiana 1437
ib. nr 2462; Konopka canabella ca 1465 ib.
nr 4202, sim. ca 1500 ib. nr 5415; ^ czyrwona
konopka: Czyrwona konopka cristiana 1472
Rost nr 650.
2. 'Asperula odorata L ż : Konopka filoteten
1472 Rost m 1717.
Konopne 'rodzaj daniny (od uprawy konopi),
genus tributi a cannabis dicti : Scolteti in Prusziczsko solvant I grossum de scoltecia singulis
annis racione konopne 1433 M M A e XVI
nr 289.
Konopny 'składający się z konopi, będący
w związku z konopiami, cannabinus : O dzeszączyną konopną .(de decima cannabisV O dze-

sząncziną... konopną (pro decima cannabis)
thako wstawyamy:... Ktho nye orze, oth dzeszanczyni konopney (a decima cannabis) ma
bycz praw y yiswolyon Sul 4, sim. Dział 5;
Konopny powrosz scandula ca 1500 Erz 31.
^ Cf. Siemię.
Kontryfał, Kontrywał 'stop cyny z miedzią
lub innym metalem, przypominający kolorem
bursztyn, plumbum album cum cupro aliove metallo conflatum, colore ad electrum accedens \
Konthryphal electrum ca 1500 Erz 31; Kontry
wał electrum ib.
Kontrywał cf. Kontryfał
Konwencki, Konwencski 'należący do kon
wentu (zakonników), ad monachorum comentum pertinens : Ani czy d<zi)edziczy... byli
gospodarzmi dzedzinye, ani z opathowego
y s convenczkego dzerszenya dzedzina wycho
dziła 1399 StPPP VIII nr 8277; Ta graniczą
narożna obrambyona ne tika sya opathouich
y conuenczskich dzedzin ib. nr 8756; Marczis
dzesanczini conuentskey nye wosil do Głu
chowa 1440 StPPP II nr 2874.
Konwencski c f Konwencki
Konwent 'ogól zakonników (zakonnic) w da
nym klasztorze, dom zakonny, religiosorum conventuś: Mego pastewnika posspolnego prziorano xandzu opathowi y conuentu tineczskemv
1400 S K J \ II 190; Przeor y conventh clast[r]ora
swyanthego Domyenyka w Poznanu 1432 Pozn
nr 1529; Opacicha s Gneszna s konuentem
wsząla gest jathka myąssną w Costrzynye Marcinowy ib. nr 1545.
(Konwers) Kunwirsz 'braciszek zakonny, (fra
ter) comersus in monasterio’ : Paulus cunwirzsz
1425 KsM az II nr 1242.
Konwisarz 'rzemieślnik odlewający z metalu
naczynia, rzadziej dzwony i broń, faber in eonflandis e metallo vasis, rarius autem campanis
vel armis occupatus : Honesta M argaretha
Helcznarowna consors Nicolai convissar 1498
AcLeop II nr 1804.
Koń f o r m y : n. sg. koń 1391 Pozn nr 292,
1399 Leksz II nr 1342, 1400 Pozn nr 447, etc.;
~ g. sg. konia 1393 Leksz II nr 1503, 1396
Pozn nr 193. 213. 302, FI i Pul 146, 11, Dek
III 18, etc.; ~ d. sg. koniewi 1429 Pozn nr 1338,
1492 ZapWarsz nr 1727; ^ ac. sg. koń 1391
Pozn nr 87. 125. 127. 287, 1394 Leksz II nr 1716,
1399 StPPP VIII nr 8094. 9486, etc., 1427
M PKJ II 307, 1427 Pozn nr 1273, 1430 ib.
nr 1526, 1436 ZapWarsz nr 685, B Z Ex 15, 1,
1495 GórsJazRp 277; konia 1396 Leksz II
nr 1850, 1400 KsM az I nr 38, FI i Pul Moys 1,
BZ Ex 15, 21, etc.; ~ /. sg. koniem 1396 Pozn
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nr 205, 1402 ib. nr 531, 1406 KsMaz I nr 784,
etc.; ~ /. sg. (na) koniu 1405 Piek VI 257,
1409 KsMaz I nr 1265, B Z III Reg 20, 20, etc.;
~ n. du. konia 1406 Piek VI 310; ^ g. du.
koniu 1401 Pozn nr 498, 1407 ib. nr 611, 1420
AKPr VIII a 150, 1432 Pozn nr 1396. 1415,
1433 ib. nr 1418, Sul 111, 1453 TymW ol 74,
1468 ZapWarsz nr 3100, 1470 ib. nr 1337, 1475
ib. nr 1199, 1482 SprTN W VIII 2, 39; — ac.
du. konia 1402 Pozn nr 546, XV in. M aik 118,
1422 Pozn nr 1106, 1423 Pozn nr 1152, 1425 ib.
nr 1193, 1425 ZapWarsz nr 145, 1428 M PKJ
II 308, 1443 Pozn nr 1628, 1461 ZapWarsz
nr 1122, 1495 GórsJaz 278; ~ l. du. (na) koniu
1495 GórsJazRp 277; ^ n. pl. konie 1386
Pozn nr 3, 1389 ib. nr 238, 1396 ib. nr 204.
310,etc.; koni 1391 Pozn nr 118. 120; ^ g. pl.
koni 1388 Pozn nr 45, 1391 ib. nr 274, 1393
ib. nr 143, 1400 ib. nr 480, 1410 KsMaz I
nr 1534, etc.; koniow Sul 4, BZ Neh 7, 68;
^ d. pl. koniem Sul 46. 71, Dział 37. 65; ko
niom Sul 15. 71, Pul Hab 23; ^ ac. pl. koni
1413 KsMaz I nr 1957, 1426 Pozn nr 1228,
Park 406; konie 1387 Pozn nr 25. 28, 1391 ib.
nr 115, FI i Pul 75, 6, etc. etc.; ~ i. pl. końmi
1399 Leksz II nr 2310, 1399 Pozn nr 411, 1407
Piek VI 339, etc.; ~ l. pl. (na) koniech 1413
Pozn nr 896, 1427 BiblWarsz 1861 III 40,
1436 ZapWarsz nr 480, Sul 46, B Z IV Reg 14,
20. II Par 25, 28, 1495 GórsJazRp 277. 278,
Pul 19, 8, Rozm 735; konioch FI 19, 8, Dział
37, Rozm 446.
Z n a c z e n ia : 1. 'koń, Equus caballus L ., domesticus': Czso Krziwosandowi vkradzoni kone,
tego Sandziwog vzitka ne ma 1386 Pozn nr 3,
sim. 1389 ib. nr 238, 1403 ib. nr 723; Cszo
Potrek Paszkoui kone pobrał, tego Heszka
vszitka ne ma 1387 ib. nr 25, sim. 1391 ib.
nr 115; Jac o ... lud otb il... Andrzegeui kone
1387 ib. nr 28; Jaco Pelgrzim slubil... kone
wroczicz 1388 ib. nr 34; Andree ne pobrał
Swonthoslaueuich koni ib. nr 45; Jac o ... temu
tri lata minala, *keydi Pert {pro Petr) vzol
Pauloui kon 1391 ib. nr 87; Do Goslauowego
domu Nicolagewy koni ne wedzoni ib. nr 118,
sim. ib. nr 120; Jaco mi Wafrzinecz vszol
koin, czo stal za dwe cope ib. nr 125; Czom
stal roki na *Dreska o kon, ten stal za szecznaszcze grziwen ib. nr 127, sim. 1393 ib. nr 180,
1394 Leksz II nr 1716, 1399 StPPP VIII nr 8094,
1403 Piek VI 172; Jaco Herthman ne kazał
pobracz Gawrzialovich coni 1391 Pozn nr 274,
sim. 1408 ib. nr 649, 1409 ib. nr 791; Czso
wszoto Maczeyewi kon y odzene, to ne s yego
yzithkem 1391 ib. nr 287; Czso Sczepanowi

wzoth kon, to ne mo kazno ib. nr 292; Janek
Natborofskego eo n a ... ne vcratl 1393 Leksz
II nr 1503, sim. 1396 Pozn nr 193. 302, 1405 ib.
nr 780, 1407 ib. nr 623. 625. 629, etc.; Czaszslaf
ne vkradl Suleslawouich koni 1393 Pozn nr 143,
sim. 1394 Leksz II nr 1610, 1396 Pozn nr 211,
1397 ib. nr 335, 1410 ib. nr 673, 1424 ib. nr 1164,
1426 ib. nr 1235, 1434 AKPr V IIIa 174; Zayoli
kone na dobrouolne drodze 1393 Pozn nr 150,
sim. ib. nr 157; Simusz vsol eony 1394 Leksz II
nr 328; Prs<y)bek butowal g sobe kona a o then
kon straczil Janus swoy kon 1396 ib. nr 1850;
Jako ne wedzoni Lukowi kone do Wolvramowego domu 1396 Pozn nr 204, sim. ib. nr 310;
Jako Jandzich ne vyal Boguszewi s konem ib.
nr 205; łan ne slubil sza brata Sztaszkowi kona
<za>placzicz ib. nr 213; Swanthoslaf... v<zi>onl
kon przes praua 1397 ib. nr 225; Czso so
xandzu... kone pobrani, to mu pobrani przes
mego kaszana 1398 ib. nr 365; Vocencz wzol
Micolaievi quon ib. nr 392; Yaco ot Wanslawa
poyot kon 1399 Leksz II nr 1342; Ti cone w moy
dom ne gnani chanszebno reczo ib. nr 1347;
Pechno ranczil Jankovy sza slodzeya i sz trzimy
koynmy ib. nr 2310; Yala szwimi conmi 1399
Pozn nr 411; Brath Janów ... wzol kon Krczonow 1399 StPPP VIII nr 9486; Iaco mne
Sbrochna vrznola eona 1400 KsMaz I nr 38;
Iaco Mikosz wro[d]czil Thome ten conn czalo
1400 Pozn nr 431; Mai doszicz za yego conn,
equo, vczinicz ib. nr 432; Iaco ten conn stal
za dzeszancz krziwen ib. nr 447; Benak ne wybił
Pawlowich eony ib. nr 480; Czy na wozoch,
a czi na conoch (in equis, Pul: na konyech)
FI 19, 8; Ne bodzcze iaco kon (sicut equus)
a mul, w gichsze ne iest rozum FI 31, 11, sim.
Pul, sim. FI i Pul 32, 17; Od pokarana twego,
bosze Iacobow, drzemali wszistczy, gisz wsadali
so na cone (qui ascenderunt equos) FI 75, 6,
sim. Pul; Ne w moczy kona (in fortitudine
equi) bodze ymecz wolo FI 146, 11, sim. Pul,
M W 130a—b; Kona y wszadacza wrzwczyl gest
w morze (equum et ascensorem deiecit in marę
Ex 15, 1) FI Moys 1, sim. Pul; Nye posząday
brathnyego wolu, conya, oszla Dek III 18;
Iaco Bartlomey Dobeslawa prosna puścił dwu
eonu 1401 Pozn nr 498; Iaco Pachlerzow sy n ...
ne pocradl coni ib. nr 524; Iaco mne Woyczech
slubil za sdrowi eon 1402 KsM az I nr 256,
sim. 1411 Czrs 349; Iaco do P o trk a... ne wodla
coni Oziyaszewich 1402 Pozn nr 527; Iaco
Jan Janowi ne ugal chozebno rzeczo s eonem
ib. nr 531; Iaco mo Sczedrzik wranczil we dwa
eona, wosz ib. nr 546; Iaco ti kone wraczani
łanowemu kmeczevi sdrowo 1403 Piek VI 174,
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sim. 1405 Pozn nr 772, 1408 ib. nr 643; Sgyrza
sibi bona fide promiserat, eąuum fuisse non
suspectum vlg. szlubil za dobrowolni koni (leg.
koń) 1404 M M A e XVI nr 936; Nepinowi cone
wsol 1404 Pozn nr 576, sim. 1402 ib. nr 545.
547, 1403 ib. nr 725, 1405 ib. nr 755, 1415
ib. nr 886, etc.; M ikolay... dwa kone ne woszl
(pro wszol) 1404 R T H VI 24; Iaco na tem konv
ne vczinono scodi 1405 Piek VI 257; Ne wszal
Woczechowa quona tedi, kedi szo s quona swalil 1405 Pozn nr 780; Iacom ya Potrą ne deptał
eonem 1406 KsM az I nr 784; Czso vcradzoni...
dua kona, tego Woczech vszitka ne ma 1406
Piek VI 310; Czsosm w[a]szal dwe krziw[e]ne
ot Jana, tism v[a]szanl za slusbo, a ne na eon
1406 Pozn nr 582; Jaco Betka posiał eon na tą
dzedzino ib. nr 596; Wszol m u ... kmecza
s wozem i s końmi 1407 Piek VI 339, sim.
1437 Pozn nr 1583; Jaco Przeczslaw ne vcradl
Barthosszeui dwu konu 1407 Pozn nr 611;
Iacom ya Biernatha na mem eonu ne sial 1409
KsMaz I nr 1265; Yacom ya ne sbyal Micolayowich eony s gego pasthwy 1410 ib. nr 1534;
Jan possali (pro posslal) do Wancencza, abi mu
dwoye coni przeprawił przes przewosz 1411
Pozn nr 678; Yakom ne ranczil postawicz kony
ib. nr 833; Dal dwadzeczscza krzyw en... pyenandzmi gotowimi y quonimi 1412 ib. nr 801,
sim. 1413 ib. nr 889; Yaco mne wynowath
Adam polsosti... grossi z a ... trzi coni 1413
KsMaz I nr 1957; Viyal s mego d o m u ... na
mich konech 1413 Pozn nr 896; Pacosz yanl
panoszo mego y sz konem ..., y kon do kxanszey
obory dal 1416 Czrs 88; Wsanl końmi, zithem...
gimena 1417 MacPam II 344; Ne pobrał...
pączy kony 1417 Pozn nr 920; Cupil pan Jandrzey trzeczyo czoscz Conarskego pyenyaczmy,
conyem 1417 Przyb 12; Penączmy, conmy
y odzenym... ne wneszono pusczyny 1418 Pozn
nr 942; Ne wywedli s domu Szechninego...
co n i..., ale szą cupili cone za cone ib. nr 952;
Podalismo (leg. podaliśmy) m u ... dwa eona
XV in. M aik 118; Czekaczego konya super
fluidum equum XV in. R XXIV 63; Bystram
wzal eon za dzesancz grziwen 1420 AKPr
V IIIa 150; Jakom <nie> w sząl... dw konu
za szescz grziwien ib.; Pobrał Potrkow y...
dwoye eony 1420 Pozn nr 1060, sim. 1423 ib.
nr 1159, 1425 ib. nr 1213, 1429 ib. nr 1319,
1438 ib. nr 1601, 1443 ib. nr 1629, 1441—7
RocznHist XV 246, 1463 ZapWarsz nr 1161;
Do gego domu wędzono (leg. wwiedziono)
kon 1420 Pozn nr 1064; Ty dwa k o n a ... tym
w sal... w sapuscze 1422 ib. nr 1106; Czo moy
kmothouiczy wsaly troye k o n y ..., to wsaly

na mem pravem b o ru ..., a ty kone sza s Waglewa 1423 ib. nr 1128; Ne w zaly... dwa koną
ib. nr 1152; O kthori kon Paweł na myo zalowal,
temu gest rok mino<ł> 1423 ZapWarsz nr 73,
sim. 1427 ib. nr 2724, 1436 ib. nr 467; Jako
mne Yndrzich slubil kon zaplaczicz 1425 Zap
Warsz nr 129; Jako mne Micolay ranczyl ranką
pospolithą dwa eona za pancz cop ib. nr 145;
Yaco naszy kmothowiczi zaiali ty kony 1426
Pozn nr 1228; Pusczili ludzy na Yanow dom:
gedny na konyech, druge pyeszczem 1427 BiblWarsz 1861 III 40; Ysze kmecz pirwey zadał
rano w kon pod Barankem 1427 M PKJ II 307;
M icolay... pusczil proszno kony, szrzebcza y cobil Jaronemu 1427 Pozn nr 1251; Dzerszek
konya *gynnyego nye wszal, gedno ten kon,
czszo byl Tarnowskey, a o ten go kon prawem
nye szaszwal ib. nr 1273; O dwa konya...
vgednal sse pan Iacub 1428 M PKJ II 308;
Jaroni <miał> przidacz ku conyewi 1429 Pozn
nr 1338; Wyrancilem coon z woszem 1430
ib. nr 1526; Bodzatha Nyeuersky... ne wszal Jandrzeyewi dwu konu 1432 ib. nr 1396, sim. ib.
nr 1415, 1433 ib. nr 1418; Jacom ya nye robił
na Janowich konyech siło 1436 ZapWarsz
nr 480; Regnolth wyprzankl konye sz woza
szylą ib. nr 517; Jaco v mnye Michał wyranczyl
kon, czszom gy wzyal w gayu ib. nr 685; Proposuit co n tra ... Simkonem, quod sibi furatus
sit quatuor cabellos al. eony 1440 AG Z XIV 1,
sim. ib.; Jzesmy vkazaly konye podwodow[y]e,
podwodniky... a daley ot tich k o n y ... zaplatąsmy vczynili 1441 StPPP II nr 2973; Jacom
ya Heleny nye rostranczyl konem sylą 1441
ZapWarsz nr 550, sim. 1428 ib. nr 293; Moy
pachołek wszal dwa konya 1443 Pozn nr 1628,
sim. 1425 ib. nr 1193; Evasit prestito corporali
iuramento pro tribus equis al. o throge kony
1448 AG Z XIV 250; Receperunt binos equos
al. dwoge kony ib. 257; Gydączy na woyną na
ląnkach any we wszi staacz m ay ą..., any drapyenya czynycz, yano konyoom pokarm (pabulum ... pro equis) wzancz wmernye Sul 15;
Volmy abo konnymy lubo genym konyem począdzacz może przes viny (in bobus vel in
equis, seu in uno equo impignorare poterit)
Sul 59; Slvsza vstawycz, aby gydączy na voyną
w szwogych wlosthnych zemyach nye wyączey
kv strawye szobye y konyem (sim. Dział 65)
brały, geno wmyerny pokarm konyom alybo
pozywyenye swe Sul 71; Vstawyamy, aby zona...
tylko przy them oprawyenyy, czso gest dom ow ne,... ostała, yiyąwszy scarb, yako szą
pyenyądze..., konye *wyelgą (thezauro, videlicet pecuniis,... equis m agnis... exceptis) Sul
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75; Vstawyamy, aby zo n a ... przy wszisthkich...
rzeczach, które by gey w wyenye biły, pospolv
y s konnymy yosznyky (una cum equis vectigalibus),... ostała, *wyewszy odzenye y konye
małe (equis parvis) ib.; W b o ru ... gy powsczyąngnye i naydzye tako drw a... rąnbyąnczego..., tegdi taky ot dwu konyu (a duobus
equis) schescz groschi... zaplaczy Sul 111, sim.
1453 TymW ol 74; Ma *roko 0 bodzye nad
twymy poimy y nad konmy (super equos)
B Z Ex 9, 3; Koon (B Z Ex 15, 21: konya)
y geszdcza, który na nyem szyedzal, wrzuczyl
gest w morze (equum et ascensorem deiecit
in marę) ib. 15, 1; Vcyekl... kroi *syrsly na
konyv (in equo) s geszczci swimy B Z III Reg
20, 20; Odnyesyon na konyech (asportaverunt
in equis) y pochowan w Ierusalemye BZ IV
Reg 14, 20, sim. B Z II Par 25, 28; Konyow
gich (equi eorum) V set B Z Neh 7, 68; Nye
odydze ot cyebye... glos... konya rzektayocego
(vox... equi frementis) B Z N ah 3, 2; Gego
(sc. umarłego) lepsy kon oszyodlany... ma
wszyąncz brath Ort Kał 196; Yako paropczy
wyprzagaly moy koyn, tako szye *wyerwye...
y rzuczyl szye od swey swyerzepy na gego
koyn, a w tern koyn gego szkoczyl na kol
y wrazyl szye ib. 210, sim. OrtMac 143; M a...
podz sz nym do zachoycze... do tego, czo then
kony na szwym gnoyu vchowal OrtMac 128,
sim. Ort Br VI 385; Gdy kmyecz czalym
plygyem, w ktorem ma woli abo konye (quodcumque boves habuerit seu equos, Sul 4: kylyekołye theszs myey yolow albo konyow) a orze,
ma dacz yprawyonych konopy cztyrzy kyty
Dział 5; Szadny z naszych poddanych ma
stacz we w sy..., a tam nygednego drapyesstwa
any w konyoch (rapinas in equis, Sul 46: w ko
nyech), any w dobythky... mayą czynycz,
gedno tylko pokarm konyem (pro suis equis)
y to dosycz ymyernye tamo mayą sobie zyskowacz Dział 37, sim. Sul 46; Jako mnye yynowath A ndrzey... dwa konya 1461 ZapWarsz
nr 1122; Jako Payel Nyscyczsky ny kypyl hv
mnye konya wronego ib. nr 1123; Jako y a ...
korta i woza s koniem ... nye wynowath 1462
PF VIII 19, sim. 1491 ZapWarsz nr 1652;
L<sz)czaczych coni słonecznych byegyem po
gwaszd<n)em nyebye C riste..., qui luciferorum alipedum tactu stellata per eth<e)ra gubernas 1466 R XXII 23; Jako ya nye szaczyąl
Ondrzeyewi dw konv gwalthem 1468 Zap
Warsz nr 3100, sim. 1470 ib. nr 1337; Koon
id est equus Park 405; Non erit differencia inter
koony {leg. koń) nominativum singularem et
koony {leg. koni) accusatiyum pluralem ib.

406; Kon yylczasthy, kopynyczy 1471 GorsJazRp 270; Jakom ya nye yipusczyi gwaltownye
dwv konyv z obori 1475 ZapWarsz nr 1199,
sim. 1482 SprTN W VIII 2, 39; Jakom ya nye
odwozyl zakow yiolenter na thwem konyy 1484
ZapW arsz nr 1559; Jakom ya nye chował konya
bladnego 1488 ib. nr 1633; Jakom ya nye poyal
mv konya yalacha *strakathego nocznego czassv
1491 ib. nr 1670; Jakom ya nye wsyąl konya
rydzego ib. nr 1718; Jako o n ... konyeyy oko
*yyczak {leg. wyciął?) 1492 ib. nr 1727; Jakom
ya jemv nye ykrathl konya golabego 1494
ib. nr 1686; Osthathky posagw iemv nye
chczesch zaplaczicz y yyprayy konya yosnyka
ib. nr 1761; Pan Wyssyel miody vkazal sszye
na oszmy konech 1495 GórsJazRp 277, sim.
ib.,sim. ib. 278; Pan Marassyek ykazal szye
s[y]amowthor na dw {leg. dwu) konv strelczych
ib. 277; Pan Yemyelnyczky ykazal kon gnady
strzyelczy ib.; Vkazal kon kopynyczy ib. 278;
Vkazal dwa kona strzyelcza ib.; Pan Dolvsky
ykazal kon shyyy... y drvgy yalach wrony yka
zal rów ny... na tho myescze, kthory mv kon
sdechl czangnacz do Grothka ib.; Postayyl dwa
kona ib.; Ma bicz d an o ... łąki, kądi bi mog<ł>
nasiecz siana dwa wozy po iednemv konyy (duo
currus faeni unius equi) 1498 MacPraw VI 275;
Drogy yczynyl yes w morzu konyom twoym
(yiam fecisti in mari equis tuis Hab 3, 15)
Pul Hab 23; Koyn czyssz {leg. cis) pod *pacholantem 1500 GórsJazRp 286; Pothpaszny
pasz v konyą antela ca 1500 Er z 71; Kroi
tyoy przyschedl... kv thyemv yzythky, nye na
slotem yozye albo na *konnyoch Rozm 446;
Na konyech przybyegly, yako mąszovye ku
boyv Rozm 735; ^ Jak o ... ya czeladzy ksadza
proboszczowey we dwdzesthu kony nye odbył
gwalthem 1466 TymWol 39..
2. dziki koń *wielbłąd, Camelus dromedarius L
Dromedus yel dromeda est quoddam
genus camelorum, dzyky kon yel rychlonog,
horz ca 1500 Er z 31.
3. dubium: 'kupa, stos, acerrus : A superiori riuulo, ubi eon seu cumulus lapidum ylg. nuncupatus (1241) 1377 A K H IV
352. ^ Może trzeba rektyfikować lekcję
eon na conus,* fortasse legendum conus pro
eon.
Konc cf. Koniec
Kończaty 'ostro zakończony, spiczasty, acutus, a c u l e a t u s Ta korona była yczynyona
s czyernya morskyego, barzo konczatego
y sylno ostrego Rozm 829.
Kończenie *koniec, kres, finis, terminus' : Bóst
wem ya mogą yczynycz, czo chcza, alye czlo-
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vyeczenstvem nycz nye mogą, przetosch, myła
matko, *konyczenye rzeczy Rozm 505.
Kończyć eograniczać, terminare, definire, describere : Principalibus ąuatuor virtutibus...
edificium recte vite precluditur, gl. terminatur, 5
konczi szya, et fundatur, zalezy XV med.
R XXIII 279; ^ Konczacz excludens XV med.
R XXV 153.
Cf. Dokończyć, Skończyć,
Ukończyć, Skończeć, Doskończać, Skończać.
Koński f o r m y : n. sg. m. koński ca 1500 10
Er z 31; ~ g. sg. m. końskiego 1462 ZapWarsz
nr 1125; / . końskiej B Z II Par 23, 15; neutr.
końskiego XV med. AKPr I 237; ^ d. sg. f.
końskiej B Z Neh 3, 28; ^ ac. sg. f. końską
1426 KsMaz II nr 2010; ~ /. sg. f . (w) końs 15
kiej B Z Judith 9, 16; ^ n. pi. neutr. końska
BZ Judith 3, 3; ^ ac. pl. neutr. końska BZ
Gen 49, 17.
Z n a czen ie'. 'mający styczność z koniem, ko
nia dotyczący, z koniem związany, qui eąui est, 20
ad eąuum p e rtin e f: Wawrzinecz ne ślubował
za skodo konszko 1426 KsMaz II nr 2010;
Sine quovis impedimento et absąue cuiuslibet
dacie, pedagii pyessyego, gabelle, gl. konskyego
cl[z]a, pene solucione ibidem eundo et abinde 25
redeundo favorabili<ter> permittatis XV med.
AKPr I 237; Boodz Dan w oosz... koosayo
kopita koynska (mordens ungulas equi) BZ
Gen 49, 17; A gdisz winydze do broni konskey
(cumque intrasset portam equorum) krolyowa 3 0
domv, tu io zabyly B Z II Par 23, 15; Wz goro
ku bronye konskey (sursum ... a porta equorum)
dzalaly kaplany B Z Neh 3, 28; Stada owcza
y koz<i)a, y końska (equorum )... w tvem opatrzenyy so B Z Judith 3, 3; Nye gest syla twa 35
w sebranyy lyvda, panye, any w syle konskey
(in equorum viribus) wolya twa ib. 9, 16;
^ czyn koński *rząd na konia, eąui ephippiati
ornatus’ : Czyn konsky falera, pferdgeschmeyde
ca 1500 Erz 31; ^ m ły n koński 'młyn poruszany 4 0
siłą końską, mola eąuorum ope agitata : Jako ja
młyna thego konskyego nye dzyrsza w szasthawye we czthyrdzesczy kop 1462 ZapWarsz nr
1125. ^ Cf. Biedrnik, Miętka, Ogon, Szczaw,
45
Szczawik.
Koopertura 'pergaminowa, miękka obwoluta
(okładka) książki, charta pergamenea, qua libri obvolvebantur*: K ooperthurą operimentum,
opertorium ca 1500 Erz 31.
Kopa f o r m y : n. sg. kopa 1415 Pozn nr 903, 5 0
1417 KsMaz I nr 2740, 1437 Wist nr 228
s. 85, etc.; ^ g. sg. kopy 1398 HubeZb 71. 73,
1400 ib. 98, 1409 KsMaz I nr 1370, etc. etc.;
ac.
sg. kopę 1392 HubeZb 65, 1398 Pozn
nr 380, 1400 SK J III 189, 1403 KsMaz I 55
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nr 322 a, etc. etc. ; ^ /. sg. (w) kopie 1434
TymProc 273, 1435 ZapWarsz nr 653, Sul 50.
109, 1456 ZapWarsz nr 1042; ^ n. cłu. kopie
1417 Pozn nr 926, 1428 ZapWarsz nr 300,
etc., 1470 ib. nr 2938, ca 1471 ib nr 1108,
1472 ib. nr 3081, 1475 ib. nr 1197; — g. du.
kopu 1386 HubeZb 60, 1405 KsMaz I nr 646,
1418 Pozn nr 938, 1420 TPaw VII nr 1820, etc.,
1473 TymSąd 28, 1478 SprT N W VIII 2, 40,
1497 ZapWarsz nr 1783; ^ ac. du. kopie 1391
Pozn nr 125, 1405 KsMaz I nr 627 a, 1405
Piek VI 270, 1419 Pozn nr 975, etc., 1468
AKPr V IIIa 55, 1470 ZapWarsz nr 1307, 1487
ib. nr 1570; ^ i. du. kopoma 1452 ZapWarsz
nr 907, 1477 ib. nr 3093, 1495 ib. nr 1771 a;
kopama 1452 ZapWarsz nr 907; ^ /. du.
(w) kopu 1423 Pozn nr 1162, 1488 ZapWarsz
nr 1629; ^ n. pl. kopy 1379—404 Biecz I 15,
1448 StPPP II nr 3339, 1458 ZapWarsz
nr 1081, etc.; ~ g. pl. kop 1391 Pozn nr 93,
1396 PKKr I 245, 1391 Pozn nr 348, etc. etc.;
~ d.pl. kopam 1413 KsMaz I nr 1978; ^ ac.pl.
kopy 1401 KsMaz I nr 93, 1408 Czrs 336,
1410 HubeZb 52, etc.; ~ /. p /. (w) kopach
1428 ZapWarsz nr 2887, 1442 ib. nr 555, Sul
103, 1451 ZapWarsz nr 962, etc.
Z n a c z e n ia : 1. ' miara ilości zawierająca
60 sztuk, sexaginta (numer of : W oczech... ne
jal na G rodnyo... a ne poszekl Maczeyewy
polthori kopi powrosow 1415 Pozn nr 888;
Yze na gego dzedzyne pancz kop y trzy kolow
porambyl w plocze 1420 AKPr VIII a 154;
Zayol moy rzodcza poltrzecze copi scot przes
*pyoczoroga 1429 Przyb 22; Czo mya ozalowal
M ycolay..., abych ya yachal... yirabycz paynczdzezant cop drzewa y pyancz geschenyew...,
tegom ne vczinyl 1437 Pozn nr 1482; Yako ya
chleba y grochu, y trzechseth klepk przesz dw
k o p u ... nye zapral gualtem 1473 TymSąd 28;
Yekom ya Mykolayowy kopy [wjswyerzepycz
y dw kopu bydła rogathego... nye odbyła
1478 SprT N W VIII 2, 40; Michał odbył gwał
tem *rzayczy m em v... bydła rogathego dwe
kopye 1487 ZapWarsz nr 1570; Kopa schypow
byalich czeskych 1496 RocznKrak XVI 64.
2.
'stóg zboża lub siana, też 60 snopków, acervus frumenti vel faeni, item sexaginta manipuli :
Adam ne ucradl Falkowi dwu kopu rzi 1386
HubeZb 60; Jaco mi Jacub pobrał szeszdzesant
kop rszi 1391 Pozn nr 93, sim. 1402 KsMaz I
nr 242; Iaco praue *zandzilismi i przesand<z)ali
to zito wynach {leg. w winach) dwadzescza cop
1396 PKKr I 245; Maczey ne ukradł Margo-;
rzathe yedneynaczcze copi rszy 1398 HubeZb 71;
Yacom ne popasł Recziboroui poltory copi
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brw 1409 KsMaz 1 nr 1398; Johannes... Dadzibogio XL capecia frumentorum non est
furatus, podwloczancz coppi yego 1417 StPPP
II nr 1512; Pro capeciis vlg. copy 1418 ib.
nr 1563; Jakom ne wszyal syana dw kopu 5
1420 TPaw VII nr 1820; Jacobus... poddawa
sza super suam casulam pot swą kopą 1423
Czrs 288; Yacom ne wzal copy zaną ('siana5)
z yego lanky 1423 Pozn nr 1153; O kthora
syethm cop *psyenycze Dzirszek na my a ża 10
łował, they-em mu ya ne vkradl 1426 ZapWarsz nr 174; Jacom nye wszal panu Naramowskyemu dzeszaczy cop schąna na yego
dzedzine 1428 Pozn nr 1299; Micolay nye
*popalsl Janowa szitha w copach samoczwarth 15
siło 1428 Zap Warsz nr 2887; Copa szita artomus 1437 Wisi nr 228 s. 85; Copa zita cassula
ib. s. 86; Decimam cassullam vlg. kopą 1441
AGZ II 109; Aceruum vernalium al. jarzini,
in quo sexaginta capecie al. copy contineban- 20
tur tritici 1448 StPPP II nr 3339; O szenye
abo o kopye gvalthem wsząthey Sul 50; Za
geną kopą ktoregole szarna wsząthą wyna są
dowy thrzy grziwny ib.; Kopa rzszy artomus
ca 1455 JA XIV 488; Quinque cassulas al. kopy 25
siliginis (1460) KodWil I 259; Za kopą gedną
(pro una coppa, var.: cassula) zbosza..., gdy
yą kto wezmye we dnye, wyny sądowy schescz
grzywyen... ma dacz Dział 41; Za kopą yarą
y ozymyą (pro copa, var. : cassula) wyznawamy 30
gedną czwyerthnyą ib., sim. Sul 50; Quinqua- !
ginta capecias al. kop siliginis et avene 1474
A G Z XVIII 83, sim. 1498 ib. 386; Viginti sili
ginis cassulas al. kopy et viginti tres cassulas
avene al. kopy 1474 ib. 84; Kopą zythą mespis 35
ca 1500 Erz 31.
3.
'jednostka pieniężna zawierająca 60 groszy
srebrnych, pieniądze w ogóle, certa pecuniae
summa sexaginta grossos argenteos continens,
nummi in uni\ersum : Duo cope grossorum 4 0
soluet 1389 StPPP VIII nr 5243; Wafrzinecz
vszol koin, czo stal za dwe cope 1391 Pozn
nr 125; Sandek zan ślubował coppo grossy
1392 HubeZb 65; Przibislaw szaloval na Viszecha o sescz *wlow vkradzonich iako sescz 4 5
kop 1397 Pozn nr 348; Jakom ya ne dal Micolayevi polklothka modu, ale y v mne cupil za
kopo grossi 1398 ib. nr 380; Copi groszi ne
zdzila 1400 HubeZb 98; Jacuss ranczil zakład
XX grziwen Andrzeowi o copo 1400 SK J III 50
189; Iacom so ia ne szacladal s Potrkem o trzi
copi ani o yastrzob 1401 KsMaz I nr 93;
Wirzchon ne ma ote mne za copo scodi 1403
ib. nr 322 a; Virzbanta y Nemerza przes mey
voley ne dali mi vrzeszena v dzeszancz cop 33
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płatu na dzedzine y szatrzimali my dwadzescza
cop płatu 1403 Pozn nr 740; Quartum dimidium centum capeciarum, Polonice dicendo
kopy 1379—404 Biecz I 15; Yaco mne Micolay
sz Potrem obranczil szukno za dwe cop 1405
KsMaz I nr 566a; Yacom ya ne szdzil Kathu*
sziny czansczi za copo ib. nr 627; Yacom ya
ne szdzil Katussini czansczi... za dwe cope
y za dzeszancz grossy ib. nr 627a; Yaco Passek... ne winowath dw copu Santhcowy ib.
nr 646; Dobroszca Micolaia *poszczila zalobi
prosna o dwe cope 1405 Piek VI 270; M arcin...
wszal na nem osmdzeszant cop 1405 Pozn
nr 773, sim 1407 Czrs 7; Jacom ia Sztascowi
Scrzince sza czt<y)rzi copi rzeczi ne *wszol
1408 Czrs 336; Jakom ya Mikolayewi ne winowata trzech kop grosszow ib. 339; Yacom ya
ne vinowath Fa<lowi> copi pruskych penodz<y
za zie>mo 1409 KsMaz I nr 1370; Pechnik ne
wszal wance, igno (leg. jino) *trisy copi zszreb<r)a 1410 HubeZb 52; Jacom ya dal polponti kopy za kon gothowich 1411 Czrs 349,
sim. ib. 352. 353, 1421 PF VIII 16, 1422 ZapWarsz nr 44; Dorothka winowata zaplaczicz
trzinacze kopy przes szedmy grosszow 1411
Czrs 354; Yacom ya ne wynowath Andrzeoui
polczfarti copi grossy syrokich 1411 KsM az I
nr 1624; Yacom ya ne dawał roku do sich
Swantek Yalbrzicowi cztirzem copam penodzi
1413 ib. nr 1978; Czsom zaloval na p a n a ...
o mecz za copą 1415 Pozn nr 903; Czso mi
wsząl Iacub mecz, ten bil tako dobri, iaco copa
ib., sim. 1417 KsMaz I nr 2740; Ya mam
szcody czthirzista cop grosszow 1416 Czrs 83;
Ne ślubował kmothouiczem z Uscicowa zaplaczycz dw krowu yaco dwe kopę 1417 Pozn
nr 926; Ne *rzączil... Yczacowy... dw copu
grosy syrokych 1418 ib. nr 938; Drugi dal
na rącogemstwo na dwe cope 1419 ib. nr 975,
sim. 1422 ZapWarsz nr 26. 30; Yaco yego
oczecz... ne posziczil v Thiphana copy sza szwego dobrego szdrową 1420 Pozn nr 1056; Micoląy... wicupyl poi siądą v kmecza we dwu kopu
połowicza grossy praskich 1423 ib. nr 1162;
Czesław nye winowath Climonthowy poltrzecze
kopy poszyczonich penandzy 1423 ZapWarsz
nr 47; Jakom ya ne winowad Katharzine za
pyancz kop vipravi ib. nr 69, sim. ib. nr 82,
1424 ib. nr 86. 90, 1425 ib. nr 117. 145a. 147;
Jako mene Elena wipusczila poi kopi 1423
ib. nr 72, sim. ib., 1424 ib. nr 105, 1425 TymWol 75; Stassek ranczil copa za Mikolaya
1425 ZapWarsz nr 121; Ondrzey vinowath
sukna cupicz... dzewcze za kopa ib. nr 126,
sim. 1427 M PK J II 306; Dobeslaw ranczil
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Irzi copi grossz<ow/ przes dzesanczi grossi...
za kon 1426 ZapWarsz nr 156; Dzirska winowatha Yitkowi copa pospolnich grossy ib.
nr 164; *M ycolal... yesd my yynowath copa
mesczkego długu za krampne rzeczy 1427
Pozn nr 1262; lakom ia ne podyal dw kopu
za Dzirska 1427 ZapWarsz nr 213; Staszek
nye gmyal Broniszowi lista na zastawą dacz
ani cztirzech copp penodzi wroczicz ib. nr 2692;
Grabya nye winouath Macyeowi dw coppu
celnich penodzi ib. nr 2722, sim. 1431 ib. nr 317;
Jakosm ... pyenyadze otliczal dzewyanczdzessyanth griwyen przes dwu copu 1428 Pozn
nr 1499; 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; Jakom ya nye winowath Yitowy dw
copu rancoyemsthwa ib. nr 332; Stanisław
winowath Pyotrowi pyancz groszi i coppo ib.
nr 2801, sim. 1434 ib. nr 622; Pana Janów
oczecz... wszal s yego m atka sto cop groschy
sirokych 1429 Pozn nr 1328; Paweł obranczil
za Swanska dwe copye y dzeszancz grosschy
1429 ZapWarsz nr 260, sim. 1433 ib. nr 423,
1434 Pozn nr 1432; Jako za myan Voyczech
vinowat zaplaczicz Tworkowy czthirnaczcze copy
1429 ZapWarsz nr 264, sim. 1434 ib. nr 634;
Jszem ya ne wszal eo n a ... taco dobrego, iaco
dwe cope 1432 Pozn nr 1414, sim. 1433 ib.
nr 1417, 1436 ib. nr 1555, 1470 ZapWarsz
nr 2938; O ctore trzy kopi Jurek na mo czelacz
zalowal, thich ya wsszithku ne mam 1433
ZapWarsz nr 491; Moy oczecz ne dzirzal
Dorothczyny czansczy w kopę 1435 ib. nr 653;
Jacom ya obranczyl Jacubowi dacz wyanzanye
(leg. wwiązanie) w dzeszanczy kopach 1442
ZapWarsz nr 555; W pyanczi kopach groschi
(quinque sexagenas grossorum) pyenyandzi...
ma bicz pothąnpyon Sul 103, sim. 1451 Zap
Warsz nr 962, 1458 Czrs s. LXXXIV, 1461
ZapWarsz nr 1129; Pan wschitkąn kopąn (totam sexagenam) w sfoy sk arb ... vesmye Sul
109; Obyema sfima panomaa po yedney kopye
(per unam sexagenam) zaplaczy ib.; Marcin
myal zaplaczicz poloviczą jednanego..., a myal
tho dzyerzecz podde dwyema kopam a zacladu
1452 ZapWarsz nr 907; Marcin myal zaplaczicz
polovicza jednanego... a tho myal dzerzecz
podde dwyema kopomą zacladu ib., sim. 1477
ib. nr 3093, 1495 ib. nr 1771 a; Jakom ya Jacubovi nye zagrodził... anym zasszal gvalthem,
nym go w kopye hvshkodzil 1456 ib. nr 1042;
Jan nye vcradl Maczegewy myodv se psczol...
za dwye kopye groschy 1458 TymSąd 72,

sim. 1462 PF YIII 19, 1466 TymSąd 73, 1466
ZapWarsz nr 1279, 1468 AKPr YHIa 55, 1470
ZapWarsz nr 1307; Jakom ya Byacze konya
hy kobili, yako cztiri kopy, nye wzal gvalthem
1458 ZapWarsz nr 1081; O kthore lysthy na
mya Pyothr zalowal, thy lysthy thy mye sz
bracza in quatuordecim copach zasthawyl 1468
ib. nr 1297; Ya nye dzirszą cząsczy y bliszkosczy Malgorzączynyey... jako dzyeschancz
koop ib. nr 3099, sim. 1469 ib. nr 2935. 2937;
Jakom y a ... nye vipasslem ... gymyenya Micolayowego anym go vschkodzil iako kooppa
1470 ib. nr 2944; Jakom ya kmyeczyw Jacubow y... wolu y krow y... nye wszalem gwałtem
anym go uskodzyl y we cztyryech kopach
grossorum 1471 TymProc 275, sim. 1472 ib.
201; Jakom y a ... nye wirabyl lassza... anym
gich vschkodzil jako dwe kopi 1471 ZapWarsz
nr 3018; Zyem ak... czascz szw oya... Pyotrovy... przedal za cztyrdzyesczi koopp polgroschkow przeze dw kooppv..., za kthora
cza<ś>cz podluk targv P y o tr... zaplaczyl cztiry
kooppy 1472 ib. nr 2963; Jakom y a ... gego
*wye szdrowyv, w robothach y w *pynyedzach
oth they rany lekarzewy danych nye vschkodzil
jako w pyaczi koopach ib. nr 3052; Jakom
y a ... nye zaorał pługiem rolyey czasczi gey
anym gey yschkodzil jako dwe kooppye ib.
nr 3081; Ja[m ]kom ... nye pozeglem gymyenya
Daczbogovego, kthore myal na syedlysku, thako
dobrego, yako dwadzeschczya kop y dwye
kopye 1475 ib. nr 1197, sim. ca 1471 ib. nr 1108;
Jakom ya nye pozyczal v Żyda Muchi przepassky ssrzebrney, kthoram yemv byl zastha
wyl we dwv kopv 1488 ib. nr 1629; Jakom sya
s thoba ygyednal, ys thy mnye myal dacz
XIX grossos poth zakładem dw kopu gros
sorum w polgroschech 1497 ib. nr 1783; ~ po
mocna kopa, kopa na pomoc: Jacom ya o thą
krziwdą od Falanthi wstał, eze mi gimyal dacz
poi copi na pomocz, a nye dal 1424 TymProc
269; Pro sexagena iuyaminis vlg. o koppa
pomoczna 1448 ib. 255; ^ ratejska, retajska
kopa: Mikolay ne wzol Potrowi kopi retayskey
ani yey nikomu podał 1398 HubeZb 73; O ctore
zitho Michał zaloval na Chrczona, tho mu on
dal za ratheyska kopa 1441 TymW ol 69;
^ wstana kopa: Sexagenam surrectoriam ylg.
wstano kopo 1416 Czrs 83; Adiudicaverunt
in sexagena ylg. we fsthaney kopę 1434 Tym
Proc 273; Jacom ya Pawia nye przyszwal na
wloką ani copi wstaney wstąpyl nan 1450
ZapWarsz nr 608.
Kopacki, Kopacski 1. fz kopaniem związany,
ad fossionem pertinens': D eb^et) effodere et
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mundare piscinula<nv al. sadzawka sup<er>
duo<bus) fossoriis copaczskych 1462 BiblWarsz 1857 II 802.
2. *dotyczący kopaczy, qui fossoruni est, fossorius5: Sbigneus episcopus... approbat fraternitatem sub titulo fossoriae fraternitatis al.
copaczkye bracztwo in ecclesia... in Jlkusch
(1446) XVI p. pr. M atr IV 3 nr 814.
Kopacski c f Kopacki
Kopacz 1. 'robotnik zatrudniony przy pracach
ziemnych, wykopowych, fossor’ : Copaczom de
fundamento terram proicientibus IIII 1/2 scotos
1408 RachNKorcz 468; Copaczom de taras
proicientibus fimum IIII scotos ib., sim. ib.
469; Copaczom fimi ib. 473, sim. ib. 474.
2. *rębacz w żupie solnej, fossor salis5: Rex
literas..., ąuibus sectoribus al. copaczom et
laboratoribus salis zuppae Bochnensis iura et
consuetudines... confirmatae sunt, approbat
1450 M atr I nr 94; Sectores seu fossores, vlg.
dicti copacze, et laboratores salis suppe nostre
Bochnensis 1450 Monlur II 85; Sectores seu
fossores, dictos vlg. copacze ib. 86.
3. 'grabarz, grzebiący zmarłych, fossor, qui
mortuorum corpora se p e lif: Kopacz, pollictor
est sepultor m ortuorum ca 1500 Erz 31; Kopacz vel grabarz, fossor sim. ib.
Kopać f o r m y : praes. ind. 3. sg. kopa XV
p. post. Kałużn 284; 3. pi. kopają ca 1500
Er z 31; ^ part. praes. act. adv. kopając Sul 4;
— inf. kopać 1404 AKPr V IIIa 88, XV in.
R XXIV 74, Ort Br VII 566, Ort Mac 100,
1474 ZapWarsz nr 1383, Rozm 83. 389; ^ fu t.
3. sg. m. będzie kopać Sul 92; ^ praet. 1. sg.
m. -m kopał 1423 ZapWarsz nr 64, 1450 ib.
nr 901, 1462 TymProc 327; 3. sg. m. kopał
1406 HubeZb 119, 1411 ib. 58, 1426 AKPr
V IIIa 166, 1462 TymProc 327; 3. pl. m. kopali
są FI 21, 18. 56, 9; kopali 1422 Pozn nr 1125,
B Z Ex 7, 24, Pul 56, 9; ^ part. praet. pass.
n. sg. m. kopań 1422 Pozn nr 1125; kopany
1402 ArchTerCrac III 460, 9; / . kopana 1405
SK J III 196; ^ praet. pass. 3. sg. f . była ko
pana Rozm 136.
Z n a c z e n ia : 1. (o zagłębieniach w ziemi)
fdrążyć, żłobić rydlem, kopaczką, robić zagłę
bienia, (pala aliove instrumento terram) fodere,
ca\are\ Copali so {Pul: kopały)... iamo (fod eru n t... foveam) y wpadli so w no FI 56, 9;
lako praue tego roku copana przekopa 1405
S K J III 196; Yaco xandza Mirosscowy ludze
ne copaly roua na Cesslach glambye, nysly
yaco copan ot trzydzeysczy lath 1422 Pozn
nr 1125; Fossatum in eiusdem bonis... al.
przekop... fodisti al. kopal 1436 A G Z XII 9;
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Szachtą kopacz, szlowye szrącz czynycz OrtBr
VII 566, sim. Ort Mac 100; Kopa-ly ktho studnya (si quis aperuerit cisternam Ex 21, 33)
XV p. post. Kalużn 284; ^ Kopali wszitczy
Egipsczy około rzeky wodi, abi pyły (foderunt
autem omnes Aegyptii per circuitum fluminis
aąuam , ut biberent) BZ Ex 7, 24; *Tako
dzyeczyatko myły Iesus yąl palczem zyemyą
kopacz (digito terram fodit parum), tako nathychmyast vyrzvczylo szye zrzyvdlo Rozm
83.
2. *wydobywać, wygrzebywać, effodere, eruere5:
Glino copal mimo trzidzesci lat 1411 HubeZb 58;
Ferrifodina, sc. locus, vbi ferrum foditur, vlg.
gruba, gdzye zyelazo kopaya ca 1500 Erz 31;
Vyschedschy yednego dn y a... kv glynye, gdy
była nyedavno kopana (venit ad agellum, ubi
glebam noviter effossam invenerunt) Rozm
136.
3. 'karczować zajmując teren pod uprawę,
ryć, kopać, uprawiać, truncos e terra colenda
exstirpare, (in universum) fodere, terram colere5: Extirpant arbores vlg. kacz (pro karcz)
copa<ją> 1399 TPaw IV nr 2113; Debent
extirpare vlg. copacz in borra seu in merica
1404 AKPr VIII a 88; Czso Marek copal,
to copal na sw em ..., ne copal przes granice
i przes czosni 1406 HubeZb 119; Jakom ya
ne rambil ani kopal Wszeborowe (leg. w Wszeborowe) dzedzine, w yego dzirzawe 1423
ZapWarsz nr 64; W voly syed<z)ancz, morgy
bandzye kopacz Sul 91; Ny miał kopacz lasszu
myedzy sczyaną mlosolsz<k)ą a myedzy sczyaną
radonszka 1474 ZapWarsz nr 1383; ^ Czso
kopal Iacub, tho kopal w dzedzyne Pyotrowe
1426 AKPr VIII a 166; Dzeszanczina spelna
ma dana bicz, wyiąwszi rzepą... y thim podobne
naszenya, czso ge m othiką kopayąncz abo
riyąncz w ogrodzech swogych ktho sadzi (si
quis ligonisando plantaverit, Dział 5: na
które motyka albo rydlem rycz mogą) Sul 4;
Ja<ko>m ja drogy pospolitey ne zakopał wylozoney, alem copal *wfssem ('w swym’) 1450
ZapWarsz nr 901; Jakom ya kopal nowyna
sz Wo<j>thkowa volą 1462 TymProc 327; Jan,
czo kopal, tho kopal sz Woythkowa volą ib.;
Kopacz nye mogą (fodere non valeo Luc 16, 3)
a zebracz mye srom Rozm 389, sim. XV in.
R XXIV 74; ^ Chczan (pro chrzan?) copany,
chmelny kerz et issep 1402 ArchTerCrac III
460, 9.
4. 'przekłuwać, przebijać, transfigere’ : K o
pali so rzocze (pro rocze) moie y nogi moie
(foderunt manus meas et pedes meas, Pul:
przekloly) FI 21, 18.
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Cf. Okopać, Podkopać, Pokopać, Przekopać,
Przykopać, Rozkopać, Skopać, Ukopać,
Wkopać, Wskopać, Wykopać, Zakopać
Kopanie 1. 'wykopywanie, robienie zagłębień
w ziemi, fossio5: Ne dadzo dawnosczy wynidz,
posual ksandz custossa... o kopanye przekopi
1428 AKPr VIII a 172.
2. ' wykopywanie, wybieranie ziemi, actus terram ejfodiendi’ : Jako mne Jaszek ne dorobił
na stawę copana 1426 ZapWarsz nr 190; Ot
kopanie ('kopania5) glini pro dachówka 6 grossos 1494 WarschPozn I 383.
3. *karczowanie lasu pod uprawę, actus truncos e terra colendo exstirpandx : Terminum de
uisione pro copane uel exstirpacione 1386
StPPP VIII nr 4015; Pro extirpacione in gagys
vlg. copane 1397 StPPP II nr 31; O ctore ko
panye y oranye przesz graniczą J a n ... y Raczybor... na mya żałowali, thom ya nye orał
*vo gich, ale w swym 1462 PF VIII 19.
4. 'uderzanie, zadawanie ciosów nogą, actus
pede pulsandi, laedendi aliąuem : Pro Illl-o r
alappis faciei datis et pro coppane pede 1399
StPPP II nr 451.
Kopanina 'karczowisko wzięte pod uprawę,
nowina, ager ad colendum exstirpatus5: Pro
parte Andree de Krzacicz, quia optinuit kopaninam contra Krzatham ibidem in Krzacicz
1385 StPPP VIII nr 3014; Venceslaus habet
citare illos, quos notat Florianus ius habere
et (pro ad?) istam copaninam seu extirpacionem 1386 ib. nr 4142; Optinuit laneos et copanini 1388 ib. nr 4970; O yos kopanyno na
mo Dzirsek zaloval, tom ya orał szwo 1405
KsMaz I nr 513.
Kopanka ' niecka, aheolus, lebes5: Pro copanky et ridly 6 grossos 1495 WarschPozn I
392; Kopanką capisterium ca 1500 Er z 31.
Kopczyć *sypać kopce graniczne, cumulos terrae struere limitum designandorum gratia : Tu
non vis granicies facere seu sippare al. kopczycz
inter villas 1466 A G Z XVI 35; Vos non vultis
cum ipso granicies facere et scopulos sippare
al. graniczicz, wdzalacz y kopcież, vsipacz inter
villam su am ... et inter villam vestram 1468
ib. 53, sim. ib. ~ Cf. Ukopczyć.
Kopczyzna *rodzaj daniny składanej w snopach
(kopach) zboża, tributi genus manipulis vel acervis frumenti sohi solutum5: Sculteto de desertis
laneis al. s kopczysny sexta cassula venire de
bet 1447 A G Z II 131; Omnes praefati triginta
lanei oppidanorum de Crasznik solvunt decimam manipularem ultra pecunialem coenobio
in Crasznik, sed moderatam, quae non vocatur
decima, sed copczysna, nam de siligine dant

unam cassulam de quolibei laneo, item de
tritico al teram cassulam, item de avena tertiam et tenentur cassulas huiusmodi propriis
curribus conducere in horreum praepositi DłLB
III 173; Omnes centum lanei praefati in Sthroza... tenentur ad decimam moderatam, solvendam ecclesiae et monasterio in Crasznik.
Quilibet enim ex laneo tenetur ecclesiae praefatae
solvere unam cassulam tritici, alteram siliginis
et tertiam avenae, et decima huiusmodi yocatur
kopcziszna... Item si quis colit et serit agrum
desertum ..., nihilominus ad plenam decimae
pecunialis et etiam ad copczisznae solutionem
obligatur ib. 175, sim. ib., ib. 176.
Kopeć fosad z dymu, sadza, fuligo5: Copecz
fuligo 1437 Wist nr 228 s. 86; Ethiopie nigrorem
fuligine copecz XV p. pr. R XXII 335; Kopecz
vel okopczyaloscz fuligo ca 1500 Erz 31.
(Koper) Kopr, Koprz bot. 1. 'koper ogrodowy,
Anetum graveolens L ! : P ro ... fenniculo, dieto
copr 1389 M M A e XV 102; K opr anetum 1419
Rost nr 2852, sim. ca 1465 ib. nr 3786, 1491
ib. nr 11042, ca 1500 ib. nr 5340; Copr maratrum 1437 ib. nr 11217; Copr feniculum, maratris 1460 ib. nr 3548; Copr feniclium 1464 ib.
nr 4808; Copr 1475 ib. nr 2940; Kopr feni
culum ib. nr 3068, sim. ib. nr 3175; K opr
feniculi 1478 ib. nr 1897; *Koporr funiculus
1493 ib. nr 2400; Copr *fesicus XV p. post.
P F \ 29; Anetum copr XV p. post. R LIII 64;
Copr et alii dicunt lupen ib.; K opr somniferum ca 1500 Rost nr 5553; ^ kopr ogrodny:
Kopr ogrodni anetum 1484 Rost nr 5833; ~ pol
ski kopr: *Polschy copr anetum XIII ex. Rost
nr 5012; Polsky kopr anetum 1460 ib. nr 3340,
sim. ca 1460 ib. nr 3279, ca 1500 ib. nr 2017;
Copr polsky anetum 1464 ib. nr 4933, sim.
1472 ib. nr 397, 1478 ib. nr 1973, ca 1500 ib.
nr 7091;
^ swojski kopr: Swoysky copr
*anatum 1437 Rost nr 2443; Swoysky kopr
anetum ca 1465 ib. nr 4138, sim. 1484 ib. nr 5836,
1485 ib. nr 5834; Kopr schwoysky anetum
ca 1465 ib. nr 3795; Kopr svoysky ffeniculum
ca 1500 ib. nr 2047.
2. *koper włoski, Foeniculum \ulgare M ili.’ :
Feniculum est quedam herba, proprie fenchel,
kopr ca 1500 Erz 31; ^ włoski kopr, koprz:
Wlosky kopr feniculus 1460 Rost nr 3545,
sim. ca 1465 ib. nr 4350, 1472 ib. nr 346, 1484
ib. nr 6070, 1491 ib. nr 11058, 1493 ib. nr 2352,
ca 1500 ib. nr 7123; W<ł>osky kopr mantrix
1460 ib. nr 3627; Wloszky kopr ffeniculum
ca 1465 ib. nr 3907, sim. ca 1500 ib. nr 5446;
Wloszky kopr anetum 1475 ib. nr 3142, sim.
1481 ib. nr 4963; K opr wloszky feniculus, funi-
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culus 1484 ib. nr 6071; Wlosky kopr feniculus,
funiculus 1485 ib. nr 6072; Wlosky koprzy
(leg. koprz) feniculus XV p. post. PF V 30;
Wloszky kopr anisium XV p. post. R LIII 64;
Wlosky kopr anisum XV ex. ib. 63; Wlosky
kopr carina ca 1500 Erz 31.
3. 'Anthemis cotula L .': Kopr amarusca 1419
Rost nr 2854; ~ głuchy kopr: Głuchy kopr
amarusca 1472 Rost nr 561; ~ żabi kopr:
Żaby kopr aza[...] 1460 Rost nr 3377; Schaby
kopr carisentemon ca 1465 ib. nr 4273, sim.
ib. nr 4274; Żaby kopr amarusca 1472 ib. nr 560;
Żaby kopr cotula fetida 1478 ib. nr 2216.
4. polny kopr 'Peucedanum palustre Moench9:
Polny kopr meu 1464 Rost nr 4854; Polny kopr
meu XV p. post. R LIII 67.
5. psi kopr 'marchew (dzika), Daucus carota L. sihestris*: Pszy copr daucus ca 1465
Rost nr 3882.
6. świni kopr, koprz 'Laserpitium latifolium
L .’ : Swyni kopr peucedanum nigrum 1472 Rost
nr 340; Swyni koprz peucedanum nigrum ib.
nr 345; K opr svyny peucedanum 1478 ib.
nr 2256.
7. wszywy kopr 'Torilis anthriscus Bernh.9:
Wszyvy copr peucedanum ca 1465 Rost nr 4026.
(Koperek) Koprek bot. 'koper ogrodowy, Anetum graveolens L .9: Koprek anetum 1478 Rost
nr 2003.
Koperwaser, Koperwoser 'koperwas miedziany,
siarczan miedzi, atramentum sutorium : Coperwasser dragantum, vetreolum 1437 Rost nr 2579;
Coperwasser atramentum viride, calcantum 1472
ib. nr 51; Coppervasser victriolum ca 1500 ib.
nr 7352; ^ Fabro pro aluno et copervoser
pro medendis equis dedi grossum cum medio
1478 RachKról 236; Pro alvno et coperwoser
pro medicinis eąuis regalibus dedi grossum ib.
244.
Koperwoser cf. Koperwaser
Koperwy koperwy wieliki pl. tantum, bot.
'pokrzywa zwyczajna, Urtica dioica L .9: Koperui
veliki urtica, urtica magna 1472 Rost nr 713.
1. (Kopia) Kopija fo r m y : n. sg. kopija
Rozm 675; ^ g. sg. kopije 1468 StPPP II
nr 3912; ~ n. pl. kopije B Z Num 33, 55, Rozm
514; — ac. pl. kopije 1468 StPPP VII 420;
~ i. pl. kopijami 1451 MacDod 104, Rozm 592.
Z n a c z e n ie : ' włócznia, hasta, lancea : Tu
Judasz szebraw slugy byszkupe... sz kym y...,
s kopyamy 1451 MacDod 104, sim. Rozm 592;
Bodo wam (sc. nieprzyjaciele) iako gosdze
w oczv a iako kopye w bokv (quasi... lanceae
in lateribus) B Z Num 33, 55; Unius hastę al.
copye 1468 StPPP II nr 3912; Post au am ...

tres hastas al. kopye deferentes, de proclamacione Nagody 1468 StPPP VII 420; Nagotvyczye brony, bycz było vyelye lyvda, bycz
kopyye, vlocznye były Rozm 514; O Pyetrze,
nye byl czy yązyk nyevesczy myecz albo schablą, nye bylacz kopya albo vlocznya, yze tako
yey razom stąpasch y yczyekasch? Rozm 675.
^ Cf. Kopie.
2. (Kopia) Kopija 'odpis, exemplar descriptum : Ale gdzekoly kląthwa papyesska bądze
d a n a ..., chczemy, aby wsyąwszy gey kopyą,
przykazanye rzadnye a obyczaynye zachowano
Dział 6.
1. Kopicą 'kopa (siana, zboża itp.), cumulus,
acervus (faeni, frumenti sim .)9: S i... aque gramina antę falcastrationem inundarent, tu n c ...
Dasconis dampnum fieri d ebet..., si arthonios
al. stogy et copiczas inundaret, extunc Cloczkonis dampnum fieri debet 1471 AG Z XIX 9.
2. Kopicą bot. 'babka lancetowata, Plantago
lanceolata L .’ : Kopycza, kopycze lantrolata
(pro lanceolata) ca 1465 Rost nr 4412.
Kopice bot. 'babka lancetowata, Plantago lan
ceolata L .’ : Kopicze lingua agni, herba Martis,
soror plataginis, plantago minor 1419 Rost
nr 5043; Kopicze lanceola, quinquenervia, herba
Martis 1437 ib. nr 2661; Kopycza, kopycze
lantrolata (pro lanceolata) ca 1465 ib. nr 4413.
Kopiczki pl. tantum, bot. 'babka lancetowata,
Plantago lanceolata L .9: Kopiczki lanceola, plan
tago minor 1472 Rost nr 361.
Kopić 'składać (siano) w kopy, faeni acerws
struere, cumulare’ : Fenum furcaverunt al. kopyli super prato 1456 A G Z XIV 493.
(Kopie) Kopije fo r m y : n. sg. kopije XV
p. pr. R XVI 328, B Z I Reg 19, 10. 26, 16. 22;
^ g. sg. kopija 1406 KsMaz I nr 703, B Z
Judith 11, 2, Pul Hab 17; ^ ac. sg. kopije
B Z I Reg 19, 9. 21, 8. 22, 6. 26, 7. 11. 12. I Par
11, 23; ^ i. sg. kopijim B Z I Reg 19, 10. 26, 8.
I Par 11, 23. 12, 34; kopijem 1419 TPaw VII
nr 1071; ^ /. sg. (w) kopiju B Z I Par 20, 5;
^ n. pl. kopija B Z Neh 4, 16; ~ ac. pl. ko
pija B Z IV Reg 11, 10.
Z n a c z e n ie : 'włócznia, hasta, lancea9: Ramsz
vderzyl Maczeya trzycrocz w liczę y kopy<m>
w lep 1397 Leksz II nr 2003; Iacom ya ne begal
na Wszebora anim copiya[l] dal, ani gim
ranon 1406 KsMaz I nr 703; Kmecza gego copigem zaklol 1419 TPaw VII nr 1071; Copye,
drzewo certanea XV p. pr. R XVI 328; Tropyl
duch boszi zli Saula a on syedzi..., a dzerszocz
kopyge (tenebat lanceam) B Z I Reg 19, 9;
Patrzil tego Saul, abi Dauida przebodl kopygym k scyenye (configere David lancea in
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pariete) ib. 19, 10; Kopye (lancea)... w scyan 0
vtkn 0lo ib.; Maszly tu ... kopye (hastam) albo
myecz? ib. 21, 8; S aul... dzerszocz kopye (ha
stam) w roku ib. 22, 6; Nalyazlasta S aula...
spyocz... a kopye (hastam) tczocz w zemy
ib. 26, 7; Przebodo gy ia kopygym (perfodiam
eum lancea) ib. 26, 8; Węszmy kopye (hastam)!
ib. 26, 11, sim. ib. 26, 12; Pozrzicye, gdze gest
kopye krolyowo (hasta regis)! ib. 26, 16, sim.
ib. 26, 22; On gym dawał kopyia (hastas)
B Z IV Reg 11, 10; Myal kopye (lanceam) iako
tkaczsky nawoy B Z I Par 11, 23; Wirwal ko
pye ... a zabił gy kopygim gego (rapuit hastam ...
et interfecit eum hasta sua) ib.; Z Neptalym
ksyoszot tisyocz a s nymy vmyely sczitem
(leg. z szczytem) a s kopym (instructi clipeo et
hasta) osm a trsydzescy tysyoczow ib. 12, 34;
W gegosz kopyiv drzewo bilo (cuius hastae
lignum erat) iako nawoy tkaczow ib. 20, 5;
Polovycza gotowa bila ku boiv y kopya
(lanceae), y scziti B Z Neh 4, 16; Nye wzwyodlbich kopya swego (lanceam meam) przecyw
gemv B Z Judith 11, 2; Poydo w *plsczenyu
blyskayoczego kopya twego (in splendore fulgurantis hastae tuae Hab 3, 11) Pul Hab 17.
~ Cf. 1. Kopia.
Kopiec f o r m y : n. sg. kopiec 1401 KodWP
V 20, 1427 Pozn nr 1257, 1435 ib. nr 1577, etc.;
~ g. sg. kopca 1398 BiblWarsz 1861 III 34,
1421 KodWP V 314, 1426 Pozn nr 1219, etc.;
~ ac. sg. kopiec 1398 StPPP VIII nr 7736,
1409 BiblWarsz 1860 III 81, 1418 KodWP
V 275, 1427 ArchSław II 143, etc.; ~ i. sg.
kopcem 1461 A G Z VI 68; ^ /. sg. (na) kopcu
1435 Pozn nr 1577, 1466 A G Z XIX 533, 1470
A G Z VII 124, 1472 AG Z XIX 541; ~ g. du.
kopcu 1419 Pozn nr 1048; ^ ac. du. kopca
1398 Pozn nr 396, 1419 ib. nr 1048; ~ n. pl.
kopce (1362) 1795 KodWP III 194, (1375) 1795
ib. 440, 1398 BiblWarsz 1861 III 34, 1401
KodWP V 20, etc.; ~ g . p l kopcew 1391
Pozn nr 266, 1399 ib. nr 413, 1400 Leksz II
nr 2703, 1432 Pozn nr 1403, 1435 ib. nr 1549;
kopcow 1406 HubeZb 113, 1411 ib. 54, 1444
A G Z XI 230, 1448 AG Z XIII 264, 1474 AG Z
XVIII 78, etc.; ~ d. pl. kopcem 1399 Pozn
nr 413; ^ ac. pl. kopce 1393 Pozn nr 176, 1397
ib. nr 321. 326, 1400 StPPP VIII nr 10978, etc.
etc.; ~ i. pl. kopcy 1409 Piek VI 385, 1427
Pozn nr 1257, 1428 ib. nr 1504, etc.; kopcmi
1481 A G Z XVIII 215. 217; kopcami (1399) 1795
KodWP I I I 724,1483 A G Z X V IU 254; ~ /./?/. (po)
kopcech 1435 Pozn nr 1577, 1460 AKPr IV 574.
Z n a c z e n ie : ' wzgórek, wzniesienie, najczę
ściej sztucznie usypane, parvus collis, cumulus,

praecipue ar te factus : Sylvam n ostram ... certis
limitibus, qui kopce vlg. nominantur, limitatam ... damus (1362) 1795 KodWP III 194;
Transeundo de uno colliculo ad alium, qui
vlg. kopce dicuntur (1375) 1795 ib. 440; Duobus
kopcze perfossis 1388 StPPP VIII nr 4627;
Predictam limitacionem quadraginta trium signorum vlg. kopce... abb ati... adiudicavimus
(1390) 1795 KodWP III 620; Jaco Jacub stogo
s Micolaiem w roczech a rosorali mu szescz
copczew 1391 Pozn nr 266; Czo Micolay sipal
copcze..., o to go ne gabano 1393 ib. nr 176;
Czo poseł zaial Mczigneief scot pane Broszkę,
to zaial na swe zastawę mimo snamenite copcze
1397 ib. nr 321; Jako Febronia dzersala ty
kopcze y poi yeszora ib. 326; Prossącz gych...,
aby gim othpuscili przissangą hy kgnew pirwey, nisli posli hy ius copczi począti snamonowacz za nimi 1398 BiblWarsz 1861 III 34;
Tedi yaco sli... hy copcze za nimi posnamowani,
tedi u ostatecznego copcza Passek rzeki ib. ;
Tegdi *omi, prziiawszi na vroczisko..., vsuli
dwa copcza 1398 Pozn nr 396; Eundo a granicie
noua ad antiquum kopecz 1398 StPPP VIII
nr 7736; Ipsam (sc. hereditatem )... gadibus
seu cumulis al. kopcam i... effodere... mandavimus (1399) 1795 KodWP III 724; Nos
nolumus sine fideiussoria yre post antiquos
arcumos vlg. copczew 1399 Pozn nr 413; Pitaych (leg. pytaj jich), ctora vin[a]o dayo mim
copcem opole ib.; M ączko... proposuit super
commendorem, q u ia... transivit na Kothow vi,
kopczew sipal, ne dobiwsi *ned nim prawo
1400 Leksz II nr 2703; Inceperunt fossatas
granicies facere vlg. kopcze 1400 StPPP VIII
nr 10978; Lim ites... seu cumuli, dicti vlg. coppcze 1401 KodWP V 20; Cumulus seu limes,
dictus vlg. coppecz ib.; S paney Lagewniczskey domu yey kasno szescz copcow rosorano
1406 HubeZb 113; Czso copcze sipani..., ty
so sypani... se wszitkem praw<em> 1406
Pozn nr 593; Ipse sippasset seu locasset cumulos
vlg. copcze 1408 BiblWarsz 1860 III 84; Joannes
fecit actionem super Stanislaum ... pro scopulo
tantum vlg. o copecz 1409 ib. 81; Peczna yest
ossobna dzedzina nisz Gilowecz i copczi oth
Gilowcza odsutha 1409 Piek VI 385; Vbislaw
Janoui... ne rosoral trzsi copczow y granicz
1411 HubeZb 54; Tres monticuli magni, in
yolgari copcze seu wangelnicze sunt facti, qui
limitant seu diuidunt yillas 1412 KodPol II
380; Limes est per signa patencia, que ylg.
copcze dicuntur, *est designatus 1412—3 Lites
II 311, sim. 1417 AG Z IV 93; Fecerunt limitaciones, scilicet kopcze 1417 Czol III 34; Ius-
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simus glebare cambicum al. copecz 1418 KodWP
V 275; Ty copcze... są suthi podług prawa 1419
Pozn nr 1033, sim. 1420 ib. nr 997, 1421 ArchCastr Crac I 794; Wszipalismi dwa copcza...,
a daley ot tu dw copczu ma gidz graniczą tą
szamiczą 1419 Pozn nr 1048; Ab antiąuo gade
al. od starego copcza 1421 KodWP V 314,
sim. 1438 Pozn nr 1597; Kandibikoly jednacze
snamonali y rospravili, tady copcze sypani
many bicz 1422 Pozn nr 1101, sim. ib. nr 1102,
1423 TPaw VII nr 3222, 1435 Pozn nr 1577;
Odsypał Gandky od Skrynek, od tego copcza
asz do pątego wągelnego 1426 Pozn nr 1219;
Monticulos al. kopcze morę solito granicierum
sippari mandauimus 1427 ArchSław II 143,
sim. 1426 ib. 142; Monticulum al. kopyecz
1427 ib. 143; Jako kądy gedzem, tądy gedzem
prawa, stara granycza j starimi copczy 1427
Pozn nr 1257, sim. ca 1428 PF I 481; Symek...
za znamenitymi copczy poranbyl *scheczdzesyanth dambow rodzaynich 1428 Pozn nr 1504,
sim. 1429 Pyzdr nr 920; Lim ites... declaram u s... cum cumulis, dictis kopce 1431 KodTyn 258; Ad angulum ... signatum vlg. kopeć
ib.; Taco my pomosz bog, jszem ya ne kaszala
roszoracz copczew dwu ratayewi 1432 Pozn
nr 1403, sim. 1435 ib. nr 1549; Transiverunt
per scopulos al. po kopczech 1435 ib. nr 1577;
Kyedy było podle yezora na kopczv, thedy
wyrzuczono zwono kola mlynskyego ib.; Destruxit ąuadraginta monticulos seu meta<s>
al. *cobcze sute 1437 StPPP II nr 2713; Si quis
iure eundem agrum aquisiverit, extunc s copcy
semina alteri, qui aquisiverit, solvere debet
1439 A G Z XIII 79; Vsypal tres gades al. copcze
1443 AG Z XIV 98; Quinque scopuli al. kopczow
za plothy *wgrodzeno Iaczimirska ad yillam...
et ultra kopczy al. za kopczy... sunt frumenta
hominibus... recepta 1444 AG Z XI 230; Monticuli al. copcze 1445 LubPodk 6, sim. ib; Renovarunt granicies al. copcze 1447 A G Z XIII
235; Monticinium al. copiecz... destruxisti 1447
StPPP II nr 3290; Pro aracione copczow 1448
A G Z XIII 264; Signando... omeria vlg. cop
cze 1411—50 BiblWarsz 1861 III 30; Homines
A ndree... non debent ulterius equitare, nisi
po kopcze nowe 1455 A G Z XIV 442; Hendricus se ipsum inscripsit... vi!las limitibus expartire... et scopulis scopire al. coppczy ossypacz ab aliis suis villis 1460 A G Z XI 452,
sim. 1462 ib. 470; De limitibus et scopulis
kopczech 1460 AKPr IV 574; Ta vina czy mayą
pokvpycz,... kto trzy kopcze granyczne (tres
monticulos gadium) rosypye Dział 60, sim.
Sul 70; Tre scopulo... vlg. ycz kopczem po-
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srotkem pola myedzy kopczy sukmanowskymy
y bohutynskymy 1461 AG Z VI 68; Iuxta quam
columnam et scopulos vlg. po slupy y po
kopcze et non u ltra... aquam ... piscine... tenere
5
debet 1462 Paul 306; In primo scopulo al. na
copczy iuraverunt 1466 AG Z XIX 533; G rani
cies sippavimus scopulis al. kopczy in terra
1467 LubPodk 131, sim. 1484 ib. 98; Ministerialis... circa primos angulares et ultimos sco
10 pulos ylg. copcze y *wakyelnycze... proclamavit dicens 1469 AG Z VI 136; Recognoverint se inter praedictas haereditates... scopulus
sippasse al. kopcze yschwschy 1472 KatOssoU
Pawi 68; Tu non y is... granicies renovare et
15
scopulos al. kopczow consipare 1474 A G Z
XVIII 78; Subleyastis aquam usque post sco
pulos al. za kopcze y za ssvczicze 1476 ib.
124; Vos non yultis cum ipso granicies lim itare...
et scopulos scopire al. copczow sipacz 1479
20
ib. 189, sim. 1483 ib. 256. 257; Inter quas
(^c. yillas) non sunt monticuli al. górki seu
kopcze, sed sunt magni et rotundi sulci al.
ugiaszdy, terminos et limites yillarum praedictarum ostendentes DILB I 162; Eadem reno25
yacione... aggeris et subleyatione aque post
scopulos et granicies al. za swczyczamy y za
kopczmy, y za granyczamy bona ipsius Nico
la i... subdiluviaverunt 1481 AG Z XVIII 215,
sim. ib. 217; Subleyatione aque post scopulos
30
et granicies al. za swczyczamy y za kopczy,
y za granyczamy... duo obstacula piscinaria...
subdiluyiasti ib. 216; Subleyatione aque post
scopulos et granicies al. za svczyczamy y za
kopczam i... duo obstacula piscinaria... sub35
diluviassent 1483 AG Z XVIII 254; Ultimum et
finałem scopulum al. kopyecz sive naroschnycze
1484 LubPodk 99; ^ graniczny, narożny, wę
gielny kopiec: Kądy gedzem, tądy gedzem
prawa stara granycza j starimi copczy... y tu
40
gdze stogymi, tu ma bycz wagelny copecz 1427
Pozn nr 1257; Spithco in scopulo angulari
al. na narosznem copczu iuravit 1470 A G Z
VII 124, sim. 1472 AG Z XIX 541; Dissipastis...
i triginta scopulos graniciales al. copczow gra
45
nicznych 1481 A G Z XVIII 224; Equitavimus
usque ad scopulum acialem al. do narosznego
copcza 1485 AG Z XV 568; Primum scopulum
sipavit al. naroszny kopyecz 1487 ib. 568,
sim. 1488 ib. 569. 570; Sipayimus scopulum
50
finałem et acialem al. naroszny copyecz 1488
AG Z IX 132, sim. ib. 135, 1494 AG Z XV
571; ^ P etro ... advenit primo nigra stuba,
que est in kopiecz et cum pallacio penes magnam thurrim 1462 AG Z XI 479; ^ Kopyecz
5 5 . cumulus (tumulus iste erit testis inter me et
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te Gen 31, 48) 1471 M PK J V 12; Grób a. kopyecz tumulum (dedit illi gloriam in gente sua,
crescere illum ąuasi terrae cumulum Ecclus
44, 22) ib. 86; ^ Kopcze tumulos (aąuae
istae, quae egrediuntur ad tumulos sabuli orientalis Ezech, 47 8) 1471 M PK J V 107; — 'pod
wodna skala, scopulus in mari : Scopulus, kopyecz, est lapis latitans in mari, nocens nauibus
ca 1500 Erz 31.
Kopieniczy cf. Kopijniczy
Kopienie 'składanie w kopy (siana), actus
struendi acervos foenił : Ot kopiena feni ąuatuor
grossos 1493 WarschPozn I 352; Ot kopenye
ssena 10 grossos 1496 ib. 420; Ot *kopeny
schena 4 grossos ib.
Kopienik cf. Kopijnik
Kopienniczy cf. Kopijniczy
Kopiennik cf. Kopijnik
Kopija c f Kopia
Kopije cf. Kopie
Kopijniczy, Kopieniczy, Kopienniczy, Kopiniczy, Kopinniczy fo r m y : n. sg. m. kopi(j)niczy 1471 GórsJaz 270; kopinniczy 1499 GórsJazRp 274; / . kopi(j)nicza 1471 GórsJaz 270.
283, 1499 GorsJazRp 274; ^ g. sg. f kopijniczej 1498 ZapWarsz nr 1883; ^ ac. sg. m.
kopi(j)niczy 1495 GórsJazRp 278; ^ /. sg. f.
(w) kopi(j)niczej 1495 GórsJaz 277, 1497 GórsPiech 205. 208; ~ ac. pl. m. kopi(j)nicze 1493
Matr II nr 154.
Z n a c z e n ie : 'kopijnikowi służący, przez kopijnika używany, eąuiti cataphracto aptus :
<Koó> wylczek kopynyczy 1471 GórsJaz 270;
Kopynyk, na nyem zupełna sbroia copynycza
ib.; Sbroya spelna kopynycza ib. 283; Recepistis *dublicia arm a bellicalia al. copyynycza
sbroya 1484 A G Z XV 529; Pro... duobus eąuis
hastariis al. kopynycze 1493 M atr II nr 154;
Pan Wyssyel miody vkazal sszye na oszmy konech. Sam w kopynyczey sbroy zypelnyey,
a czeladz w strzyelczey 1495 GórsJaz 277;
Vkazal kon kopynyczy 1495 GórsJazRp 278;
Rothmystrz w kopynyczyey szbroy zvpelney
szchvlyczą (leg. z sulicą) 1497 GórsPiech 205;
W kopynyczey szbroy bez barthv ib. 208;
W kopynyczey szbroy z wlocznyą ib.; Yako
Marczyn Mrokowszky nye vydal sbroye kopyynyczey s podrzebamy (leg. potrzebami) *wszthykymy czelathnykowy memv 1498 ZapWarsz nr
1883; K o n ... kopynnyczy, sbroya kopynycza
1499 GórsJazRp 274; ~ E quum ... płowy, kopyennyczi in armis integraliter kopyenycze XV
p. post. GórsJazRp 280; Habet equum ... gnedy,
mediocrem, kopyennyczi, cum albo pede, cum
armis kopyenycza absque bykwanth ib.

|

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

343

Kopijnik, Kopienik, Kopiennik, Kopinik
fo r m y : n. sg. kopi(j)nik 1471 GórsJaz 270;
kopiennik ca 1500 Erz 31; ^ ac. sg. kopiennika 1474(?) StPPP VII 163; — i. sg. kopi(j)nikiem 1471 GórsJaz 270; kopienikiem 1500
GórsJazRp 286.
Z n a c z e n ie : 'kopijnik, jeździec uzbrojony we
włócznię, eąues cataphractus lancea armatus* :
E q u i:... wylczek kopynyczy, przędny, kopynyk,
na nyem zupełna sbroia copynycza 1471 Górs
Jaz 270; Kon pod kopynykyem vrony, równy
ib.; ~ Dobeslaus Roszbyczky... expedivit...
familiarem cum hasta al. copyennyka habentem arma integra super equo plesznywy 1474 (?)
StPPP VII 163; Koyn slogerssch pod kopenykem 1500 GórsJazRp 286; Kopyennyk hastifer ca 1500 Erz 31.
Kopiniczy cf. Kopijniczy
Kopinik cf. Kopijnik
Kopinniczy c f Kopijniczy
Kopka *kopiec, kopczyk, (parvus) cumulus9:
Fecimus signa, dicta vlg. czoszni, et de terra
sypavimus copky 1420 AG Z IV 105.
Kopnik 'kopijnik, jeździec uzbrojony we włócz
nię, eąues cataphractus lancea armatus': Copnik
hastiferus 1437 Wisi nr 228 s. 87; Copniczy
lancearii XV med. R XXV 271.
Kopr cf. Koper
Koprek cf. Koperek
Kopruch 'kop er was miedziany, siarczan miedzi,
atramentum sutorium : Copruch vitreolum XV
p. post. PF V 8.
Koprz cf. Koper
Koprzywa cf. Pokrzywa
Koprzywnik cf. Pokrzywnik
Koprzywny cf. Pokrzywny
Kopydlnik cf. Kopytnik
Kopydło 'kopyto szewskie, form a sutoria :
Kopydlo formale ca 1455 JA XIV 494.
Kopylnik c f Kopytnik
Kopyłki pl. tantum, bot. 'Ruscus aculeatus L ź :
Kopylki spina regalis 1472 Rost nr 1235.
Kopystka 'drewniana łopatka do mieszania,
ligula grandioF: Recipe arvinam squarz et liquefac, gl. cum ligno levigato vlg. kopystk[k]ą
y lathka XV ex. R LIII 62.
Kopytlnik cf. Kopytnik
Kopytnik, Kopydlnik, Kopylnik, Kopytlnik
bot. 'kopytnik pospolity, Asarum Europaeum L ź :
Copitnik azara, bacara XIII ex. Rost nr 5010;
Copithnyk azarum, gariofulis agrestis 1419 ib.
nr 5091; Copithnik asarus, vulgago 1437 ib.
nr 2461; Kopythnyk labulatus ca 1455 JA
XIV 494; *Kopithdnyk asarus 1460 Rost
nr 3375; Copythnyk asarus ca 1465 ib. nr
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3778, sim. ib. nr 4163, 1478 ib. nr 2152. 2188,
1491 ib. nr 11002, etc.; Copytnyk labrutaca
ca 1465 ib. nr 3956; Kopithnik azarum, vulgago
1472 ib. nr 652; Kopythnik iuniperius 1478
ib. nr 2111; Kopitnik asareus 1481 ib. nr 4968;
Kopithnyk azarum, asarum 1484 ib. nr 5861,
sim. ib. nr 5863, 1485 ib. nr 5862; Kopythnyk
polipodium 1484 ib. nr 6231; Ungulam cabellinam, id est copytnik XV p. post. R LIII 61;
Kopithnik XV AK Lit III 116; Asarus ko
pythnyk vel azarum ca 1500 Erz 31; ^ Kopydlnyk asarus ca 1465 Rost nr 4164; Kopydlnik
azarum, vulgago 1472 ib. nr 651; Copidl<n>ik
1475 ib. nr 2954; Copidlnik azarum ib. nr 3045;
Kopytlnik azarus ib. nr 3140; Kopydlnyk aza
rum, asarum 1484 ib. nr 5860; *Copyldnyk,
gl. copytlnyk, azarus XV p. post. R LIII 64;
*Kopildnyk azarus XV ex. ib.; ~ Copilnik
yulgago 1460 Rost nr 3766.
Kopyto f o r m y : n. sg. kopyto 1450 RpKapKr,
XV p. post. PF III 287, XV p. post. PF V 9. 11,
ca 1500 Erz 31. 32, ca 1500 JA IV 90; — ac. sg.
kopyto 1471 M PKJ V 63; ^ i. sg. kopytem
1446 AG Z XIV 216, 1471 AG Z XV 110, 1478
StPPP II nr 4203, 1493 AG Z XVI 248, ca 1500
JA IV 91; ~ n. pl. kopyta XV p. pr. R XVI
343, ca 1500 Erz 32; ^ ac. pl. kopyta B Z Gen
49, 17, 1471 M PKJ V 65.
Z n a c z e n ia : 1. *kopyto a. racica zwierzęcia,
ungula’ : Boodz Dan woosz rogati na drodze,
czerastes na szczyeszcze, koosayo kopita
koynska (mordens ungulas equi), abi geszdzecz
spad! zaszyo B Z Gen 49, 17; Kopitho ungulam
(terram ungula fodit Job 39, 21) 1471 M PKJ
V 63; K opita ungulas (placebit deo super
yitulum noyellum, cornua producentem et un
gulas Psal 68, 32, FI: lub bodo bogu nad czelcza młodego, iesz dobiwa rogow y paznoktow,
Pul: rogow y paznokty) ib. 65; Kopyto vngula
XV p. post. PF III 287; Vngula kopytho animalium ca 1500 Erz 31; Swyerzącze kopytho
yngula ib.; Gdy kopytho leszye od nogy, recipe
micas de sicco pane vel valde indurato et liga
sibi super pedem ca 1500 JA IV 90; Krczycza
tha szą poczyna myedzy copitem a stawem
ib. 91.
2. rodbicie kopyta lub racicy w ziemi, ślad,
ungulae vestigium : (w terminologii prawniczej)
gorące kopyto *świeży ślad, yestigium facinoris
recens com m issf: Iohannes... consortem ... Andree de domo sua recepit, quem feryenti vestigio al. gorączym kopythem familia Andree
vestigavit et detinuit cum facie 1471 AG Z XV
110; Cum nobilibus bonis hominibus recepto
ardenti yestigio al. gorączem kopitem equitaui

a loco usurpacionis, usque in dom um ... in
Lobzow, ibique prefata peccora, equos et equas
arestaui 1478 StPPP II nr 4203; Pro quo toto
Andreas ministerialis dedit terminum ad castrum die tercia personaliter in recenti al. goraczem kopythem equitando post eum in domum
ipsius 1493 AG Z XVI 248; ~ Et ibidem homines ipsius Iurgi proiecti sunt super ipsum
Dlotho et intulerunt sibi yiolenter unum vuln u s... et hoc ministerialis statim ardenti ye
stigio al. kopithem venit et restavit eos in agro
1446 A G Z XIV 216.
3.
'kopyto szewskie, drewniana form a, na
której szewc robi obuwie, form a sutoria : Copyta
calopedes, instrumenta sutorum XV p. pr.
R XVI 343; Calopedium... id est baculus
ligneus uel est instrumentum sutoris kopitho
1450 RpKapKr; Formipedium uel formipedia
est instrumentum sutoris, proprie copitho ib.;
Copytho calopedium XV p. post. PF V 9;
Kopyto formipedium ib. 11; Alutum kopytho,
in plurali alluta vlg. kopy tha ca 1500 Erz 31—2;
Swyeczskye kopytho allutum ib. 32; Kopytho
formale ib.
Korab fo r m y : n. sg. korab 1413—4 JA XIV
503, B Z Gen 8, 4, 1471 M PK J V 44. 93, Rozm
71; ~ g. sg. korabia BZ Gen 7, 15. 8, 10. 16.
18. 9, 10. 18, 1471 M PK J V 136, Rozm 71;
korabiu B Z Gen 6, 16; ~ ac. sg. korab B Z
Gen 6, 14. 18. 7, 1, 1471 M PKJ V 8. 17, Rozm
485; ^ /. sg. (w) korabiu B Z Gen 6, 18. 7, 23.
8, 6, Rozm 67; ^ n.pl. korabie 1237 KodM azK
I 414, 1471 M PK J V 88; korabiewie 1471
M PK J V 105; ~ g. pl. korabiów B Z III Reg
22, 49; ~ /. pl. (w) korabiech 1471 M PK J
V 42; korabioch B Z III Reg 22, 50.
Z n a c z e n ia : 1. *statek, okręt, lodź, navis,
ratis, c a r i n a Nulla nauis pleniusca ducj pertinet, sed naues, que uocantur corabe, ille ducj
spectant, nec eciam vi tollantur, nisi sale de
nauibus euacuato 1237 KodMazK I 414; Koga
albo *korayp carrabus 1413—4 JA XIV 503;
Alia (,sc. cappa) de rubeo Serico cum coraby
1450 M M A e XIII nr 1793; Naczinyl bil Iozaphat
korabyow na morze (fecerat classes in mari)
B Z III Reg 22, 49; Nyechay gydo slugy m e ...
na korabyoch (vadant... in navibus) ib. 22, 50;
Korapy carina ca 1455 JA XIV 489; W korabyech in ratibus (ego componam ea in ratibus
III Reg 5, 9) 1471 M PKJ V 42; Korab classis
(classem quoque fecit rex Salomon III Reg
9, 26) ib. 44; Corabye naves (super omnes nayes Is 2, 16) ib. 88; Korab trieris (trieris magna
transgredietur eum Is 33, 21) ib. 93; Corabyewye naves (habebant... naves maiis princi-
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pes tui Ezech 27, 25) ib. 105; Przodek korabya
prora (quasi inciperent a prora ancoras extendere Act 27, 30) ib. 136; ^ De domo et
familia, quae galeam nauticam al. korab defert
pro insigni DlHist III 399; ~ (o arce Noego, 5
de ar ca Noe): A ti vczyn sobye korab (arcam)
s drzewa heblowanego B Z Gen 6, 14, sim.
1471 M PKJ V 8; Wyrzch tego korabyu
wsnyesz w gromado B Z Gen 6, 16; Wnydzesz
w korab (arcam) y synowye tw ogy... s tobo 10
w korabyu bodo ib. 6, 18; Ti a twa czyelacz
wnydze w korab (in arcam) ib. 7, 1; W nydze...
wszelkye ptastw o... k Noemu do korabya (in
arcam) ib. 7, 15; Gedno sam Noe ostał a
czy, czso s nym biły w korabyu (in arca) ib. 15
7, 23; Vstanowy szo korab (arca)... na górze
armenskyey ib. 8, 4; Otworzil Noe ok[o]no,
ges to bil w korabyu vczynyl (aperiens Noe
fenestram arcae, quam fecerat) ib. 8, 6; Potem
po ósmy dnyoch lepak *golobek wislan s ko 20
rabya (ex arca) ib. 8, 10, sim. ib. 8, 16. 18. 9,
10. 18; Stary korab (vetus arca) Nogyego...
dal svyadecztwo svyate troycze..., bo szą...
s tego ysnego korabya yypadly trzy drzewa,
pvsczyly odm lodzy... y dały ovocz Rozm 71; 25
Noe yschedl v korab (in arcam M at 24, 38)
Rozm 485.
2. ( tylko o biblijnej arce przymierza, solummodo in Scriptura sacra de arca Foederis)
'skrzynia, arca': Skrzynyą albo korab archam 30
(arcam de lignis setim compingite Ex 25, 10)
1471 M PKJ W 17; Tocz yest manna zchovana
v korabyy, v zakonnym (hic est manna positum in arca testamenti) Rozm 67.
1.
a. 2.: Corab archam 1434 R XXV 267;35
Do corabyo ad archam 1461—7 Serm 114r;
Korap archam ca 1500 JA X 384.
Korabielnik *moneta z wizerunkiem korabia,
nummus navis imagine ornatuś: Jacobum ... condem pnauerunt... pro receptione... octo cora- 4 0
byelnyky sicut duo floreni 1475 StPPP II
nr 4135.
Koral zool. 'zwierzę lub jego wapienny szkie
let, paciorek z tego szkieletu wykonany, Corallium nobile L. vel globulus ex eo factus' : Koral 45
corallus 1472 Rost nr 8, sim. 1475 ib. nr 3159,
ca 1500Erz 32; Coral caroius 1475 Rost nr 3056.
Koralowy 'zrobiony z koralu, e corallio factus’:
Item paczyerze, yedny koralowe a drugye bur50
stynowe 1493 PF IV 664.
Korandr cf. Kolender
Korbas bot. 'tykwa, Lagenaria \ulgaris Ser
Cucumer, ein kurbesz, cucurbita idem, korbasz
vel bąnya ca 1500 Erz 32.
55
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Korczagowy cf. Korczakowy
Korczak, Korczag fo r m y : n. sg. korczak
1424 Czol III 113, 1437 Wisi nr 228 s. 89,
B Z I Reg 26, 16, OrtMac 85, etc.; korczag
1441 CracArt nr 373; ^ d. sg. korczakowi
XV med. R XXIV 338; ^ ac. sg. korczak
B Z I Reg 26, 11. 12, OrtBrRp 64, 3, OrtMac
85—6; ~ n. pl. korczaki 1437 StPPP II nr 2700;
korczakowie M PKJ V 53; ~ g. pl. korczakow
1454 AG Z XIV 422, B Z I Esdr 8, 27.
Z n a c z e n ie : 'kubek, kielich, czara, poculum,
scyphus, calix': XXX grossi vor II korczak
1424 Czol III 113; In...ciphys al. korczaky 1437
StPPP II nr 2700; Corczaic cyatus 1437 Wisi
nr 228 s. 89; Argenteum ciphum al. korczag
1441 CracArt nr 373; Ligneum ciphum al. kor
czag ib.; T u ... recepisti sibi... septem picarios
al. korczakow argenteos 1454 A G Z XIV 422;
Węszmy kopye, gesz gest u gego głowi, a kor
czak s wodo (scyphum aquae) B Z I Reg 26, 11,
sim. ib. 26, 12; Gdze gest kopye krolyowo,
a gdze korczak z wodo (scyphus aquae)? ib.
26, 16; Odwazilem... korczakow zlotich XX
(crateres aureos yiginti) B Z I Esdr 8, 27; W thych
dzyelnych rzeczach byl yeden szrebrny korczak
OrtMac 85, sim. OrtBrRp 64, 2; W d<z)yelye
przyszedł... korczak they panyey OrtMac 85,
sim. OrtBrRp 64, 3; Thedy prószył tey panyey
m az..., aby mu zostawyla thy to lyszky sz
kupkyem za then to korczak,... ysz tako wyelye
wazyl korczak yako lyszky OrtMac 85—6,
sim. OrtBrRp 64, 3; Maz they panyey... vpomynal szye..., aby yemu dały then korczak...,
a opyekadlnyczy mowyą, ysz korczak then
odumarl OrtMac 86, sim. OrtBrRp 64, 3;
Then korczak mey zenye w prawym dzyele
szye dosthal OrtMac 86, sim. OrtBrRp 64, 4;
Then szrzebrny korczak szlusza... na nyewyesczye rzeczy podług prawa OrtMac 86, sim.
OrtBrRp 64, 4; Kufliky aut korczacowye
arisce (athiscae argenteae triginta III Esdr 2, 13)
M PKJ V 53; Korczak ciphus ca 1500 Erz 32;
Discus est scutella... korczak vel krzynow
ib. ;
(o nadużywających alkoholu, de abutentibus Baccho) korczakowi się kłaniać: Si mater
bibuła et libenter Bachum adorat vlg. corczyakoui szyą clanya, postmodum filia mu<lc>trale
adorabit XV med. R XXIV 338; ~ z fleksją
łacińską: ltem korczacum argenteum 1367 ScabCrac nr 161.
(Korczakowy) Korczagowy 'dotyczący korczaka, ad poculum pertinens : Kraye korcza
gowy ora calicis XV p. post. R XXV 200.
Kord fo r m y : n. sg. kord (1279) KodWP I
428; ^ g. sg. korda 1430 ZapWarsz nr 311,
44
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J434 ib. nr 624, 1443 ib. nr 728, etc.; ^ ac. sg.
kord 1432 StPPP II nr 2462, 1438 A G Z XII 39,
Sul 64, Ort Mac 35, Dział 48; ^ i. sg. kordem
1450 ZapWarsz nr 836, 1460 AG Z XIII 334,
1469 ZapWarsz nr 1320, 1498 MacPraw VI
273; ~ ac. pi. kordy OrtBrRp 34,1, OrtMac 35.
Z n a c z e n ie : 'miecz krótki, prosty, gladius':
Gladium vel cultellum, quod vlg. dicitur kord
(1279) KodWP I 428; Czszom yczinil Janowy,
thom yczinil za yego poczanthkem, kedi na
myan corda dobił 1430 ZapWarsz nr 311, sim.
1434 ib. nr 624; Cultellum cord... restituit li
czeni 1432 StPPP II nr 2462; Gladium, cul
tellum al. kord magnum... recepisti 1438 AGZ
XII 39; Pyotr nye wzyal Micolayowi corda
sylą 1443 ZapWarsz nr 728; O wyączy (leg.
wyjęciu) myecza alybo corda w sządze Sul
64; Gdyby kthole przeth namy corth yyąl
alybo myecz (cultellum yel gladium )..., na
naszey mylosczy ma bycz ib., sim. ib., Dział 48;
Philipp ne zaczai Thomka cordem we głowa
1450 ZapWarsz nr 836; Jaco mnye Michał
conya, corda, myecze ('miecza5), ostrok y sszodla
nye wrócił pożyczonych 1451 ib. nr 942; Ludzye... myecze y kordy wyymowaly OrtMac 35,
sim. OrtBrRp 34, 1; Gdy raycze sza w <m)yeszkyey oprawye, kthoby... myecz albo kord...
naprzeczywko gym wyymowal, then ma kaszdemu pokupycz trzydzyeszczy szelągów Ort
Mac 35; Unus serwus fuit cum gladio et cum
cu<l>tella al. s cordem 1460 A G Z XIII 334;
Wina rzeczona syedmnadzesyąth... ma bycz
skazana..., gdy k to ... przed sądem myeczą
abo korda (cultellum vel gladium, Sul 31:
myecz alybo noosz) dobyłby Dział 18, sim. ib.
49; Iacom ya ne sbyl Vyanczslawa... anym
mu corda wzal 1465 AKPr V IIIa 54; Yako
mi myecza... nye szastawyl any pasza s cordem
... nye poszyczyl 1469 ZapWarsz nr 1320; Skazviemy, is yeslibi... zyemyanyn... smialbi
wnicz... do miescza sządowego zbroino, tho
iesth z m ieczem ,... s kordem (cum ... cultro)...,
takowi starosczie zaplaczicz ma wyny dwie 1498
MacPraw VI 273.
Kordzik 9mały kord, gladiolus, culteF: Paweska a kordzyk 1471 GórsPiechRp 212.
Kornel min. 'odmiana chalcedonu, kornalin,
cornelius5: Cornel kornelius 1472 Rost nr 5.
Korona, Koruna, Krona fo r m y : n. sg. korona
B Z Jer 13, 18, 1471 M P K J Y 53, Rozm 72, etc.;
koruna 1471 M P K J Y 75. 116; ~ g. sg. korony
1420 M M A e VIII 459, Rozm 832; ^ d. sg.
koronie FI i Pul 64,12, B Z Ex 37, 14; korunie
1435 Pozn nr 1652; ^ ac. sg. koronę Gn 173 a,
FI i Pul 20, 3, 1420 M M A e VIII 459, BZ Ex

37, 12. 27, etc.; korunę 1453 R XXV 213;
^ v. sg. korono 1455—60 R XIX 110, Naw
174; ^ i. sg. koroną M W 78 b; koruną B Z
Ex 37, 27; <^ /. sg. (w) koronie XV med. SK J
V 266, Rozm 829; korunie 1471 M PKJ V 72,
XV p. post. PF III 288; kronie 1471 M PK J
V 72; ^ i. pl. koronami B Z Judith 3, 10.
Z n a c z e n ia : 1. 'uroczysty ubiór głowy, ozna
czający wysoką władzę, dostojeństwo albo uzna
nie i chwalę (korona królewska, mitra biskupia,
wieniec), capitis ornatus sollemnis, auctoritatem
dignitatemąue significans (diadema regium, episcoporum apex, c o ro n a f: Prestocz on skoro
svego czala gest byl sdrzuczyl, isbicz on corono
krolefstva nebeskego byl szasluszyl Gn 173a;
Wstawił ies na *glowo iego corono od kamena
drogego (coronam de lapide pretioso) FI 20, 3,
sim. Pul; Matrem eius in diademate, w koronye,
regali XV med. SK J V 266; Korono wloszy
na głowo (cidari quoque texit caput) B Z Lev
8, 9; Wszow Dauid korono (coronam) złoto
z głowi Melchonowi a nalyazl na nyey na wadze
lybro złota y przedroge kamyenye y vczinyl
sobye Dauid z nyego korono (diadema) B Z I
Par 20, 2; Wywyedly sina krolyowa a wstawyly nayn korono (imposuerunt ei diadema)
B Z II Par 23, 11; Wichodzily przecyw gemu
przimuiocz gy s koronamy y s swyetedlnyczamy
(cum coronis et lampadibus) B Z Judith 3, 10;
Ya sz króla korona semkna, za wloszy gy poth
kosza vemkna De mor te w. 184; Bissowa
byala korona cidarim (dabit illi rex Darius
dona m agna... et cidarim byssinam III Esdr
3, 6) 1471 M PK J V 53; Korunye a. v cronye
in diademate (videte... regem Salomonem in
diademate, quo coronavit illum mater sua
Cant 3, 11) ib. 72; Koruna biskupya cidaris
(ponite cidarim mundam super caput eius Zach
3, 5) ib. 116; Byszkup w korunye XV p. post.
PF III 288; N ath angyoly yą poszadzyl, koroną
na głową wloszyl ca 1500 SprTN W V 14;
Takosch po svey smyerczy *Artelawsza namyenyl po szobye krolyem, alye tako, yschby
od czeszarza myal koroną vzyącz (quod ab
Augusto susciperet diadema) Rozm 110; Judas,
Ezechyyego syn, v galyleyskey zyemye Zephoriem v... korona vszadzyl na glovą (diadema
sibi imposuit) Rozm 114; O tern koronovanyv
albo o tey koronye stoy tako pyssano...
v pyesnyach Salomonovych Rozm 829; Coroną
slotha na glovye yego *vyobrazenya snamyenyem svyątosczy (corona aurea super mitram
eius expressa signo sanctitatis Ecclus 45, 14)
Rozm 831; Ale acz tha korona była tarnova,
yschakoz była yyobrazona przez koroną zlothą
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*Aaromovą, byskupa yyschego ib.; Tysz szye
czynyl krolyem zydovskym, ovasz yvz dokonał
svey korony. Otosczy korona tvego krolevstwa
dostoyna Rozm 832; ^ Panye leżu C riste...,
k th o ry ... czalosz szwe na rozmagyte czyrpyenye wydal, okruthne vbyczowanye, głowy
szwey czyrnowa coroną zekrwawyenye M W
78b; Panie Iesu Czriste, chwała czyebye na
krzyzw wysszaczego, tarnova corona na glowye
noschaczego XV ex. R XXV 243; Vlodyky,
splyothschy koroną s czyrnya (plectentes coronam de spinis Jo 19, 2), vlozyly na yego glovą
Rozm 801; A gdyż był v to ystne odzyenye
sprostne oblyeczon, poyąvszy go vlodyky...,
y poszadzyly y na yednem stolczv, a splothvschy
koroną albo vyenyecz tarnovy (plectentes coronam de spinis M at 27, 29), alboz yako yny
myenya, yze ta korona była vczynyona s czyernya morskyego barzo konczatego y sylno
ostrego, yako chczą tego, yze vstavschy thą
ystną koroną na glovą mylemv panv naschem v..., y vczysnąly yą dvyema drugoma
(leg. drągoma) v głow ą... Począly m ovycz...
rzekącz: Otozczy corona tvego krolevstva do
stoyna Rozm 829; Thakyez myły Cristus przyymvyącz koroną tarnovą... myenyl, yze nasche
bolyesczy sam on myal noszycz Rozm 830;
O myły boże, y czo może przydz kv m ysly...
pamyątayączemv koroną tarnovą mylego Iesucrista, yedno vkazanye vzgardzenya ib. ;
Potem povyedly mylego Iesucrista... v pavloczystem odzyenyv, tarnova albo ostrozynova
koroną noschącz na svey glovye Rozm 834,
sim. ib. 837; ^ przenośnie: A ktho thobye
szlvszbą dava, szvogym grzechom othpvsczenye ma y vyeczna korvna (R XIX 57:
koroną) 1453 R XXV 213; Sstop<i>la gest
z głowi waszey korona sławi waszey (corona
gloriae vestrae) B Z Jer 13, 18; Corone coroni
viczaszstwa 1461—7 Senn 307r; Coruna diadema (accipient regnum decoris et diadema
speciei de m anu domini Sap 5, 17) 1471
M PKJ V 75; Mączenyczy wszythczi z gych sye
thowarzisthwa raduyą, bo mącząnnycza sz
nyemy podyaly korona M W 94a; Y przez
tha radoscz, yazesz tedy myala, gdy yesz
na prawycza szwyathey troycze pomyesczona,
w korona szlawy y poczczyyye koronowana
Naw 66; Spadla korona glovy naschey (cecidit
corona capitis nostri Thren 5, 16), a przeto
smathne yest sercze nasze Rozm 736; ^ 'ktoś,
co się wyróżnia zaletami, szczególnie godny,
ozdoba swojego otoczenia, homo virtutibus insignis, praecipua auctoritate praeditus': Bocz
gest co<ro>na czszna pani, przepascz by mu,
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kto yo gany Slota w. 99; Pozdrowyona bandz
Maria, czczy y corono dzyewycz szwyąthych
(ave Maria, decus et corona virginum)! Naw
174.
5
2. 'ozdobne zwieńczenie, obręcz, listwa
ozdobna (np. z koronki metalowej), corona,
qua res cinguntur, praesertim e metalli lamina
facta : A vdzyalal Beseleel skrzynyo... A udzyelal na nya c[z]orono zlotoo okol o (fecit illi
10
coronam auream per gyrum) B Z Ex 37, 2;
Udzelal y stool... a udzyelal gemu *obroboo
zlotaa około a na tey obrobye corono zlotoo
(coronam auream) rozmagyczye rytoo cztyr
palczow a nad too gyno korono zlotoo (alteram
15
coronam auream) vlaal a cztyrzy obroczy złote,
które poloszyl po cztyrzyech woglech po kaszdey nodze stolowey przeczyw koronye (contra
coronam) ib. 37, 12—4; Udzyelal gemu (sc.
ołtarzowi) coronoo zlotoo a dwa pyerszczyenya
20 złota pod koruno (fecitąue ei coronam aureolam
per gyrum et duos anulos aureos sub corona)
ib. 37, 27; Kyedy nad Rzymem chodzylo kolo,
yakoby slota korona (corona velut aurea) a ta
szyą yydzyely wschysczy v krolyestyye onych
25
trzech królów Rozm 72; ^ 'luk triumfalny,
arcus triumphalis : Fornicem triumphantem co
roną wyczaznosczi id est yictorie (war. lub.:
coroną *vczeszną fornicem trivmphalem, erexisset sibi fornicem triumphalem I Reg 15, 12)
30
1471 M PK J V 37; ^ korona lata 'cały role,
okrągły rok, anni circulus : Blogoslawicz bodzesz
corone lata (benedices coronae anni) miłości
twoiey a pola twoia napelnona bodo szyzny
FI 64, 12, sim. Pul.
35
3. 'królestwo, regnum : Tego na czo szaluyemi
ot krolya y ode wschey korony pospólstwa
1420 M M A e VIII 459; Uschcodziless krolya
y wschitko korono pospólstwa ib.; Pan starosta
zalowal oth krolya, yszebych ya wnosi pye40
nyądze falschowne w gego myasto Poznan,
chczancz scaszycz gegyą monetha królewską
y corvnye ku scodzye 1435 Pozn nr 1652;
Swyaczczimy, ysz gest Krczon w thych wszistkych rzeczyach praw przeczyw krolyewy y prze
45
czyw korunye ib.; Vyeszyel szą polszka korono,
ysz masz thakyego patrona 1455—60 R XIX
110; ~ Rzekła kv Salomonovy: N a them
drzeyye ma ymrzecz yeden, o ktoregosz mayą
ssmyercz Zydovye sgynącz y ych zyemya y ko
50
roną straczycz (pro quo occiso perirent Judaei
et perderent locum et gentem) Rozm 256.
(Koronki) Korunki pl. tantum, bot. 1. 'Połytrichum commune L .’ : Korunky ffenum tectoris ca 1465 Rost nr 4351; Korynky fenum
55 | tectorum ca
1500 ib. nr 5450;
^ Maryje
44*
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korunki: Marie korunki meleofilon 1472 Rost
nr 1769.
2. fzłocień właściwy, Chrysanthemum leucanthemum L .': Korunki coronaria maior 1472
Rost nr 1603.
Koronować, Korunować f o r m y : praes. ind.
3. sg. koronuje M W lOb, Pul 102, 4; korunuje
FI 102, 4; ^ praet. 2. sg. m. koronował jeś
FI 8, 6, FI i Pul 5, 15; koronowałeś Pul 8, 6;
3. sg. f . koronowała Rozm 829; 3. pl. m. koro
nowali Rozm 832; ^ part. praet. pass. n. sg. m.
koronowan XV med. SKJ V 275; neutr. koro
nowano Rozm 648; ac. sg. m. koronowanego
Rozm 836. 840; n. pl. m. koronowani Rozm 828;
^ praes. pass. 2. sg .f. jeś koronowana Naw 66;
3. sg. m. jest koronowan XV ex. SK J I 145;
^ praet. pass. 3. sg. m. był koronowan M W 78 a,
Rozm 828.
Z n a c z e n ie : 'kłaść na głowę koronę (wie
niec) jako znak władzy, uznania, chwały, wień
czyć, zdobić, diadema vel coronam capiti alicuius imponere : Gospodne, iaco szczitem dobrey woley twoiey coronowal ies nas (coronasti nos) FI 5, 15, sim. Pul; Sławo y czczo
coronowal ies {Pul: koronowalesz) gi (coronasti eum) FI 8, 6; Gensze corunyge {Pul:
koronuye, sim. M W lOb) czebe (qui coronat
te) w mylosirdzy a w slutowanyv FI 102, 4;
Y przez tha radoscz, yazesz tedy myala, gdy
yesz na prawycza szwyathey troycze pomyesczona w korona szlawy y poczczyyye ko
ronowana Naw 66; Yako myenyą nyektorzy,
yze to ystne odzyenye było, yze (pro ymze?)
nyegdy starzy kroloyye zydovsczy koronoyany
Rozm 828; Vynydzczye, obezryczye... krolya
zbayyczyelya, kakocz gy koronoyala matka yego
(quo coronayit illum mater sua Cant 3, 11)
Rozm 829;
^ *Tharnen coronowan spinis
coronabatur XV med. SK J V 275; K thory...
b y l... coroną czyrnową okruthnye koronowan
M W 78a; Jeszus... czyersnym yesth korono
wan XV ex. SK J I 145; Bo ssą pothem (sc.
Żydowie) potayemnye siały swe slugy, gdzyeby
y byczovano, koronoyano, naglądayącz, barzoly y mączą Rozm 648; O tem, yako myły
nasch zbayyczyel byl barzo trudno koronovan
Rozm 828; Gdyż gy tako trudno koronovaly,
poszadzyyschy gy na stolczy, y yezvaly k nyemv
albo zebrały wschytką tlusczą Zydow Rozm
832; Takoż natychmyasth przed yschytkyem
lyydem tako skaradego, tako yplyanego, nądzno
koronoyanego, kazał ykazacz Rozm 836; A tedy
dzyeyycza blogoslayyona, vzravschy svego syna
posmyeyanego, tako ybyczoyanego, tako koro
noyanego y sromothnye oblyeczonego, zymyay-
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schy szye, straczyyschy movą, y padła yako
ymarla Rozm 840. ~ Cf. Ukoronować.
Koronowanie 1. 'koronacja, actus diadema veł
coronam imponendi': Czso mo Laurencium *Moczey *popral, to gi pobrał *pa kroloue coronouanu 1391 Pozn nr 264; Po smyerczy synovye pyatego dnya Herod vmarl *trzeczyegostya a syodmego lyata po svem koronovanyv
(postquam a Romanis rex declaratus erat) Rozm
110; Splothvschy koroną albo yyenyecz tarnovy... y vczysnąly yą dvyema drugoma {leg.
drągoma) v glovą... O tem koronoyanyv albo
o tey koronye stoy tako pyssano... v pyesnyach
Salomonoyych Rozm 829; ^ Jaco Thomislaw
yirambil gay Jaroslaoui sza *crolewo coronowana 1389 Pozn nr 59; ^ Po tem koronovanyv przynyesly trescz morską tssczą y dały
yemv v rąką myasto sc[r]eptrum Rozm 831;
A takoż yego svyąta głowa czyrpyala mąką
od trudnego koronoyanya tarnovego Rozm 832;
O tem, yako szye nasmyevaly mylemv Iesucristovy po byczovanyv y po koronovanyv ib.
2. *panowanie, rządy, regnum, imperium': A to
było pyątegonasczye lyata koronoyanya Tyberyvsza czeszarza (anno autem quintodecimo
imperii Tyberii Caesaris Luc 3, 1) Rozm 174.
Kort 'jakaś część odzieży czy też rodzaj sukna,
vestis vel panni genus ?: Jako ya ósmi kop
groschy ymowyonego posagu, plascza za dwie
kopye, korta i woza s koniem ... swemu zyączewi
nye wynowath 1462 PF VIII 19.
Kortel, Kortyl *rodzaj kobiecego płaszczyka
podbitego futrem , amiculum muliebre pelle subductum : Sicut ad me Wilczek proposuit, quod
aput ipsum non accomodavi corthil et palium
1443 AG Z XII 113; Recepisti tunicam cum
marduribus, pallium subductum byelisznami,
cortel aspergillinum, tunicam strictam rubeam
1462 StPPP II nr 3685; Llena Kopythowska
myala dacz... genero suo... racione expedicionis
al. wyprawy... kołdrą pro sex sexagenis, korthel
pro sex sexagenis 1465 ZapWarsz nr 1236.
Koruna cf. Korona
Korunki c f Koronki
Korunować cf. Koronować
Koryjander, Koryjandr c f Kolender
Koryto fo r m y : n. sg. koryto 1255 M M A e
IX 100, 1257 M M A e III 53, 1451 Przem II
nr 993, etc.; ~ d. sg. korytu 1449 Przem II
nr 496; ^ ac. sg. koryto (1232) M M A e IX 47;
^ /. sg. (w) korycie 1494 GórsArt 218; ^ n. pl.
koryta (ca 1250) XV M PH II 471, 1494 Podoi
5; ~ ac. pl. koryta 1494 Podoi 11.
Z n a c z e n ia : 1. *podłużne naczynie drewniane
(używane do karmienia świńy solenia słoniny,
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przechowywania produktów itp.)9 afoeus ligneus
(ad nutriendas sues, arvinam saliendam frugesque assermndos aptus etc.): Corinthia, cuius
inhabitatores Corinthani vocantur a coritha,
quod canalia interpretantur {ca 1250) XV M PH
II 471; Coritho linter (in summitate autem basis
erat ąuaedam rotunditas..., ita fabrefacta, ut
luter desuper posset imponi III Reg 7, 35)
1471 M PKJ V 43; In linterio al. w koriczie tela
ad existimationem duarum capeciarum 1494
GorsArt 218; Reservaculum sive camera al.
spyzarna, in qua sunt tria lintria al. koryta
vacua, frusta salis in uno lintreo 1494 Podoi 5;
Item braseatorium al. browar cum vasis pro
braxacione cervisie al. due kadzy, koryto, kossz
pywny, kocziel ib. 6; Camera al. spyzarnya,
in qua nil reperi preter duos linteres al. korytha
ib. 11; Pro ... tribus lintris al. corytha, szlob
1496 StPPP II nr 4459; Alveum magnum al.
korytho, in quo parue {pro perne) salsantur
1497 RocznKrak XVI 65; Ara oltharz vel kob,
vel barlogo vel swynye korytho ca 1500 Erz 32;
Korytho Jinter ib.; ^ (dubium) jako jednostka
miary zboża: Sobyensky Derslao debet dare
sex mensuras al. c[z]orith[n]a siliginis racione
emolimentorum al. myarky 1473 A G Z XVI

nr 496; Agrum cum acrescenciis... iacentem
inter wznyeschenim et korytho 1451 ib. nr 993.
Korzaciec bot. 'kosaciec, irys, Iris Germanica L .y: Korzaczyecz acorus 1478 Rost nr 2005.
Korzec fo r m y : n. sg. korzec 1456 R XXXIII
181, 1487 A G Z XV 247; — g. sg. korca 1416
KsMaz I nr 2636 a, 1434 ZapWarsz nr 447,
1445 ib. nr 753; ^ ac. sg. korzec 1417 KsMaz I
nr 2756, 1420 AKPr V IIIa 151, B Z Lev 19,
36, etc.; ~ i. sg. korcem 1448 ZapWarsz
nr 846; ^ g. du. korcu 1412 KsMaz I nr 1882;
~ n. pl. korce (1242) 1464 M M A e IX 65, 1461
A K H XI 488, 1471 M PKJ V 107, DILB III
280; ^ g. pl. korcow 1409 KsMaz I nr 1291,
1413 ib. nr 1958, ib. nr 2123, 1415 ib. nr 2536,
1419 AKPr VIII a 43; korcy 1405 KsMaz I
nr 607, ca 1420 R XXIV 84, 1427 M PKJ II
306, 1427 ZapWarsz nr 2708, 1438 Czrs s. LXV,
1455 TymProc 275, 1458 AKPr V IIIa 52, 1463
ZapWarsz nr 1162, 1470 ib. nr 2939, 1474 ib.
nr 1372, 1495 ib. nr 1663, 1498 ib. nr 1800;
— ac. pl. korce XV med. R XXIV 350.
Z n a c ze n ia : 1. jednostka miary ciał sypkich
(zmiennej wielkości zależnie od okolicy), men
sura rerum granis minutis constantium (variis
locis variae m agnitudinisf: Qui habent falsas
mensuras: lokecz m ary ..., corcze, polucorcze,
funti, wyertelye XV med. R XXIV 350; Wago
sprawyedliw[y]o, rowno bodzecze myecz wago
a sprawyedlivi corzecz (statera iusta et aequa
sint pondera, iustus modius) B Z Lev 19, 36;
^ Iacom ia Bogusza ne przeproszil dwema
corczem<a> rszi za spasz 1403 KsMaz I nr 310;
Yacom ya ne winowath Goscze dzeszanczy
corczi rszi 1405 ib. nr 607; Iacom ya zapłacił
Maczeyoui szedm corczow goczmenu 1409 ib.
nr 1291; Yacom ya ne wino wat Andrzeeui
*dyww corczu rzy 1412 ib. nr 1882; Yacom
ya ne wzol Gromisseui dzesanczi corczow susoney rzy 1413 ib. nr 1958, sim. ib. nr 2123,
1415 ib. nr 2536; Yacom ya ne winowat łanowy
corcza owsza 1416 ib. nr 2636 a; <0 kto>ry
*korecz *moky na mo szalował Barthlomey,
abych gy *wszola gwałtem, *tey my on przedal
sza trzy grossze 1417 ib. nr 2756; Iaco mnye
Emrich obwozal syo zaplaczicz trzidzesczi korczow owsa 1419 AKPr V IIIa 43; lurabit Nicolau s..., yze d a l... korzecz zytha za dzessancz
groszy 1420 ib. 151; Corczi (centum coros tritici Luc 16, 7) ca 1420 R XXIV 8A; Jako Jan
Magdalanye ne wszanl dwudzestu cop pszenicze... y dwanaczcze corczy owsza 1427
M PKJ II 306, sim. 1427 ZapWarsz nr 2708,
1438 Czrs s. LXV; Stanisław nie pobrał M ar
cinowi spanda ofsa i korcza rszi siło 1434
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2. 'drewniany zbiornik w kształcie dużego ko
ryta bez dna, budowany wprost na podłożu prze
syconym solą, służący do wytwarzania solanki
przez ługowanie podłoża, także określona miara
soli, receptaculum ligneum ad instar longi alvei
sine fundo in ipso solo sale saturato constitutum,
ubi infusa aąua nitrosa fiebat, item certa salis
mensura: N o s... dux M azouie... donacionem ... ducis..., quam fecit domino Virbete,
conferendo, ei ad Magnum Salem korito, quod
dicitur sosthe..., confirmamus (1232) M M A e
IX 47; De sale in Bohna XL marcarum puri
argenti et totum valorem aluei salis, qui corito
vlg. appellatur, in loco, qui Magnum Sal communiter nuncupatur 1255 M M A e IX 100, sim.
1257 M M A e III 53; Omnia iura, que hom ines...
in Bochna in puteis siue sachtis, in patellis,
in quoquinis siue wyesis, in alueis siue coritis
vlg. dictis dinoscebantur habere,... destrui
fecissemus (1278) M M A e I 106; Boleslaus Pudicus... fundando m onasterium ... donavit perpetuo duas foveas seu alveos salis, qui tunc
koritho, nunc vero wyesze Polonico idiomate
appellantur DILB III 335.
3. 'koryto rzeki, łożysko rzeki, fossa, aheus
f l u m i n i s Vitoldus ortum ipsius ex oposito linterum al. przeciw korithu Ostatkoni resignauit
habita solucione et posuit solidum 1449 Przem II
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ZapWarsz nr 447; Jacom ya zalozyl Woyczecha
cztirmydzeszty grosszmy y szescza corczy rzy
1436 ib. nr 524; Jaco mnye yednacze yyednali,
eze my Pyotr myal zaplaczicz poi corcza proszą
1445 ib. nr 753; Micolay przeprosyl Jana kor- 5
czem zytha za szpasz 1448 ib. nr 846; Jakom
ya nye wzyala W yenczenthenw... syethmy
korczy zitha y *trzach corczy pschenycze...,
ozmy corczy owschu 1455 TymProc 275, sim.
1458 AKPr V IIIa 52; Yako ya nye hvcrathl 10
hossmynacze corczy chmyelv 1463 ZapWarsz
nr 1162; Jakom y a ... Jakvbow y... trzech
corczi rz y ... nye wzianl 1470 ib. nr 2939, sim.
1474 ib. nr 1372, 1495 ib. nr 1663, 1498 ib.
nr 1800; Yakom ya nye kupyl owschv y yacz- 15
myenyv za polczwarthi kopi y za *ssyescz
*chorczy psenycze 1473 ib. nr 1196; In ąuartali
al. corzecz tritici 1487 AG Z XV 247; Paulus...
corzecz siliginis... dare debet 1495 AcLeop 11
nr 1452; Pro censu solyunt de laneo per unum 20
korzecz 1496 StPPP XII 418; Od kazdey kopy
ma bicz dano rolyey, kądibi mogl ieden ko
rzecz zitha wysiacz (ubi posset inseminari modius siliginis) 1498 MacPraw VI 275; ^ Contu lit... duas porciones salis, que a wlgo peczini 25
et corcze uocantur ad Magnum Salem (1242)
1464 M M A e IX 65; Item duas portiones salis
ad Magnum Salem, quae a yulgo pyeczini
et korcze dicuntur, perpetuo inscripsit DILB
III 280; ^ w odniesieniu do płynów (?): Erant 30
autem ibi sex ydrie... capientes singule metretas binas uel ternas (Jo 2, 6 )... Nostro
ydiomate metreta dicitur vlg. korzecz 1456
R XXXIII 181; Korczie chori (et haec sunt
primitiae, quas tolletis: sextam partem ephi 35
de coro frum enti... Batus olei decima pars
cori est Ezech 45, 13—4) 1471 M PKJ V 107.
2.
' rodzaj skrzynki czy korytka na obwodzie
kola młyńskiego nasiębiernego (na które woda
spada z góry), pinnae in circuitu rotae molaris 40
ad instar arcularum coaptatae, ąuibus aquae
decursu impulsis rota versatud: Ad hoc idem
molendinum emi asseres, dictos korcze,...
et snosi 1461 A K H XI 488; Pro asseribus,
45
dictis korcze ib.
Korzecznik 1. fstawek na strumieniu lub rzece
powyżej młyna tzw. korzecznego, służący do
spiętrzenia wody, lacus parvus aliąuantum a mola
aąuatica adverso rivo arte ejfectus, ubi aąuae
defluxus ałiąuando claudi p o s s if: Piscinula al. 5 0
stawek est korzecznyk 1447 AG Z II 128; Item
aliud molendinum, quod est seu erit super
piscinula, dicta korzecznyk, debet esse per me
dium nobis heredibus cum sculteto ib. 129;
Et eadem piscinula korzecznyk est in toto scul- 55

KORZENNY

teti ib.; Piscina yero superior super eodem
defluxu vlg. pothoczku, korzecznyk, nostrorum heredum debet esse in toto ib.
2. bot. *kosaciec, Iris Germanica L ! : Corzecznik yreos 1464 Rost nr 4820.
Korzeczny '(o kole młyńskim) zaopatrzony
w skrzyneczki czy korytka na obwodzie (na
które z góry spada woda), nasiębierny, (o mły
nie) zaopatrzony w koło z takimiż skrzynecz
kami, (de mołae rota) pinnis ad arcularum fo r mam coaptatis per circuitum instructa, quas
aqua defluens impełłit, (de mola) eiusmodi
rota instructa’: In ipso molendino tres rotas
aquam desuper recipientes, que vlg. corzeczne
cola dicuntur, tenebitur informare (1350) 1543
KodPol II 712; In molendino duas rotas co
rzeczne construxerunt 1496 StPPP XII 415;
^ Ecclesia Gneznensis habebit iu s... in superiori siye inferiori loco clausure fluvii, dicti
Grzmancza, edificandi et locandi, cum quotcunque rotis poterit, molendinum walvi (pro
walni) yel korzeczny dictum ylg. (1343) XV
KodWP II 545; Molendina corzeczny in
opidis a rota per sex grossos et personalem
solvent exaccionem sicut supra (1496) M M A e
XIV 428; Korzeczny młyn tribula ca 1500
Erz 32.
Korzekwica bot. 'Alisma plantago L ! : Corzekwicza plantago aquatica maior 1460 Rost
nr 3674; Korzekvicza plantago aquatica 1472
ib. nr 507; ^ Korzekwycze plantago aquatica
ca 1465 Rost nr 4494.
Korzenić się 'zapuszczać korzenie, umacniać
się i rozwijać, plenić się, radices agere, crescerey:
Corzenya scha peccata oriuntur XV med.
R XXV 158. ~ Cf. Rozkorzenić, Wykorzenić,
Zakorzenić, Wykorzeniać.
Korzenie cf. Korzeń
Korzenie się *okazywanie pokory, uniżone od
dawanie czci, supplex adoratio : Balwanskye
modlenye a korzenye idolorum culturam XV
med. SK J V 266.
Korzenisty legitymujący się dobrymi przod
kami, nobilibus maioribus natus’ : Originarius,
corzenysti, yidelicet a duobus auis paternalibus
et a duabus maternalibus auis et ex patre suo
legitime natus sprawyedlywye yrodzon OrtCel 9;
Originarius, korzenyszthy, est a duobus avis,
id est paternis et maternis OrtZab 529.
Korzenny 1. 'mający związek z korzeniami,
pochodzący i wyrabiany z korzeni, ad radices
pertinens, e radicibus factus : O tobyesmy
schlyszely yyelykye dzyyy y yyelyką tvoyą
m ocz.... bo przez lekarstwa zelnego albo ko
rzennego (sine medicamine, radicibus et her-
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bis) vzdravyasz nyemocz yednem slovem Rozm
226.
2. ' dotyczący samego początku, pierwszego
założenia (np. na pustce), ad ipsam originem
spectans: Pars aduersa posuit privilegium radicale al. corzenny scultecie Ianuszkovyensis
1469 StPPP IX nr 784; Jako ya s Marczynem,
Pyothrem ... na schkoda Szwyanthczina nye
zaprzały any zatagyly przyyyleya korzennego
1474 SprTN W VIII 2, 30; Prawo corzenne na
ymenye (ius radicale seu privilegium super
bona) 1497 ib. 2, 27; Przyvyley corzenny (littera originalis) XV p. post. ib.
Korzeń, Korzenie fo r m y : 1. Korzeń: n. sg.
korzeń ca 1418 JA XIV 511, 1419 Rost nr 5087.
5131, XV p. pr. R XIX 42, 1437 Rost nr 2846,
1444 R XXIII 301, etc. eter, ~ g. sg. korzenia
B Z Ex 19, 17. Num 2, 8. Deut 2, 10. 3, 11.
17. Jos 3, 3, OrtCel 4, eter, —' d. sg. korzeniu
BZ Gen 49, 11, Rozm 45; —' ac. sg. korzeń
FI i Pul 51, 5, B Z III Reg 18, 5. IV Reg 19, 30.
II Esdr 8, 79. 88.
2. Korzenie: n. korzenie 1471 M PKJ V 105,
M PK J V 91. 97, 1478 Rost nr 2289; — g. ko
rzenia XV med. R XXIV 375, B Z Num 22, 4,
1471 M PKJ V 93. 102; —' ac. korzenie FI i Pul
79, 10; —' i. korzenim Rozm 182. 324. 398.
1. a. 2r. n. korzenie 1419 Rost nr 2868, 1437
ib. nr 2572, 1460 ib. nr 3496. 3517, 1464 ib.
nr 4753. 4790, ca 1465 ib. nr 3884. 4041, etc.
eter, —' g . korzenia XV med. R XXIII 279,
1456 TymSąd 119, 1471 M PK J V 33. 62. 65.
78, EwZam 298, Rozm 191; —' d. korzeniu
Rozm 178; —' ac. korzenie Gn 172 b, FI I Prol 8;
— /. (na) korzeniu 1444 A G Z XIV 136.
Z n a c z e n ia : 1. edolna część rośliny tkwiąca
w ziemi, korzeń, radix’ : Sadził ies corzene iey
(sc. winorośli, plantasti radices eius) FI 79,
10, sim. Pul; Korzeń radix 1444 R XXIII 301;
Tak sgladzi ten to lvd wszistek..., kakos iest
obykl wol bile szwacz asz do ko<r>zenya
(herbas usque ad radices) B Z Num 22, 4;
Bil-libi myedzi wami korzeń plodzoczi zolcz
y gorzkoscz (radix germinans fel et amaritudinem) B Z Deut 29, 18; Sadzcye wynnyce,
a gedzcye owoce gych. A czso zostanye z domu
Iuda, puscy k[r]orzen na doi (mittet radicem
deorsum) B Z IV Reg 19, 30; Any korzenya
yypusczil radicatus (neąue radicatus in terra
truncus eorum Is 40, 24) 1471 M PK J V 93;
Bocz ivsz szyekyera v korzenya (Rozm 178:
kv korzenyy) drzeva położona yest (securis
ad radicem arborum posita est M at 3, 10)
EwZam 298; Czo sobota syyączono, to dzysz
syyeczymy nyedzyelye, yakoby drzeuo yyrzk

korzenym obroczyl (quasi caput versum est
in caudam) Rozm 324; Rzekly-lybysczye temv
drzew {leg. drzewu): Naglye vyvrocz szye
s korzenym (eradicare Luc 17, 6 ),... a ono by
vam było posluschno Rozm 398.
2. fsuszone korzenie i pędy roślin używane
w celach leczniczych lub przemysłowych, wyciągi
z tych roślin, plantarum radices vel surculi siccati ad medendum vel ad alios usus adhibiti, vel
succus ex herbis expressus': Vonyaivczego ko
rzenya arom ata (Maria M agdalenę... et Sa
lome emerunt aromata u t... ungerent Jesum
Marc 16, 1) XV med. R XXIV 375; Roslicznego korzenya manna (emite holocautomata
et tus, et facite manna, et offerte pro peccato
ad aram ... dei Bar 1, 10) 1471 M PK J W 102;
'—'fiołkowy korzeń, fiołkowe korzenie (kosaciec,
Iris Germanica L . ) : Fyolkowy korzeń ireos
1437 Rost nr 2846, sim. ca 1500 ib. nr 5476;
Fiołkowe korzenye ireos, iris 1484 ib. nr 6118;
Fiołkowy korzeny ireos, iris 1486 ib. nr 6122;
— (Iris Florentina L .): Phyolkowy korzeny
yreos 1491 Rost nr 11103; — głogowe korzenie
(głóg, Crataegus oxyacantha L .): Głogowe ko
rzenye 1493 Rost nr 2329; — korzeń (sc.
grzebieniowy) (grzybień, Nymphaea alba L .):
Grzebyenye, corzen claua hercolis, nymphea
1419 Rost nr 5131; — mieczykowe korzenie
(kosaciec, Iris pseudoacorus L .) : *Myeczikowye
korzenye acorus 1464 Rost nr 4753; — ko
rzenie (sc. paprociane) (paproć, Aspidium filix
mas S w .): Korzyenye filex sancti Johanis 1478
Rost nr 2229; — korzeń pokrzywny, pokrzywne
korzenie (pokrzywa, Urtica dioica L .): Pokrziwne korzenye capillaris 1419 Rost nr 2868;
Corzen poerzywny radix urtice, adiantus, ca
pillaris ib. nr 5087; Pokrziwne corzene gelapa,
radix urtice, dyantos 1437 ib. nr 2572; — romanowe korzenie (odmiana mleczu, Tithymalus
helioscopius H ill.): Romanowe korzenye titimallus ca 1500 Rost nr 7321; — szczewikowe
korzenie (szczaw, Rumex acetosa L .): *Sczevycovye korzenye piane Latine yocatur accedula
XV p. post. R LIII 62; — bohemizm: włastowicze korzenie (jaskółcze ziele, Chelidonium
maius L . ) : Radix celidonie id est wlastowyczye
korzenye XV p. post. R LIII 62.
3. troślina (zwłaszcza użyteczna), herba quaedam (praecipue ad usum aliąuem a p t a f : Gdis
szo on (sc. wąż) che odmlodzycz, tedycz vocz
on ge gorske korzene... A takes m y ... geczmy
tesze gorske korzene, tocz gest, isbichom na
them to svecze nektoro moko prze miłego
Xpa cirpely na naszem czele Gn 172b; Zaly
snadz bodzem moc nalescz korzeń (invenire
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herbam) a odchowacz konye BZ III Reg 18, 5;
Vczinyeny S0 iako syano polne a szelenyoci
korzeń po strzechach (virens herba tectorum)
B Z IV Reg 19, 26; Calamus korzenye, s kthorego telko kapye (Ezech 27, 19) 1471 M PKJ
V 105; Korzenye, ktorim sukno barwya (Jer
2, 22) M PK J V 97; A nalyezonly v ktorem
grzesche, odpądzyly od szyebye, aby yako
zvyerza na pvsczy korzenym byl zyw (ut herbas morę pecorum decerpens), aze do smyerczy
pokvtą stroyącz Rozm 182; ^ bot. 'nazwy
określonych gatunków roślin, plantarum nomina' :
korzeń bykowy fkokornak, Aristolochia clematitis L : Korzeń bikowy aristologia 1464 Rost
nr 4749; ^ czyrwone korzenie fRubia tinctorum L .9: Rubea tinctorum vel buglossa maior,
Polonice czyrwone corzyenye XV p . post R LIII
64, sim. XV ex. ib. 65; ^ świętego Ducha ko
rzenie *miłek wiosenny, Adonis vernalis L .9:
Swyathego Ducha corzenye eleborum nigrum
1460 Rost nr 3517, sim. 1472 ib. nr 294;
Swyantego Ducha corzenye eleborus 1481 ib.
nr 4985; ^ dupne korzenie ' Corydalis tubęrosa D. C.9: Dupne korzene abo zelye aristo
logia rotunda 1472 Rost nr 662; ^ dziecinne
korzenie 'Succisa pratensis M oencK : Dzeczine korzene iacea alba 1472 Rost nr 907;
^ gromowe (hromowe), łapskie korzenie 'przy
tulia właściwa, Galium verum L 9: Hromove
korzene asparagus 1472 Rost nr 673; Gromowe
korzenye spargi 1478 ib. nr 2303; Lapskye
korszenye sparagus ca 1500 ib. nr 7316; ^ świę
tego Jana korzenie fdziurawiec zwyczajny, Hypericum perforatum L .9: Svyathego Yana *koryenye albo chleb herba sancti Iohannis ca
1500 Rost nr 2056; ~ jeleni korzeń, jelenie
korzenie 'Peucedanum cervaria Cussj: Yeleni
korzeń peucedanium 1464 Rost nr 4880; Yeleny
korzeń peucedanum ca 1465 ib. nr 4052, sim.
1475 ib. nr 3119. 3231, 1478 ib. nr 2176; Gelene
korzen<ie> peucedanum al<terum> 1472 ib.
nr 339; *Gyelyemy korzenn peutedum 1475
ib. nr 3103; Yelyeny korzeń pelecedanus 1478
ib. nr 2288; Peucedanum sunt gelyenye co
rzyenye XV p. post. R LIII 61; ^ 'Polygonatum
multiflorum Ali.9: Yelenya korzenye dictamus
1460 Rost nr 3496; Yelyenye korzenye diptamus
1478 ib. nr 2000, sim. 1484 ib. nr 6013; Gyeleny
korzeń diptamus 1484 ib. nr 6014; Albicus
dederit album pro diptamo, id est gelyenye
corzyenye, quam herbam hic vocant *smldnyk
XV p. post. R LIII 61; Diptamus gelene żele,
yelenye korzenye, trem dala a. gelene korzene
ib. 66; Jelyenye korszenye dyptamum ca 1500
Rost nr 7107; ^ krolewo korzenie 'paprotka

zwyczajna, Polypodium \ulgare L .9: Krolevo ko
rzenye polipodium 1478 Rost nr 2289; ^ świę
tej Maryjej Magdaliny korzenie 'Lavendula spica Cav.9: Svathey Mariey Magdaliny corzenye
spica nardi XV p. post. R LIII 61; ^ smłodowy
korzeń 'Peucedanum cervaria Cuss.9: Smlodowy korzeń pelecedanus 1478 Rost nr 2287;
^ strzelny korzeń, strzelne korzenie eCalamintha acinos Clairv.9: *Sczerlny korzeń basilica 1460 Rost nr 3384, sim. 1493 ib. nr 10915;
Strzelne korzenye basilicon 1472 ib. nr 744;
^ tatarski korzeń 'tatarak zwyczajny, Acorus
calamus L .9: Tatarszky korzeny calamus aromaticus ca 1465 Rost nr 3831; ^ wężowe ko
rzenie 'rdest wężownik, Polygonum bistorta L .9:
Vaszove korzenye dragmentea ca 1465 Rost
nr 3884; ^ korzeń (winny) ' winorośl, winna
macica, Vitis vinifera L .9: Korzeny vitis ca 1418
JA XIV 511; Ego sum vitis korzyen vynny
(ego sum vitis, vos palmites Jo 15, 5) ca 1450
PF IV 575; Wyozacz bodze... ku korzenyv
wynneemu (ad vitem )... *oslycza swo B Z Gen
49, 11; Vynne korzenye aut maczicza (war.
lub.: vynne korzenye zemdliło sya) vitis (infirmata
est vitis Is 24, 7) 1471 M PKJ V 91; ~ wodne
korzenie 'Polygonatum multiflorum Ali.9: Wodne
korzenye diptamus 1464 Rost nr 4790, sim.
1475 ib. nr 3164; ^ zajemne korzenie 'Hieracium pilosella L .9: *Zegemne korzene pilosella
1472 Rost nr 567; ~ zielone korzenie 'por,
Allium porrum L .9: Zelone korzenye porri ca
1465 Rost nr 4041; ^ bohemizmy: hadowe
korzenie 'czermień, Calla palustris L .9: Hadove korzene serpentina 1472 Rost nr 333;
^ hlizowe korzenie ' Scrophularia nodosa L .9:
Hlizowe korzene scrofularia 1472 Rost nr 721;
^ medwice korzeń 'rzepik pospolity, Agrimonia eupatoria L .9: Medwycze korzeń agrimonia
1472 Rost nr 485; ^ nesztowicze korzenie
'Potentilla reptans L .9: Nestowycze korzene
pentafilon 1472 Rost nr 753; ^ nesztowiczne
korzenie 'Spiraea filipendula L .9: Nestoviczne
korzene filipendula 1472 Rost nr 680.
4. *pokolenie, szczep, plemię, potomstwo, ród,
początek rodu, stirps, gens, gentis origo, progenies, genus9: B og... wynese... korzeń twoy
szeme (leg. z ziemie) sziwich (radicem tuam
de terra viventium) FI 51, 5, sim. P ul; Tyś
prawey czystoty korzeń XV p .p r . R XIX 42; Erit
radix Yesse, Yesse bądze yako maczyczą albo
korzeen (Rom 15, 12) XV med. SK J I 52;
Wszitczi s korzenya gego (de stirpe eius), sbor
boyownikow B Z Num 2, 8; Lvd wyeliki
a moczny, a tak wysoki, iako z Enachowa ko
rzenya (de Enacim stirpe) B Z Deut 2, 10;
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Kroi bazanski ieden byl ostał z korzenya obrzimowego (de stirpe gigantum) ib. 3, 11; Gdysz
vsrzicze skrzinya zaslvbyenya pana boga...
a kaplany s korzenya Levi (stirpis Leviticae)
nyosoocz yo, ted y ... gidzcze przed nyo B Z
Jos 3, 3; Ostaw nam korzeń (radicem) a gymyo
w myescye poswyoczowanya twego BZ II Esdr
8, 79; Tisz nam zostauil taki korzeń (radicem)
a mismi syo... nawrocyly ku przestopowanyy
twich zakonnich *vstawyenyach ib. 8, 88;
Chcesz nasz zatraczicz, abi nye ostał korzeń
(radix) any gymyo nasze ib. 8, 89, sim. ib.
8, 90; S korzenya wlodiczego abo pokolyenya
ex stirpe militali OrtCel 4; Slowyensky korzeń
uel rod slauica stirps ib. 10; Mikolay gesth
z tego łoza y tey krwe, y s tego korzenya, jaco
Pavel i Mikolay 1464 PF VIII 19; Idzysch...
kv dzyevyczy, yeyze ymyą yest M arya,... ydzy
kv zvolonemv k<o)rzenyv mego narodzenya
Rozm 45.
5. ' dolna część, podstawa, fundament, pars
infima, fundamentum9: Stały soo u korzenya
(ad radices) góry B Z Ex 19, 17; A poko<le>nyv
Rvbenowv... dałem ... sirokoscz pvsczey y Iord a n ... s korzenya gori Fasga (ad radices montis
Phasga) kv zachody slvnecznemv BZ Deut
3, 17; ^ 'podstawa, początek, fons et origo,
initium9: Korzene wszech zlich wipodza (ra
dices omnium malorum expellit) FI I Prol 8;
Corzen madrosczi radix sapiencie (Sap 3, 15)
1461—7 Serm 114v; ^ z korzenia 'z gruntu,
zupełnie, do szczętu, radicitus, funditus, ab stirpe,
penitus : S korzenya funditus XV med. R XXIII
279; S korzenya terre funditus (vidi somnium
et yidebatur mihi quasi subcinericius panis
ex hordeo yolvi et in castra Madian descendere, cumąue pervenisset ad tabernaculum, percussit illud atque subyertit et terrae funditus
coaequavit Jud 7, 13) 1471 M PKJ V 33; Plod
s korzenya wyrzączayąncz (leg. wyrzucając)
eradicans germina (ignis e st... omnia eradicans genimina Job 31, 12) ib. 62; S korzenya
yytargal exterminauit (exterminavit eam, sc.
yineam, aper de silva Psal 79, 14) ib. 65; S ko
rzenya yyrzucza eradicat (maledictio... matris
eradicat fundamenta Ecclus 3, 11) ib. 78; Svyączy oyczovye, chczyącz to kaczyrstvo s korze
nya skazycz, ystayyly tego d n y a... nye *kczycz
<ni)yednego (ob quam haeresim viyacius exstirpandam decreverunt patres ea die neminem
baptizari) Rozm 191.
6. 'sam początek, pierwociny, initium, princi
pium9: na syrowem korzeniu, z syrowego ko
rzenia 'od samego początku, prawie z niczego,
na dziewiczym, świeżo uprawnym terenie, ab

initio, a principio, in terra novissime exstirpata,
in novali9: Nos sumus locati ad ius Ruthenicum
na *syrowew korzenyw 1444 A G Z XIV 136;
Edificayi molendinum ex originali radice al.
s siro(wego) corzena 1456 TymSąd 119.
Korzkiew 'czerpak służący do nabierania wody,
zaprawy murarskiej itp., trulla9: Trulla kyellą
mvrarska yel korzkyew ca 1500 Er z 32.
Korzonek 'mały korzeń, parva radix, radicula :
leśne korzonki 'jadalne części roślin niehodowanych9: Myodunky y ginsche lesznye
korzonky mel silvestre (locustas et mel silvestre
edebat Marc 1, 6) XV med. R XXIV 361.
Korzyć się fo r m y : praes ind. 1. sg. korzę
B Z Gen 23, 4; 3. sg. korzy XV med. SKJ V
276; — inf. korzyć XV med. R XXIV 363,
XV med. SK J V 264; ^ praet. 3. sg. m. korzył
XV med. GIWroc 95 v, XV med. R XXIV 366,
1471 M PKJ V 77; 3. pl. m. korzyli są BZ
Gen 49, 23; korzyli XV med. SK J V 267.
Z n a c ze n ie : 'okazywać pokorę, kłaniać się,
oddawać cześć, suppliciter adorare, venerari9:
Ecce princeps unus accessit et adorayit (M at
9, 18: adorabat) eum, wsywal, korzil se mu,
dicens XV med. GIWroc 95 v; Korzycz szyo
colle XV med. R XXIV 363; Korzył mv syą
adorayit eum (leprosus yeniens adorabat eum
Mat 8, 2) ib. 366; Korzycz sze yemu adorare
eum (yenimus adorare eum Mat 2, 2) XV med.
SK J V 264; Korzyły sze nyebyeskym okrągom adorabant celestes orbes ib. 267; Czczy
a korzy sze yeneratur et adorat ib. 276; Yacz
yesm goszcz a korzo syo wam B Z Gen 23, 4;
~ (o ogniu) 'uciszać się, zmniejszać się, minus
acrem fieri9: Korzi] schią (war. lub.: korzył
syą, krothko sya czynił) mansuetatur (quodam
enim tempore mansuetabatur ignis Sap 16, 18)
1471 M PK J V 77; ~ w mylnym przekładzie
czeskiego korćiti se 'kłócić się, iurgare9: Alye
uczyoszyli gego y korzyli so sze a zawydzely
gemu (exasperaverunt eum et iurgati sunt, inyideruntque illi, Biblia litomierzycka: obtiezili
su geho y korczili su sie) B Z Gen 49, 23. ^ Cf.
Pokorzyć, Ukorzyć, Upokorzyć.
Korzysny cf. Korzystny
Korzystny, Korzysny 'chciwy cudzego, zamie
rzony na nieuczciwy zysk, ałieni cupidus, ad
lucrum fraude partum pertinens9: korzys(t)na
rzecz 'czyn dokonany z myślą o nieuczciwym
zysku, postępek złodziejski, kradzież, rabunek,
fraus, furtum, iniuria9: Micolay ne wczinil Ja
nowi, bando <w> yego comorze y w domu, scody
dw grziwnu corzistno rzeczo 1399 HubeZb 108;
Bogun swim dobytkem czloweka Woytkowa
w swoy dom w noczi korzistna rzeczą wyozl
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1399 StPPP VIII nr 8794; lacom tym dzeczem
ne yidarl pczol korzystno rzeczo 1400 HubeZb
98; Jan Jacuszoui ne vcradl polugrziwna ss opassanim korzistno rzeczo ib. 99; Yze ludze gego
z gego domu korzysno rzeczo yablek ne rwały, 5
gayą ne lupyli 1424 M PK J II 303; (Albertus)
obsidens sibi (sc. Nicolao) nocturno tempore
viam, desideratiua re al. coristhną rzeczą intulit
sibi duo wlnera... et circa hoc recepit sibi bali
stami et gladium 1441 StPPP II nr 2998; In 10
hac re Maxim fere in re concupiscibili vlg.
korzisney esset repertus 1451 A G Z XI 375;
In qua culpa ipsum ... P etrus... inculpaverat
al. o cazyscyą {pro corzystną) rzecz incul15
paverat 1462 Trześn 72.
Korzyścić f o r m y : praes. ind. 1. sg. korzyszczę
De morte w. 155. 258; ^ imper. 2. sg. korzyści
Dek I 8. III 1—6. 8. 10. 11. 13. 14. 16— 18.
22. 24. 25. 27. 28. 30. 31; korzyść Dek III 19;
^ inf. korzyścić XV med. R XXV 155; ^ praet. 20
3. pl. m. korzyścili Rozm 805.
Z n a c z e n ie : 'pragnąć czegoś nieuczciwego,
pragnąć cudzej własności, przywłaszczać coś so
bie, fraude aliąuid łucrari*: a. w czymś: W [djczudzye rzeczy nye corzyscy Dek I 8; W bratnich 25
rzeczy (pro rzeczach) ne korzyści Dek III 1—6. 8.
13. 14. 17. 18. 24. 25. 27. 30. 31; Ne korzyszczi
w yego poszle, zbozw, wole any oszle Dek III
10; Ne korziscz w czudze poszle Dek III 19;
Nye mow na bratha swego slosczy..., nye 30
poząday zony yego..., w yego rzeczy nye korzisczy Dek III 28; W pocztach czy ya nye
korzyscza, wszythky w szyyocze szanyscza De
morte w. 155; Nye korzysczącz ya v odzenyy
any w *nayanczszem gymyenyy ib. w. 258; 35
O tern, yako Pylat kazał... pomayyacz mylego Iesucrista,... chczącz vzvyedzyecz yschytky,
którzy v yego szmyerczy korzysczyly Rozm
805; ~ b. czegoś: Bratnich rzeczi ne korzisczy
Dek III 11.16. 22; ^ c. bez kontekstu składnio 4 0
wego: Nye corzisczicz nec usurpare XV med.
R XXV 155. — Cf. Skorzyścić.
Korzyść 1. 'zdobycz, łup, praeda, spolia :
Swansco... euasit iuramento M atheum de Lencza pro *corzist 1397 StPPP VIII nr CCXXXIV 45
59; Lew nałapał dosycz lwy otom swim y napelnyl korziscy (impleyit praeda) iaskinye swe
B Z Nah 2, 12; Wiplenyo s zemye korziscz
(praedam) two ib. 2, 13; Przyyęly myę yako
lyew gotowy ku korzyszczy (sicut leo paratus 50
ad praedam, FI: ku lupowi) Pul 16, 13.
2.
'dobra materiałne, majątek, opes, copiae’ :
Pobrały so wszitko korzyszcz (omnem substantiam) Sodom skich..., ges to ku pokarmu
55
sluszayo B Z Gen 14, 11.

KOSA

Kos zool. 'kos, Turdus merula L ć : *Koss auca
1472 Rost nr 1350; Koss merugo ib. nr 1385.
Kosa fo r m y : n. sg. kosa De morte w. 79.
177. 276. 345, 1481 PF IV 747, ca 1500 Erz 32;
— g. sg. kosy 1401 HubeZb 110, 1404 KsMaz I
nr 452, De morte w. 208. 227; ^ ac. sg. kosę
1427 M PK J II 306, 1441—7 RocznHist XV
246, Dział 56, De morte w. 38. 101, etc.; ~ i. sg.
kosą 1416 KsMaz I nr 2690, De morte w. 168.
191, etc.; ~ l. sg. (o) kosie De morte w. 221;
~ n. pl. kosy 1394 M M Ae XV 199; ~ g. pl.
kos 1425 Przyb 19, 1473 ZapWarsz nr 1427;
^ ac. pl. kosy 1394 Leksz II nr 1638, 1400
HubeZb 79, 1415 Czrs 146, etc.; ~ i. pl. ko
sami 1468 ZapWarsz nr 2925, 1471 M PK J
V 32.
Z n a c ze n ia : 1. 'kosa,falx messoria faenaria*:
Czom pobrał Dobeslaoyim ludzom kosi, tom
pobrał w swem 1394 Leksz II nr 1638; Pro II
falcastris, dictis cossi 1394 M M Ae XV 199;
Cso Jan wszol Janowi kosi na locze, to ye
wszol na szwey... locze 1400 HubeZb 79;
Sczepan ne wcradl Betramowi coszy 1401 ib.
110; Yacom ya Marczinowy ne skaził kossy
1404 KsMaz I nr 452; O kthore kossy
*Elszbeytha na mo żałowała, tym ya wszal
w mem, kędy gymy szeczono 1415 Czrs 146;
Veniens Iohannes vlg. *szaczol my kosso 1416
KsMaz I nr 2690; Jan ne wszanl M agdalenę...
coszą, dwe zekyrze y scornye 1427 M PK J II
306; Czom vszal... koszą, szyrp y płachty, hy
szekyry 1444 Pyzdr nr 1259; Aczby kto trawą
pasł abo kosyl, ten kosą abo plascz ma straczycz
(in falce vel p alio ... pignorentur, Sul 68:
w syrzpye abo w plasczv mayą bycz począdzany) Dział 56; Coschą y syrp osztrzy pan
Jan yyeliky 1471 CyzKlob 444; Koschamy fal
castris (falcatis curribus abundabant Jud 1, 19)
1471 M PK J V 32; Koszą aut syrp {war. kał.:
schirp) falcem (vidi... super nubem sedentem...,
habentem in capite suo coronam auream et
in m anu sua falcem acutam Ap 14, 14) M PK J
V 138; Cossa falcastrum 1481 PF IV 747;
N on accepi nobili Stanislao... hec ab eo in
domo sua nec im portavi... duo falcastra al.
koszy 1491 A G Z XVIII 509; Koszą falcastrum
ca 1500 Erz 32; ^ 'człowiek z kosą, kosiarz,
homo falce instructus’ : Szedm coss... na gego
lanką posiał 1425 Przyb 19; Jakom ja gwalthem
trzemy kosszamy samotrzecz Maczyeiowy nye
poszyek ląky 1468 ZapWarsz nr 2925; Yakom
ja nye possyekl trawy s szesczyą kosch gwalthem
1473 ib. nr 1427; ^ jako atrybut personifikowanej śmierci, mortis arma: Myecze oczy
szawrzaczayacz, groszna kosza w rakv mayyncz

ROSA

De morte w. 38, sim. ib. 105; Ma kosza vysz,
trawa szyeczye, przeth nyv nykth nye yczeczye
ib. w. 79, sim. ib. w. 177; Racz *rzuszycz oth
szebye kosza, acz swoya glova potłmyosza ib.
w. 101; Gdy szya gyma s kosza plaszacz, chcza 5
gych thyszacz pokaszacz ib. w. 168; Ya sz
króla korona semkna, za wloszy gy poth ko
sza vemkna ib. w. 185; Kaszdy przeth mv
koszv skacze ib. w. 191, sim. ib. w. 397; Carczm arze,... yako swe myechy nathkayy, w then 10
czasz ma kosza posznayy ib. w. 197, sim.
ib. w. 211. 238; Alem koszy naruszyła, gdym
Crystysza ymorzyla ib. w. 208; Povyem czy
o mey kosze ib. w. 221; Gethno vygmą
s pv<z)drą koszy, nathychmyasth szmyeny<s)ch 15
gloszy ib. w. 227; Dobre kupcze, roszthocharze,
wszythky moya kosza skarżę ib. w. 276, sim.
ib. w. 345; Dam czy szya... w szemy zakopacz,
alye cza pewno potrzepya, geth<no> szobye
kosza szclepya ib. w. 361; Yacz thesz kosw 20
szyeka vylky ib. w. 382; Czokoly marthyym
nyosv, czy były poth my koszy ib. w. 391;
Aszaszczy gy czarczy nyoszv? gyethvo gy pogonya s koszv! ib. w. 458.
2. 'pióro, penna : Est proclamacionis Czelele, 25
qui gerunt duas cannas al. rury in clipeo et
in ąualibet canna tres pennas gaili al. cossy
cokothowe 1422 A K H III 327.
Kosaciec bot. 1. 'różne rośliny z rodzaju kosaćca, varia genera Iridis L ż : a. kosaciec, kosa 30
ciec polny, wodny fkosaciec żółty, Iris pseudoacorus L ć : Cossaczyecz gladius aut acorus ca 1465
Rost nr 3927; Coschaczy[c]ez acori XV p. post.
R LIII 62; Kossaczecz acorus ib. 64; Koszaczyecz ireos accorus ib. 66; Koszączyecz vel 35
kączonek gentina ca 1500 Erz 32; ^ Kossa
czecz polni, m a kwyecze zolthe, acorus 1484
Rost nr 5811; ^ Wodny koszaczyetz agalo
1460 Rost nr 3324; ^ b. kosaciec, kosaciec
modry 'Iris Germanica L .’ : Cossaczyecz gla 4 0
diolus agrestis, acorus 1419 Rost nr 5074;
^ Kossaczecz modry ireos, iris 1484 Rost
nr 6119; ~ c. kosaciec biały 'Iris Florentina L .y:
Koszaczecz byaly ireos, iris 1486 Rost nr 6121;
^ d. czyrwony kosaciec 'gatunek mieczyków, 45
Gladiolus imbricatus L ż : Czyrwony koszączyecz
acorus 1486 Rost nr 5815.
2.
biały kosaciec 'grzybienie (lilie wodne)
białe, Nymphaea alba L ż : Byaly koszączyecz
irios, gladiolus 1460 Rost nr 3590; Byaly ko 50
szaczecz, grzybye ireos 1478 ib. nr 2236.
Kosaczek bot. 'kosaciec, irys, Iris Germa
nica L.’ : Kossaczek ireos ca 1500 Rost nr
5342.
Kosanki pl. tantum, bot. 'gatunek mieczyków, 55
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Gladiolus imbricatus L ć : Cossanky spatula fetida
ca 1500 Rost nr 5566.
Kosarz 1. 'kosiarz, falcator, homo falce instructm : Iohannes... superequita<vit> super picatu m ... N icolai..., ibique falcastratores suos tres,
al. kossarze, expu<lit> al. segnal yiolenter 1457
AG Z XV 21.
2. zool. 'gatunek rybitwy, Sterna flmiatilis
Brehm : Kossarze cucubuth 1472 Rost nr 1448.
Kosarzec bot. 'kosaciec, irys, Iris Germanica
L ż: Koscharziecz ireos 1464 Rost nr 4937.
Kosatki pl. tantum, bot. 'gatunek mieczyków,
Gladiolus imbricatus L j : Coszathky spacula
fetida 1460 Rost nr 3715.
Kosatnik 'wóz bojowy z kosami (osadzonymi
na osiach kół), currus falcatuś*: Koszatnik *ffacatis (nec potuit delere habitatores yallis, quia
falcatis curribus abundabant Jud 1, 19) M PKJ
V 32.
Kosek 'narzędzie w kształcie haka ( tu narzędzie
apteczne), uncus (instrumentum pharmacopola r u m f: Klucz, zoraw, koszek arcolapum 1472
Rost nr 1304.
Kosić 'kosić, siec, metere, demetere, secare :
Aczby kto trawą pasł abo kosyl (depascentes
yero et incidentes gramina, Sul 68: ale popaszącz
alybo szirzpem posznącz thrawą), ten kosą
abo plascz ma straczycz Dział 56. ~ Cf. Po
kosić.
Kosiniec 'kosiarz, falcator, homo falce instructus5: Krzeslaw, prziydacz... w schesczinaczcze koszincow, posyekl gwałtem tako vele,
iako schesznacze pocosow 1418 TPaw VII
nr 592.
Kosior 'pogrzebacz, ożóg piekarski, rutabulum, pertica obusta ad carbones commovendos
apta \ Potabulum ylg. koszyor vel yydly 1466
R XXII 12.
Kosisko 'kosisko, stylisko kosy, manubrium
fa lc is\ S coszyszka de manubrio 1413—4 JA
XIV 503; Koszyszko manubrium ca 1500
R XLVII 354.
Kosmatki p l tantum, bot. 'agrest, Ribes uva
crispa L .': Kosmathki yillerina 1472 Rost nr 1180.
Kosmaty 'włochaty, kudłaty, owłosiony, hirsutus, yillosus, hispidus’ : Loden Cracouiensis al.
*kosmethe vlna pro II grossis (1396) 1413
M M A e VII nr 286; Herodes, qui interpretatur uersipellis cosmati 1420 JA XII 143; Pro
pileis duobus irsutis al. kosmate 1420 M M A e
XV 558; Coszmatego pilosa facie 1436 R
XXIII 277; Z<ja)wyla sze gest na puszczy
*drobno rzecz, yako kosmate (quasi piło tusum, var. pilosum), ku podobyenstwu szrzonowy na szemy B Z Ex 16, 14; Wsyowszi geno
45*
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scoro koszelcza kosmato (pełłem pilosam caprarum), polosziła w głowach tego *drzewna
B Z I Reg 19, 13; Mosz kosmati (vir piłosus)
B Z IV Reg 1, 8; Koschmaty (war. lub.: *chlubati, kosmati) hispidus (rufus erat, sc. Esau, et 5
totus in morem pellis hispidus Gen 25, 25)
1471 M PKJ V 11; Koszmathy irsutus, id est
pilosus ca 1500 Erz 32; Koszmąthy hyspidus,
id est hirsutus vel pilosus ib.; Koszmathy pi
losus ib.\ Brvy yey były... vyelmy czvdne, 10
czarne, nye barzo kosmate (non pilosa nimis)
Rozm 21.
Kosociec bot. ' kosaciec, irys, Iris Germanica L .3: Cosoczecz ireos 1475 Rost nr 3080.
Kosociek (? ) bot. 'kosaciec, irys, Iris Ger- 15
manica L .3: Cossocyek (pro cossocyecz?) ireos
1475 Rost nr 3191.
Kosowica może 'danina od koszenia łąki3
fortasse ' tributum a metendo prato sohi solitum3: Quam aream Vassilko et Calenyk per 20
medium tenere debent et census ac cossowicza
per medium solvere 1492 AG Z XV 296.
Kost bot. ' Saussurea Lappa Ciarkę3: Kost
costus 1472 Rost nr 894.
Kostarz fgracz w kości, szuler, aleator3: Sz 25
nesktorego szyna slodzeg byua, kostarsz y pyganicza Gn 12a; Costarzom ałeatoribus scacorum pro pecunia XV med. R XXIV 351; Lotrowye, szlowye kostarze Ort Br VII 561; Jedny j
beszprawny thako szą, ysz gych prawo nye 30
gesth thako szprawne... yako gynnych ludzy,...
yako szą: gygracze,... lotrowye, kostarze OrtMac 111; Dwą kostarze Wągrzech (leg. w Wę
grzech) były XV ex. MacDod 137; Pan bog
zle ludzy karze, nyeczysthe, pyszne y kostarze 35
ib. 138.
Kosteczny 'dotyczący kostek do gry, ad aleam pertinens3: <I)sze chytroscz<ą> kosteczna,
slyachtą myedzy sobą spywszy syą, geden drvgemv na kosthkach na zakład pyenyadzy dawa 4 0
a zasyą zyskvge Dział 36.
(Kostera) Kostyra 'gracz w kości, szuler,
aleator3: Kosthyrowe... Krysthuszą szuknyey
(leg. z sukniej) lupyą XV ex. M acDod 136;
Baczczye przykład kosthirowye, nąpyschczye 45
gy dzysz w zwey glowye ib.; Zły tho czynek
kosthyrze schyadł ib. 137.
Kostka fo r m y : n. sg. kostka 1419 Rost
nr 5246, XV p. post. BednMed 38, 1466 R XXII
24, 1471 GórsJaz 272, etc.; ~ n. pl. kostki 50
1434 PF V 32, XV med. R XXIV 350, Dział 36,
XV p. post. R LIII 63; ~ g. pl. kostek Sul 45.
46, Dział 36. 64; ^ ac. pl. kostki Sul 15. 17.
50, Dział 36. 42, XV p. post. AKPr II s. XXIV;
55
~ /. pl. (o) kostkach Sul 45, Dział 36.
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Z n a c z e n ia : 1. pl. kostki 'kości, szczątki
ciał świętych, relikwie, ossa sanctorum, reliąuiae3: Cosszthky reliąuie sancte XV med.
R XXIV 350.
2. 'kostka u nogi, talus3: Kostka zaphena
1472 Rost nr 1505; Talus cos<t>ka XV p. post.
PF III 289; Gloszn vel kostką talus ca 1500
Erz 32.
3. 'rodzaj schorzenia skórnego, stwardnienie,
narośl kostna, scirrhus, callus3: Si habet eminens
os *costkwo yalowa, sadno 1434 PF V 32;
Os excrescens, quod vocatur ocladzyni vel costky ib.; Contra ma<r>thva costhka XV p. post.
BednMed 38; (Koń) gnyady... marthwa kosthka na zadnye nodze 1471 GórsJaz 272.
4 . 'pestka w owocu, nasiono, ziarno, nucleus,
os fructus3: Costka rozszynkowa semen prassularis 1419 Rost nr 5246; Kostka porodzyla
yądro testa parit nucleum 1466 R XXII 24;
Koszthka nucleus XV p. post. PF III 291;
Nucleos, hoc est broszkynove kosztky XV p.
post. R LIII 63.
5. 'kostka do gry, sześcian lub gałka (użyte do
gry hazardowej), alea3: Acz gaalki alybo kostki
gygrayąncz (taxillos ludendo), czyy syn czo straczy, na yego cząnscz polyczono bandze Sul 17,
sini. ib. 15; Aby skodna gygra kostek odrzvczona
była (ut noxius ludus taxillorum abiiciatur,
Dział 36: <a>by kostky nye myali possylen ya)..., vstawyami Sul 45; Kv zathworzenyv gygraczom kostek (lusoribus taxillorum) sloscziwey chytrosczy... vstawyamy ib.; Vstawyamy,
abi nygeden... zemyenyn... w naszem królewstwye kostek nye gygral (u t... nullus... ludat taxillos) na pożyczki alybo na brog Sul 46, sim.
Dział 36; O gygranyv kostek (de lusoribus
taxillorum, Sul 45: o kostkaach) Dział 36,
sim. ib. 64; Gdyby nyektori syn... kostky
gygral a przegygral cząscz pyenyądzy..., tedy
oczecz... za to nye ma czyrpyecz ib. 36; <I>sze... slyachtą, myedzy sobą spywszy syą, geden
drvgemv na kosthkach (taxillorum) na zakład
pyenyadzy dawa a zasyą zyskvge..., vstawyamy
ib.; Gdy syn gygra kostky ib. 42, sim. ib.; <A)lye
ysz gygranye kostek (ludus taxillorum) wyele...
lyvdzy dobrych schkodzy y ganyby, dlaczego
ma bycz dzerszano, ysz gygranye kostek (ludus
taxillorum) o pyenyadze gotowe ma bycz,
a nye na dlvg ib. 64; O szvkny c[z]osthky grano
XV p. post. AKPr II s. XXIV.
(Kostnica) Kośnica *pomieszczenie na ciała
zmarłych (stale lub czasowe), locus, ubi mortuorum ossa deponebantur3: Crepta id est
cauerna, vbi ponuntur ossa mortuorum, kosznycza, ossorium idem ca 1500 Erz 32.
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Kostny *dotyczący kości, odnoszący się do
kości, ad ossa pertinens : kostna dna 'artretyzm,
db/or arthriticus vel paraliticus9: Kostna dna
coxa 1437 P F V 16.
Kostrzewa bot. *chwasty zbożowe z rodziny
traw, herbae inutiles, gwae w segetibus nascuntur*: a. *życica, stokłosa, Lolium temulentum L ż :
Kostrzevą, kakol lolium ca 1500 Frz 32; Zizania kostrzevą, lolium kakol /&.; Panye,
chczesch-by (pro ly), abychmy yyplewly albo
yytargaly tha kostrzewa albo kąkol (zizania
M at 13, 27)? Rozm 339; ~ b. *kostrzewa, Ptfcrwi- ga/// F .’ : Kostrzewa erbium 1460
Ttas-t nr 3523; Kostrzew[y]a lolium 1464 zP.
nr 4833, s/m. ca 1500 ib. nr 2074; Kostrzewa
erbum ca 1465 ib. nr 4329; Kostrzewa pirina
1472 zP. nr 1246; Koszthrzeva erbrum ca 1500
ib. nr 5433; Kosztrzewa lolius ib. nr 5483;
*Kostrzova centugrana ib. nr 5602.
Kostyra cf. Kostera
Kostywał cf. Kosztywał
Kosz f o r m y : n. sg. kosz 1437 Wisł nr 228
s. 87, 1471 M PKJ V 119, 1494 Podoi 6.11, etc.;
~ l. sg. (w) koszu FI i Pul 80, 6, XV ex. SK J I
67; ~ g. du. koszu 1455 TymProc 275; ^ n. pi.
koszowie XV in. R XXV 272; kosze (1408)
1468—586 KodWP V 135, 1471 M PK J V
99; ~ g . pl. koszow Rozm 349. 360. 361; ^ z. pi.
koszmi (1443) 1620 KodWP V 674, 1497 KozierRpInscrPosn 282 v.
Z n a c z e n ia : 1. 'naczynie plecione z wikliny
lub słomy, cophinus, sporta e viminibus vel palea
confecta5: Rocze iego w koszu sluszile iesta
(manus eius in cophino servierunt) F/ 80, 6,
szm. Pzd; Cosszowe cophina XV in. R XXV
272; Jakom ya nye wzyala Wyenczenthemw...
dwu kosschu 1455 TymProc 275; Kosche callati
(ecce duo calathi pleni ficis Jer 24, 1) 1471
M PKJ V 99; Kosch cophinus (quot cophinos
sumpsistis? M at 16, 9) ib. 119; Pro duobus
sportis al. kosschy 1496—7 WarschPozn I 435;
Oknem w koszv spvsczon geszm przez mur
per fenestram in sporta dimissus sum per
murum (II Cor 11, 33) XV ex. SK J I 67; Kosz
cophinus ca 1500 Erz 32; Kosch sporta ib.;
Kosz curticula ib.; Napelnyly dvanasczye koschow (duodecim cophinos Jo 6, 13) odrobym
Rozm 349; Yedly yschysczy y były nakarmyeny,
a czo ostało odrobyn, szyedm koschow (septem sportas M at 15, 37) pełnych (sc. było)
Rozm 360; Kakosczye yyelye koschov (cophi
nos M at 16, 9) nabrały, any szyedmyora chleba
cztyrzy tyszyącze lyvda, a kelkosczye koszov
(sportas Mat 16, 10) vzyąly ? Rozm 361; ^ kosz
piwny zapewne 'kosz do cedzenia chmielu lub
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! piwa*: Item braseatorium al. browar cum vasis
pro braxacione ceryisie al. due kadzy, koryto,
kossz pywny, kocziel 1494 Podoi 6; Antę celarium ąuatuor actualia yacua iacent non bona,
kolyg pywny y kossch pywny ib. 11; Kosz
pywny ąualus XV p. post. P P V 11; ~ serzny
kosz 'kosz do odsączania sera : Szerzny kosch
*fuscina ca 1500 Erz 32.
2. 'rodzaj sieci, genus ret i, saccus vimineus
ad capiendos pisces usurpatus : Nicolaus... cum
filiis... (dają... w jeziorze) Blandno (wolne
łowienie ryb sieciami)... slampi, wyrsche sicze,
gulgustris ylg. vassy, cosche et *zayassa (1408)
1468—586 KodWP V 135; Excipiendo... sibi...
in eodem lacu piscaturam retibus manualibus
et p aru is:... sportis al. koszmi (1443) 1620
ib. 674; Bambenky, coszmy et drguby 1497
KozierRpInscrPosn 282 v.
3. ' lektyka, lectica5 czy też 'kosz u wozu,
virgea capsa currus, ploxemum : Wosni cosz
*lactica 1437 Wisi nr 228 s. 87; Facta racione
cum coscharka pro cosche et kyelle dominus
rex obligatur in quinque cum media marcarum
1477 RachKról 165.
Koszar a. Koszara 'ogrodzenie dla owiec lub
innych zwierząt domowych, ovarium sep tum,
caulae5: Pro tuguriis al. koschari 1439 AGZ
XII 57.
Koszara cf. Koszar
Koszarka ' wyrabiająca albo sprzedająca kosze,
mulier, quae corbes facit vel vendit*: Facta ra
cione cum coscharka pro cosche et kyelle do
minus rex obligatur in quinque cum media
marcarum 1477 RachKról 165.
Kosztować fo r m y : praes. ind. 3. sg. kosztuje
OrtMac 141; 3. pl. kosztują XV p. post. R I
s. XLV; ^ inf. kosztować Ort Br VJ 391,
XV p. post. P i s . XLV; ~ part. praet. pass.
g. sg. m. kosztowanego XV p. post. P i s . XLV.
Z n a c z e n ia : 1. 'wymagać wydatków, pociągać
za sobą koszta a. utratę różnych wartości,
stare, constare : Psszy łowcze wyączey kostygya
(plus constant), nyszly... uzythku noszą XV
p. post. P i s . XLV; ~ Da-ly dwa tysszanczą
grzywyen, tedy może wynycz s tego yanczstwa,
a nye da-ly, tedy nycz gynego, gedno mussy
my szyyą kostovacz (OrtMac 141: yedno mu
szya kostuye) OrtBr VI 391.
2. 'próbować, wypróbowywać, doświadczać,
experiri, probare': Warvy sszye lekarza nye
kosthowanego swyathczenym (exercitio non probatum), aczkole y navky ma doszycz XV p. post.
P i s . XLV; Warvy sszye lekarza, kthory na
thobye swe navky napyrzwey chcze kostowacz
(exquiri) ib.
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Cf. Skosztować
Kosztowno *drogo, kosztownie, za wysoką cenę,
care, magno pretio3: Costowno constabit ca 1428
P F I 489.
Kosztowność ' wartość, ceaa, pretium, valor3:
Kostownoscz valor ca 1500 Frz 32.
Kosztowny 'w/e/c kosztujący, wymagający
kosztów,
cenny, zbytkowny, pretio sus,
sumptuosus : Salomon rex templum domino edificavit nimis sumptuosum costowne XV med.
GIWroc 70r; Cosztowne sumptuosa XV racd.
P XXIII 269; Vyelyke, waszne, costowne tho
v boga gody sszą XV wcJ. P XXIV 351; Trawyenye a szwadzby kosthowne (nuptiae sumptuosae) skoda bez yzythka XV /?.
P I
s. XXXIX; Rąb kostowny (vestis sumptu
osa) *swyadzecztwo gest małego rozumw ib.
s. XLIII.
Kosztywał, Kostywał bot. 1. 'Cynoglossum
officinale L .3: Costiwal symphitum, consolida
1437 Po^f nr 2404; Costiwal costus ib. nr 2555,
sim. ca 1465 ib. nr 3881; Costiual costus ca 1455
JA XIV 489; Kosthywal consolida alba 1460
Rost nr 3480; Costywal consolida ca 1465
ib. nr 3828; Kosztywał consolida alba ib.
nr 4280; Costiual 1475 ib. nr 2975; Costhywal
herba consolida ca 1500 ib. nr 5469.
2. czarny kos(z)tywał, kos(z)tywał 'żywokost
lekarski, Symphytum officinale L .3: Czarny kostyval barba hyrcina, consolida maior, simphicum 1419 Rost nr 5103; Czarni costival conso
lida maior, herba hircina 1437 ib. nr 2441;
Costiwal czarni consolida maior, anagallus ib.
nr 2554; Kostywał *zarni consolida nigra
1472 ib. nr 577; Czarny kostywał consolida
nigra 1493 ib. nr 2339; ^ Koszthyyal marrubium rufum 1478 Rost nr 2118; Costival
costus ib. nr 2158; Costywal consolida maior
ib. nr 2211; Naparzay herbam costyyal XV
p. post. R LIII 62; Ciroglossa koszthywal, con
solida maior pszy yąszyk idem sunt ib. 65.
3. ' Saussurea Lappa Ciarkę3: Costiual co
stus 1437 Wisi nr 228 s. 86.
4. *babka zwyczajna, Plantago maior L .3:
Costhywal arnoglossa, plantago magna 1478
Rost nr 2262.
Koszula fo r m y : n. sg. koszula XV ex.
R XXV 148, ca 1500 Erz 32; ^ ac. sg. koszulę
1482 ZapWarsz nr 1519; ^ /. sg. (w) koszuli
1405 Piek VI 277; ~ n. a. ac.pl. koszule 1399
StPPP VIII nr 9083; ^ g. pi. koszul 1480
ZapWarsz nr 1494.
Z n a c z e n ia : 1. 'odzież spodnia, koszula, vestis interior, tunica, subucula3: Pro sex cossule
1399 StPPP VIII nr 9083; Taco Yan ne beszal |
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se dwema bratom a... w Dzerszczin dom y ne
wiwlekli y {leg. ji 'go5) z domu w yedney koszuli
1405 Piek VI 277; Tres fertones pro cossula
1443 StPPP II nr 3156; Jako ya nye poszlala
dzewky szwogey do domv Malgorzethy any
yey wszala koszvl 1480 ZapWarsz nr 1494;
Jako ya nye yynoyath... sza skorznye y za
koszulya poltrzeczya grossą 1482 ib. nr 1519;
Tam ąuam pannus menstruate yako szwkno
albo coszvlya nyewyasty przyrodzoną nyemocz
czyrpyączey XV ex. R XXV 148; Koschvlyą
interula ca 1500 Erz 32; Camisia gslo albo
koschvlą ib.
2. bot. (w czeskiej postaci fonetycznej) swate
Marze koszyle: a. 'szczyr roczny, Mercurialis
annua L .3: Swate Marzi kossyle atriplex agrestis
1472 Rost nr 644; ~ b. 'gatunek rdestu, Połygonum hydropiper L. et P. persicaria L .3: Swate
Marze kossyle persicaria, pulicaria nostra 1472
Rost nr 451.
Koszulka 'koszula, tunica, subucula, yestis in
terior5: Szlachczyczom byerza szypy, tulcze,
a ostayyam gye w gyeney kosvlcze De morte
w. 284; Camisias al. kosulky pro III grossis
1477 M M A e XVIII nr 121; Camisie al. coszulky 1486 AcLeop I nr 1572; Koschulky,
czo na on czasz zalyeschalo na dzyeweczky,
thom sprauil 1493 P F IV 664; Togella koschylką
vel kythelek ca 1500 Erz 33; Coszylka camisiam ca 1500 P XLVII 372.
Koszyczko cf. Koszyszczko
Koszyk 'mały kosz, sportula, parvus cophinus : Collegerunt ergo et impleverunt duodecim cophinos, cosszyky, fragmentorum ex quinque panibus ordeaceis (Jo 6, 13) XV med.
GIWroc 15v; Sporta, eyn korp, kosch, inde
sportula vel sportella koschyk ca 1500 Erz 33;
Koszhyk cartallum ib.; M arya... siała mylego
Iesvsa na polye po zyelya... Iesus... yzyawschy
ko<s)zyk (sportulam) y schedl sam na polye
Rozm 122; ^ *jakieś naczynie z metalu, rodzaj
kubka czy kociołka, vas parvum e metallo factum, cyathus5: Ciati yero minores erant et aurei,
in quibus fundabatur vinum super altare pro
hostia libamenti, zlothy koschik (Ex 25, 29)
1471 M PK J V 18.
Koszyszczko, Koszyczko, Choszczysko, Choszyczko, Choszysko, Choszyszczko bot. *wer
bena, Yerbena officinalis L .3: Choszysczko, zeleznyk ferrugina, herba yeneris, yerobotanum,
yerbena 1419 Rost nr 5156; Choszisko yerbena
1437 ib. nr 2828; Coszyczko yerbena 1460
ib. nr 3753; Koschissczko yerbena 1464 ib.
nr 4927; Chosczisko yerbena 1472 ib. nr 771;
Chosiczko *pollegranaum 1478 ib, nr 1997;
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Choschisko yerbena XV p. post. R LIII 70;
Chosiczco pollegranum XVp. post. Rost nr 4956;
Coszyczko yerbena ca 1500 ib. nr 7335.
Kościelni cf. Kościelny
Kościelny, Kościelni f o r m y : n. sg. m. ko
ścielny B Z I Par 9, 31; neutr. kościelne 1393
Pozn nr 178, 1471 M PKJ V 50, 1487 ZapWarsz
nr 1619, XV ex. P F Y 105, Rozm 440; ~ g . sg. m.
kościelnego Sul 61, XV ex. SKJ I 57, M W
121 b, Rozm 16. 7 4 0 ;/. kościelny 1449 R XXV
164; kościelnej B Z IV Reg 12, 6, Dział 3;
neutr. kościelnego B Z IV Reg 11, 8. 15. II Esdr
9, 1, XV ex. M PKJ II 325; — d. sg. m. kościel
nemu Rozm 251; neutr. kościelnemu B Z IV
Reg 12, 7; ^ ac. sg. f . kościelną Gn 178a,
1461—7 Serm 415r; neutr. kościelne Sul 4,
Rozm 16; ~ i . sg. neutr. kościelnym 1409 Piek
VI 386; ^ /. sg. m. (na) kościelniem ca 1450
PF IV 571; / . kościelnej Gałka w. 22, B Z II
Par 35, 3, Rozm 93; ~ n. pi. m. kościelni XV
med. M PKJ V 429, BZ Deut 18, 1, Rozm 59.
92; kościelnie BZ Num 18, 3; / . kościelne
1461—7 Serm 415v; neutr. kościelnia XV med.
R XXV 155; ^ g. pł. m. kościelnych 1397
Leksz II nr 1999, B Z Ex 38, 21. Lev 25, 32.
33. II Esdr 8, 5, 1471 M PKJ V 115, Rozm 15;
/ . kościelnych B Z IV Reg 12, 7, Dział 4;
^ d. pl. m. kościelnym B Z II Par 35, 3; ^ ac.
pi. m. kościelne Rozm 14; kościelnie B Z Num
3, 41, Rozm 440; / . kościelne Rozm 16.
Z n a c z e n ie : *dotyczący kościoła, pozostający
w związku z kościołem, ad ecclesiam pertinens :
a. jako budynkiem, ad ipsum templum: Na
ganku cosczelnyem (statuit eum super pinnaculum templi M at 4, 5) ca 1450 PF IV 571;
Wnydzely kto do ogrodzenya koscyelnego (si
quis autem ingressus fuerit saeptum templi),
zabycye gy B Z IV Reg 11, 8, sim. ib. 11, 15;
Nye oprawyaly strzechi koscyelney kaplany
(sartatecta templi) ib. 12, 6; Przecz nye oprawyacye strzech
koscyelnich (sartatecta...
templi)? ib. 12, 7; Poloszcye skrzynyo w swyocy
koscyelney (in s^nctuario templi) B Z II Par
35, 3; Tedi wstaw Ezdras winydze s przistrzesza koscyelnego (ab antę atrium templi) B Z II
Esdr 9, 1; Poloszil podłogo kosczelno strauit
pavimentum templi 1461—7 Serm 415r; Wsithky
sczani cosczelne omnes parietes templi ib. 415v;
Przykriczie kosczielne sartatecta (colligite... pecuniam ad sartatecta templi II Par 24, 5) 1471
M P K J Y 50; Stal anyol podług ołtarza kosczelnego (Ap 8, 3) M W 121 b; Otvorzyly drzvy
kosczyelne (tem pli... fores) Rozm 91; V kosczyelye wschyczy balvanovye spadły y lyezą
na podłodze kosczyelney (in templi payimento)
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Rozm 93; Vy y (leg. ji fgo’) nynye yyązeczye
v słupa kosczyelnego Rozm 740; ^ Nye byerzcye
wyocey pyenyodzi..., ale ku oprawyenyy koscyelnemv (ad instaurationem templi) daycye
ge BZ IV Reg 12, 7.
b.
jako jednostką prawną, ad Ecclesiae corpus:
aa. o przedmiotach, majątku itp., de rebus
ecclesiae propriis: Jako to ne gest... kosczelne,
ale me y mich dzeczi... Jako to ne gest kosczel
ne..., ale mego brata 1393 Pozn nr 178; Gardota... ne pobrał cosczelnych eony 1397 Leksz II
nr 1999; Czsom czandzal Wiszakow voz, tosmi
czandzal s coszczelnim drzewem 1409 Piek VI
386; Gdy k to ri... gwaltownyk rzeczy kosczelnych byl naleszon, ma bycz ypomyenyon
klyątwą z ypomynanym Dział 4; Jako kos
czelne na lyewo 1487 ZapWarsz nr 1619; Agrum
dotalem, vulgo niwa kościelna, in qua ecclesia
locata est (1498) XVIII ArchSlaw II 270; Sądy
czysczyly *koscyelną (sacrificii vasa mundayerunt) Rozm 14; Tamo bycz myely v czystosczy
slyzycz bogv wschechmogaczemy, koseyola y or
natów kosczyelnych strzegącz (u t... templum
et ornatum eius... custodirent) Rozm 15; Aby
myaly v strozy kosczyol... a prały odzyenye
*kosczyelną (sacra yestimenta) Rozm 16; Tkały
pavloky,... popony, plascze oltarzne y ynne
okraszy *kosczyelną ib.; K tóra chczyala ydz
za mąsch, tą kaplany yydaly a poszak gye
(fjej5) dały kosczyelnego skarby (ipsis sponsalitia de templo donabantur) ib.; Rzymyanye
bogacztwa y skarby kosczyelnye (opes tem
pli)... vezmą Rozm 440; ^ bb. o ludziach,
de hominibus: Kako przes opyekadlnyky panowye swyetszsczy y kosczyelny... [...] wyobrazzony so (quomodo per gubernatores do
mini seculares et ecclesiae... designantur)
XV med. M PK J V 429; Vigely pospołu s nym
z sinow israhelskich... y z swyotich spyewakow
koscyelnich (ex... sacris cantoribus templi) B Z II
Esdr 8, 5; Strozow kosczelnich edit<u)orum
(disperdam de loco hoc reliquias Baal et nomina aedituorum cum sacerdotibus Soph 1, 4)
1471 M PK J V 115; Byskypoyye kosczyelny
(pontifices templorum) począly pytacz Rozm
92; ^ sługa kościelny ' lewita, członek żydow
skiego pokolenia Lewi, pełniący niższe posługi
kościelne, a także niższy duchowny, Levita,
vir e tribu Levi, in templo Israelitarum apparitor,
etiam elerieus inferioris gradus : Domowye slvg
kosczelnich (aedes Levitarum )... mogo vipla- '
czeny bycz B Z Lev 25, 32, sim. ib. 25, 33.
Ex 38, 21; Wezmyes slvgi kosczelnye (Levitas)
B Z Num 3, 41; Czvcz bodo slvgy kosczelnye
(Leyitae) podle przikazanya twego ib. 18, 3;
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Nye bodo myecz kaplansci slvdzi kosczelni j
(sacerdotes et Levitae)... czosczi w dzedzinye !
s ginim lvdem israelskim B Z Deut 18, 1;
M athatias sługa koscyelni (Levites) BZ I Par
9, 31; Movyl ku slugam koscyelnim (Levitis) 5
B Z II Par 35, 3; Slugy Levites, kosczelny ecclesie 1471 M PK J V 15; Tedy posvyączyly y {leg.
ji 'go’) kaplany, vschysczy słudzy, tesch kosczyelny Rozm 59; A yako zatvorzyl xyagy,
vroczyl ye słudze kosczyelnemv (reddidit mi- 10
nistro Luc 4, 20) Rozm 251.
c .ja k o instytucją zrzeszającą ogół wyznawców,
ad universitatem Christianorum: Paknąly zona
kthorego slachczicza... dzeszancziną podrapi,
przes karanye kosczelne (per censuram eccle- 15
siasticam)... ma klantha theszs bycz Sul 4;
Kędy pan kląth gest..., a kmyecze thegodla
posbawyeny szą kosczelnego pogrzeby (ecclesiastica sepultura) Sul 61; Prava kosczelnya
iura parochialia XV med. R XXV 155; Habentes 20
donaciones... secundum ... ministerium, id est
eclesiasticum, in ministrando podług... zluszby
abo vrzędu cosczyelnego (1449 R XXV 164:
wrzand służby kosczelny) w r[z]oszdawanyv
swyątosczy (Rom 12, 7) XV ex. SK J I 57; 25
P rzedal..., czo było Mychalouo hy kosczyellyym {pro kosczyellnym) podavanym, nyszcz
(pro nyczsz) szobye nye ostavyayacz 1498 SK J
III 335; *Podludcz yybranya coscelnego canonice XV ex. M PKJ II 325; Ten czlovyek navcza, 30
yschby nascha służba albo szvyączenye kosczyelne było marne (hic autem homo docet
sacra nostra abolenda et vana) Rozm 440;
~ Kalsdy prelath malbi szo on o crifdo kosczelno... fszocz Gn 178a; (Wiklef) o cirkwney 35
gednoszczi, koszczelney swiotoszczi... popissal
s pelnoszczi Galka w. 22; Dla pokoyv pospolnego y opory kosczelney (pro bono pacis et utilitate
ecclesiae Cracoviensis, Sul 3: prze... vzithek cirekwye crakowskyey)... vkladamy Dział 3; Sch- 4 0
wyąta A n n o ..., wyelyebne twe narodzenye yest
koschczyelne oschwyeczenye XV ex. PF V 105.
Kościen 'ostry koniec czegoś (kija, włóczni
itp.), acumen (conti, hastae, s im .)': Pandzi
kosthnem {war. lub.: ostnem) agitat stimulo 45
(stimulo boves agitat Ecclus 38, 26) 1471
M PK J V 84; Kosczyen cuspis est posterior pars
hastę ca 1500 Erz 32;
^ *żądło, aculeus :
Kostnovye aculei (similitudines locustarum similes equis... Et aculei erant in caudis earum 50
Ap 9, 10) 1471 M PKJ V 138.
Kościenek 'mała włócznia, parva hasta': Kosczienky tanceolis (ineidebant se iuxta ritum suum
cultris et lanceolis III Reg 18, 28) 1471 M PKJ
55
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Kościółek cf. Kościółek
Kościołow(y) f o r m y : n. sg. m. kościołowy
BZ Deut 26, 11; ^ d. sg. m. kościołowemu
B Z Deut 26, 13; ^ n. pl. m. kościołowi BZ
Num 1, 47; ~ d. pl. m. kościołowym BZ Num
35, 2; ^ ac. pl. m. kościołowy B Z Num 18, 6.
Z n a c z e n ie : 'do kościoła należący, będący
w związku z kościołem, ad ecclesiam pertinens';
sługa kościołowy *lewita, członek żydowskiego
pokolenia Lewi, pełniący niższe posługi kościelne,
Levita, vir e tribu Levi, in templo Israelitarum
apparitor': Slvdzy kosczolovi (Levitae) w pokolenyy czeladnem so nye zliczeni s nimi BZ
Num 1, 47; łączem dal wam braczo wasze slvgi
kosczolovi (ego dedi vobis fratres vestros Levitas) s posrzotka synów israelskich ib. 18, 6;
Przikasz synom israelskim, acz dadzo slvgam
cosczolovim (ut dent Levitis) z gymyenya
swego ib. 35, 2; Karmicz syo bodzesz wszistkim dobrim ... ty y slvga kosczolovi, y przichodzen (tu et Levites, et advena) BZ Deut
26, 11; Dałem to slvdze kosczolovemv (dedi
illud Levitae) ib. 26, 13.
Kościół f o r m y : n. sg. kościoł FI i Pul 64, 5,
XV med. GIWroc 90r, etc. etc.; ~ g. sg. ko
ścioła Kśw ar 5, Gn 184b, FI 25, 5, FI i Pul
5, 8. 17, 8, ca 1420 R XXIV 83, 1423 StPPP II
nr 1900, 1429 Pozn nr 1522, etc. etc.; ~ d. sg.
kościołu FI 27, 2, FI i Pul 137, 2, B Z IV Reg
12, 13, M W 120b, Rozm 91. 715. 720. 746.
761; kościołowi B Z Judith 4, 2, M W 146a,
1484 Reg 718, Pul 27, 2, Rozm 527; ^ ac. sg.
kościoł Gn 184a, FI i Pul 26, 8. 44, 17, etc. etc.;
~ i. sg. kościołem Aleksy w. 99, B Z II Par
7, 7, Rozm 91; ~ l. sg. (w) kościele FI 39, 12,
FI i Pul 10, 4. 21, 27. 28, 8, Sul 94, etc.; ~
g. pl. kościołow Gn 180 a, B Z Num 4, 3, XV
ex. MacDod 139; ~ d. pl. kościołom B Z III
Reg 13, 32. Judith 4, 2; ^ ac. pl. kościoły
Gn 182a, BZ IV Reg 18, 4. 21, 3; — /. p l
(w) kościelech BZ IV Reg 17, 29. 32, M PK J V
90, Pul 25, 12.
Z n a c z e n ia : 1. rświątynia (nie tylko chrześci
jańska), dom boży, templum, aedes sacra':
Pospesiho so do coscola na modlituo Kśw ar 5;
A tako vocz on tamo gest vele kosczolof vmuroual byl Gn 180a; Bylastha dwa bracencza...,
a thacz szo była... fsyczko bogadstwo sprzedała,
a vbostw i tese na kosczoly szocz ge ony biły
rosdaly Gn 182a; Syothemu Ganu na czescz
y na chfalo gestcy mu on kosczol vmuroual
byl Gn 184a; Svothy Gan gest gy on byl szaso
do onego kosczola, klastora doprouadzil Gn
184b; Wnydo w dom twoy, poclono se v kos
czola swotego twego (adorabo ad templum
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sanctum tuum) FI 5, 8, sim. Pul, sim. FI i Pul
ge w wisokich koscyelech (in fanis excelsis)
17, 8; Gospodzin w cosczele swotem swoiem
ib. 17, 29; Naczinyly sobye kaplany wisokoscy
(in templo sancto suo) FI 10, 4, sim. Pul; Abich
z naposlednyeyszich lyvdzi a posądzały ge
widza <ł> wolo bosz 0, bich na wędził cosczol
w koscyelech gornich (in fanis sublimibus)
iego (templum eius) FI 26, 8, sim. Pul; Wislu- 5 ib. 17, 32; On skaził koscyoli (dissipavit excelsa)
szay, gospodne, glos moyey prośby,... gdi
ib. 18, 4; Vdzalal modlebne koscyoli na górach
wisokoscy (aedificavit excelsa) ib. 21, 3; Popodnaszaio rocze moie ku cosczolu {Pul: ku
swyocyl Salomon poszrzodek syeny przed koskoszczyolowy) swotemu twemu (ad templum
cyolem bozim (antę templum domini) BZ Tl
sanctum tuum) Fl 27, 2; W kosczele iego (in
templo eius) wszitczy mowicz bodo sławo Fl 10 Par 7, 7; Strach y groza padnye na gich misi,
28, 8, sim. Pul; Przyoli iesmi, bosze, miloserdze
abi tegoż nye yczinyl Ierusalemu y koscyolowy
twoie wesrzod kosczola twego (in medio templi
bożemu (templo domini), czso bil yczinyl gynim
myastom y koscyolom (templis) gych B Z Jutui) Fl 47, 8, sim. Pul; Bosze w Syon..., swoti
iest cosczol twoy (sanctum est templum tuum)
dith 4, 2; Pothym klal gy o tho szyano pro
Fl 64, 5, sim. P ul; Od cosczola twego, iensze 15 boszcz s thymu albo sz koszczyola OrtMac 38,
sim. Ort Br VII 566; Gdy kląty do ktorego
iest w Ierusalem (a templo tuo in Jerusalem)
Fl 67, 32, sim. Pul; Poklont) so kv kosczoly
myasta, wsy albo kosczola, czyrekwie wstąpy
{M W 146a: ku kosczolowy) swotemv twemv
(ecclesiam seu civitatem ingressus fuerit, Sul 5:
do cirekwe albo do myastha wnidze), tam nye
(adorabo ad templum sanctum tuum) Fl 137, 2,
sim. Pul, M W 120b; Dzewky gych kazane, 20 mayą spyewacz Dział 5, sim. ib. 33; W koszpokrasone yako podobenstwo kosczola (ut siczeleczy zabyly Tęcz w. 8; Vtori pod Esdro
militudo templi) Fl 143, 14, sim. Pul; Na
a Neemiassem pobudoyani oto gest cosczol
wyrzch coszczola (statuit eum super pinnaboiuyoczich 1461—7 Serm 415r; Gdy szya
culum templi M at 4, 5, 1471 M PKJ V 117
moglyl bogy yyelye, osztal vszech lvdzy w kosi Rozm 196: na vyrzchv kosczola, EwZam 300: 25 czyelye, wsrzal czlovyeka nagyego De morte
na dachv koszczyola) ca 1420 R XXIV 83;
w. 24, sim. ib. w. 255; W koscziele in firmamento
Johannes... innocenciam suam pro erepcione
(tu exaudies in caelo, in firmamento habitaculi
ecclesie in Pilcia vlg. o wibranye cosczola...
tui III Reg 8, 43) 1471 M PKJ V 44; A w koscompurgauit 1423 StPPP II nr 1900; Yvsz
czyelech balwanskych in delubris, id est oraculis
prawa polska szą dokonana, yasz wykładana 30 idolorum (respondebunt... sirenes in delubris
przes... cvstosscha kosczola warszewskyego Sul
yoluptatis Is 13, 22) M PK J V 90; W kosczele
82; W nyedzyeląn, w ktorąn w kosczyele bozem
in sacrario (qui in sacrario operantur, quae de
spyewayąn Misericordia Sul 94; Primo <propsacrario sunt, edunt I Cor 9, 13) 1471 M PKJ W
ter> cuiusdam templi consecracionem *Pen127; Jakom ya nye szbil... M aczeya... gwałtem
theon, cosczol, nomine XV med. GIWroc 90 r; 35 v kosczola Vinniczi {leg. w Winnicy) 1472 ZapW kosczol in tabernaculo XV med. R XXV
Warsz nr 3084, sim. 1478 ib. nr 1212, 1488 ib.
154; Wyącz sząm poth kosczolem szedzal
nr 1623; A ostathek... <pien>yądzy mayą
Aleksy w. 99; Wstany, pusczi czlowyeka thego,
offyerovaczi y daczy onemv kossyczyolovi przeothemkny mv koszczoi boszy ib. w. 113; Wszitrzeczonemv (ecclesiae memoratae) 1484 Reg
czi, gisz to wchadzayo do kosczolow, abi stali 40 718; Aby o swe rzeczy nye movyl, kthore
a przislvgowali w stanv zaslvbyenia B Z Num
mv pokradzyony w kosczele 1494 Zap Warsz
4, 3; Nye wmidze czisczoni... w kosczol bozi
nr 1768a; W koszczyelech (in ecclesiis, Fl:
(non intrabit eunuchus... ecclesiam domini)
w czerekwach) chwalycz będę czyebye, gospodB Z Deut 23, 1, sim. ib. 23, 2; Richlo napelny
nye Pul 25, 12; Obyetowal yesm w koszczyelye
syo rzecz, iosz m ow yl... przecyw ołtarzy... 45 {Fl: w przebitku) yego (in tabernaculo eius)
a przecyw wszitkim koscyolom modlebnim na
obyetę wolanya Pul 26, 11, sim. Naw 30, Ew
górach (contra omnia fana excelsorum), gesz
Zam 288. 297; Zazgly ognyem koszczyol twoy
so w myescyech samarskich B Z III Reg 13,
(sanctuarium tuum, Fl: swotoscz twoio) Pul
32; Weszły do koscyola Baal (ingressi sunt
73, 8; Sinus ecclesie roseus wszysthek kosz
templum Baal) B Z IV Reg 10, 21, sim. ib. 50 czyol wnathrz czyrwony[a] albo szmalowany[ą]
10, 23. 25—6; Przym uioc... mosze, gisz wcho
XV p. post. PF III 288; Yal papyezą zandacz,
dziły do koscyola przes tidzen ib. 11, 9; Nye
by mu odpusthy raczył dacz zkazonych
biwali s tich pyenyodzi wodny cebrowye kosko<ś)czyolow poprawacz XV ex. MacDod 139;
cyolu boszemv (hydriae templi domini) ib. 12,
Anna z Yoachymem wz[v]yawschy dzye13; Lyvd vdzalal sobye boga swego y postawyly 55 czyąthko, nyesly do Ierusalem do kosczyola
S ło w n ik s ta r o p o ls k i I I I
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(praesentaverunt ad tern plum) Rozm 12, sim. j
ib. 4. 15. 29, etc.; Tedy szą schły kv yednenw
kosczyolv balvanyskyemv y szyedzyely pod przykryczyem, pod kosczyolem yschytką nocz (sed
ad quoddam idolorum templum divertebant et 5
in quadam porticu templi remanebant per noctem) Rozm 91; Byłam dana kv kosczyolovy
Rozm 527; Kako zavzdy navczal v synagodze
albo v kosczyelye? Rozm 680, sim. ib.; Dzyevycza M ary a... począla movycz ku tern pa- 10
nyam, które sz nya były a ku them, ktorez były
ku kosczyolv rano przyschły Rozm 746; ~ Cristu s... szye przyroyna kosczyolu zyvemv, a nye
kamyennemy Rozm 720; ~ Xps, złomyw czyala
swego koszczyol, po trzeczem dnyu oprawyl, 15
zm ar twych wstaw Pul 24 arg.; Alye on movyl
o kosczyelye czyala syego (de templo corporis
sui Jo 2, 21, Rozm 211: o kosczyelye svego
zyyota) EwZam 304, sim. Rozm 450; Zlomczye
ten kosczyol (solyite templum hoc Jo 2, 19), 20
czvsch me czyalo Rozm 719; Ony to myenyly
o zlomyenyy ych kosczyola kamyennego Rozm
720 • /—
•w' kościoł królów 'pałac, aedes regia’ :
Prziwedzoni bodo w kosczol crolow (adducen25
tur in templum regis) FI 44, 17, sim. Pul.
2. 'swoista jednostka prawna związana z okre
ślonym kościołem (parafia, diecezja itd.), corpus paroeciae vel dioecesis (ad cer tam ąuandam
eccłesiam pertinensf: Yszem ya nye daual poi
grzywny grossi schyrokych czynsu do cosczola 3 0
posnanskyego 1429 Pozn nr 1522; Mozely ktho
szwe dzyedzyczthwo y gymyenye... oddacz...
na koszczyol albo na czyrkew? OrtMac 16,
sim. OrtBrRp 59, 2; Z osobney rady wyelebnego
oczcza, ksyądza Yaroslawa, gnyesznyenskiego 35
kosczola iarczybiskypa (sanctae Gnesnensis
ecclesiae archiepiscopi),... statuta ystawylismy
Dział 2; Jakom ya kmecza cosczolą ploczszkego gwalthem nye ssbil 1471 ZapWarsz
nr 3015; Yakom ya thamo konya byalego et 4 0
kobyla golanba wschyal na roly kosczyola
borzanczkyego 1480 ib. nr 1511; ^ 'ducho
wieństwo przy kościele, clerici ad certam ąuan
dam eccłesiam pertinentes*: A thako czi yzczy
laczynnyczy... mayą m oviczi... ony psalmy, 4 5
które movya y pelnyą kaplany albo tez spyeva
albo obchodzy kozycziol katedralzky albo
onego bysskupztłwa (quos dicunt clerici vel
ecclesia cathedralis) 1484 Reg 714.
3. 'instytucja zrzeszająca ogół wyznawców 5 0
pewnej religii łub obrządku, universitas hominum
certe cuidam fidei rituive addictorum : a. 'władza
tej instytucji, magistratus : Suche dny tak kos
czyol trzyma XV med. Zab 518; Vyarą pana
Iesu Crysta apostoloyye, zvolenyczy i vcznyo- 55
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vye... ludzy... nauczyły, ktorąz to vyarą kosyczyol rzymski trzyma y yyznaya (tenet Rom ana
et servat Ecclesia) 1484 Reg 704; Posthy, kthorez tho od kosyczyola albo tez od bisskupow
są Ystavyony (quae ab Ecclesia sunt statuta)
ib. 712, sim. ib. 713; A thaka... przyssyąga...
ma byczi z dozvolenym rzymzkyego kossyczola
ib. 717; Pyszmo pothffyerdzone oth kosczyolą
canonica scriptura ca 1500 Erz 32; Vyedly
y w dom Cayphaschow, a tamoz szye iuz były
zesly vschysczy starschy popovye albo prze
łączy kosczyola zydovskyego v radą Rozm 712;
A tych zalob było barzo vyelye na mylego
Iesucrista,... a tez, aby kazał przeczyv kasny
Moyzeschovey, przeczyv kosczyolv y ych p ra w
Rozm 715; Iudasch... kosczyolv pyenyądze
vroczyl, a ssam ssyebye schybyenyczy oddal
Rozm 761; ^ b. 'ogół wyznawców, universitas
jidelium5: Koscol (credo in ... sanctam Eccłesiam
catholicam, Wierzę 1. 3—5. 16. 17: czirkew,
6. 7. 18: cerkew) Wierzę 19; Jesus... koszczyol
poleczył Pyotrowy XV ex. R XIX 89; ^ Czczyenye o posvyączanyv kosczyola bożego y o vstavyenyv novey *vylykonoczy Rozm 540.
4.
(w zbyt dosłownym przekładzie) 'zgroma
dzenie łudzi, coetus hominum : V czebe chwała
moia w kosczele welikem (in ecclesia magna)
FI 21, 27, sim. Pul; Nenazrzal iesm kosczola
(Puł: zboru) zglobliwich (odivi eccłesiam malignantium) y se zlimi ne bodo sedzecz FI 25, 5;
Ziawil iesm sprawedlnoscz twoio w kosczele
welikem (in ecclesia magna, P uł: w wyelykyem
zborze) FI 39, 12; Spowyadacz czy szye będę
w koszczyelye wyelikyem (in ecclesia magna,
FI: w czirekwi welikey), we zboru (FI: w ludu)
czyęszkyem chwalicz czye będę Puł 34,
21.
Kościółek, Kościółek 1. 'mały kościół, kośció
łek, kaplica, parva ecclesia, capełla : Ipse capellas, cosczyolky, sistis antistes XV p. pr.
R XVI 327.
2.
bot. 'dziurawiec zwyczajny, Hypericum perforatum L .y: Kosczolek perforata, ypericon 1472
Rost nr 850.
1.
Kość fo r m y : n. sg. kość FI 101, 6, Błaż
319, B Z Gen 2, 23. 29, 14. I Par 11, 1, etc.;
~ g. sg. kości B Z Gen 2, 22, De morte w. 119,
Rozm 34. 153; ^ /. sg. (w) kości ca 1500 Erz 32;
^ n. pl. kości FI i Puł 6, 2. 21, 14, B Z IV Reg
23, 18, OrtKał 214, etc.; ~ g. pl. kości FI i Puł
33, 20, B Z Gen 2, 23. III Reg 13, 31, Rozm
819; ^ d. pl. kościam Puł 37, 3; kościom FI
37, 3; ^ ac. pl. kości FI i Puł 21, 18. 52, 7.
108, 17, B Z III Reg 13, 31, De morte w. 41.
218, Puł Ez 14, etc.; koście FI Ez 5; ^ i. pl.
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kościami B Z IV Reg 23, 18; ^ /. pl. (w) ko
ściach ca 1500 Erz 32.
Z n a c z e n ie : 'kość, o s\ w pi. też 'ciało, carwes’ : Vsdrow me, gospodne, bo zamoczoni so
wszitki cosci moie (ossa mea) FI 6, 2, sim.
Pul, sim. FI i Pul 30, 13. 31, 3, Rozm 672;
Rozproszoni so wszitki cosci moie (omnia ossa
mea) FI 21, 14, sim. Pul, sim. FI i Pul 41, 14.
140, 9; Zliczili so wszistky coscy moie (omnia
ossa mea) FI 21, 18, sim. Pul, Rozm 819; Strze
sze gospodzid wszech kości gich (omnia ossa
eorum) FI 33, 20, sim. Pul; Ne iest zbawene
w czele m oiem ..., ne iest pocoy cosczom (Pul:
koszczyam) mogim (ossibus meis) od oblicza
grzechów mogich FI 37, 3; Słuchowi memu dasz
radoscz y wesele y radowacz se bodo cosci
ysmerzone (ossa humiliata) FI 50, 9, sim. Pul,
KartŚwidz; Bog rosypa cosczi gich (ossa eorum)
FI 52, 7, sim. Puk, Koscy moie (ossa mea) iaco
zkwarczek zeschły so FI 101, 4, sim. Puk, Przilnola iest koscz (Puk. vsta) moia mosu memu
(adhaesit os meum carni meae) FI 101, 6;
Oblekł se yest w przeklocze... y weszło yest yako woda w wnantrza yego, yako oley w kosczy
yego (in ossibus eius) FI 108, 17, sim. Puk,
Starł wszytky koscze (Puk. koszczy) mogę
(omnia ossa mea Is 38, 13) FI Ez 5; Veniunt
milites et primi fregerunt crura vlg. kosczy
(Jo 19, 32) XV med. R XXII 321; Udzalal pan
bog s tey koszczy, gez to s Adamowa boku
wiyol, szono (aedificavit... costam ... in mulierem) y przywyodl yo przed Adama. Y rzeki
Adam: To koszcz s mich koszczi (hoc est os
ex ossibus meis), a czyalo z czyala mego BZ
Gen 2, 22—3; Genze vsliszaw, yze przyszedł
Iacob, syn syostri gego..., rzece: Ty gesz koszcz
moya (os meum es) a czyalo mogę ib. 29, 14,
sim. B Z I Par 11, 1; Podle koscy gego poloscye
koscy me (iuxta ossa eius ponite ossa mea)
B Z III Reg 13, 31; Gest g ró b ... mosza boszego... Nygeden koscyamy gego nye ruszay.
Y ostali koscy gego nyetknyone s koscyamy
proroka (nemo commoveat ossa eius. Et intacta manserunt ossa illius cum ossibus prophetae) B Z IV Reg 23, 18; O raną szyna...,
gdzye koszczy nye sza szthluczony albo szkazony any szkorą roszerwaną, XXX szelągów
mayą dacz OrtMac 144, sim. OrlKał 214;
Vypyala szebra y kosczy De mor te w.r 41;
Szthworzyl bog Yewa sz kosczy Adamovy
kv radosczy ib. w. 119; Ktho navyaczey czyny
slosczy, w them slamya kosczy ib. w. 218;
Nye yest vtayona koszcz (FI: vsta) moya (os
meum) od czebe Pul 138, 14; Wnydzy sprochnyaloszcz w koszczy moye (in ossibus meis
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Hab 3, 16) Pul Hab 25; Curyatura staw w kosczyąch vel baculus pastoralis ca 1500 Erz 32;
Staw w kosczy iunctura ib.; Mosg w kosczy
medulla ib.; Zebra (leg. z żebra) albo s kosczy
(de costa) stvorzylesz nyevyastą Rozm 34;
Pieczy myal myły Iesus... rovny, bo nyyedne
kosczy nye było znacz Rozm 153; Nyeyedna
koscz nye była yyszyadla (nec ossa prominebant)
na yego rąka ib.; Gednegonasczye dnya ystaną
s martvych kosczy ymarlych (ossa mortuorum)
Rozm 479; Wschelyka koscz moya ma przełącz
svoya kreyy Rozm 501; Vchvaczyvschy y, zvyązaly tako tvardo, yze yego yschytky kosczy
yyelebne ze stayov yystąpyly Rozm 652; V kazdem czlovyecze czthyrzysta schesczdzyessyath
y dvoye kosczy Rozm 819; Vyssyepaly były
myąsso na yego szyyątych pyerszyach aze do
kosczy Rozm 822, sim. ib. 818; ^ chrzybtowa
kość fkręgosłup, kość pacierzowa, spina5: Spina
czyerznye yel chrzyptova koscz, zylą vel lopąthką ca 1500 Erz 32; ^ kość rybia 'ość
rybia, os piscis’ : Gedna nyewyasta syna swego
k nyemu przynyosla, gemusz synowy koscz
rybya w gardle ywyozla (in cuius gutture os
piscis transyersum erat), od geysze yvsz skonczecz zaczynaal Blaż 319; Rybya koscz os
sipie 1472 Rost nr 1405; ^ słun(i)owa, wsłonowa, wielbłądowa kość 'materiał z kłów sionia, ebur': Slunowa koscz ebur 1472 Rost nr 43;
Ebur est os elephantis wslonoya koscz ca 1500
Erz 32; ^ Spodium wyelbladovą koscz est
os ex elephantis conbustum XVp. post R LIII 69.
2.
Kość bot. 'Saussurea Lappa Ciarkę*: Coszcz
os de corde cervi ca 1465 Rost nr 4020.
Kośnica cf. Kostnica
Kośnik 'kosiarz, falcator, homo falce instructus, faenisexi : Iacom ya ne wodla w [a] Iaroslawino loko szeszczi kosnicow 1407 KsMaz I
nr 987; Dzetrzich ne sedl na pane Derscze
*loko, ani gey kosnikow sganai po trzikrocz
gwałtem 1411 HubeZb 58; Kosznik fenisecus
1437 Wisi nr 228 s. 87.
1. Kot zool. 'kot, Felis domestica Brissć:
Rzvcza-cz szya, jako koth na myszy De mor te
w. 65; Koth Park 401; Kot cattus 1472 Rost
nr 1480; Cattus vel catus, ein katz, koth
ca 1500 Erz 33; Koth helis ib.
2. Kot 'kostka do gry, talus, alea : Piramus
est dispositio piri, oder eyn raup, kregel vel
koth ca 1500 Erz 33.
1. Kotczy 1. 'rodzaj pólkrytego powozu wy
rabianego na Węgrzech, currus Hungaricus,
cuius dimidia pars ve1o tectaĆ: Pro appretione
currus kothczy cum rebus domini principis...
dedi II florenos 1500 ZsigBud 68.
46*
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2. *woźnica, auriga, eąuorum vector': Quott- i
czym, quos in recessu versus Baciam appretiaverant pro XVIII florenis..., dedi prius VI florenos 1500 ZsigBud 78.
2. Kotczy cf. Koczczy
5
Kotelhof cf. Kutlof
Kotew czy Kotwa *kotwica, ancora' : Mittit
tunc cotwi in marę XV i«. R XXIV 67.
1. Kotka zoo]. 'samiec i samica kota, /e fo
wtfs et femina, Felis domestica B r is s ': Oko, 10
gim ... czlowyek boga może wydzyecz, gest
nasch rozum, gen dogela slunczem nyebyeskim
nye gest oswyeczon, niczss duschnego nye
wydzi, geno yako kotka w noczi XV med.
R XXII 243; Kothky ffeles ca 1500 Erz 33. 15
2. Kotka 'rodzaj kwiatostanu pewnych drzew,
np. wierzby, leszczyny itp., iulus \ Kothky spatula 1478 Rost nr 1980.
3. Kotka ' kotwica, ancora' : Cum anchoris
20
kothkami XV in. R XXIV 62.
Kotlarz ' kotlarz, rzemieślnik wyrabiający kotły,
faber in fabricandis ahenis occupatus : Ius adiudicavit Stanislao cotlars in bannito iudicio
1429 Przem I nr 2116; Nicolaus paruit et cot
lars recusavit iuri parere 1430 ib. nr 2149; 25
Bohdan, kotlarz de suburbio,... vendidit domum 1466 A G Z XV 42; Martinus armifex et
Stanislaus kotlarzs 1467 Liblur nr 7037; Blasszek, kotlarzs de Strzemeszna, ius habet 1477
ib. nr 7730; Stenczel kotlars 1485 CracArt nr 889; 30
Stanislaus kotlarsz 1498 ib. nr 1323.
Kotlarzewo cf. Kotlarzowo
(Kotlarzowo) Kotlarzewo 'oplata składana przy
wstępowaniu do cechu kotlarzy, lub oplata lawie,
właścicielowi miasta itp. w razie braku cechu, 35
za prawo wykonywania zawodu kotlarza, pecunia
ab iis, qui in Collegium fabrorum ahenariorum
adscribebantur sohi solita (vel si eiusmodi Col
legium defuit, scabinis aut heredi urbis sim. perso lu ta f: Nicolaus, famulus Iohannis Iude, 4 0
dedit donum recognoscencie ob eo, quod idem
debuit iurasse, cotlarzewo 1430 Przem I nr 2149.
Kotlik ekociołek, parvum ahenum': Kotliky
crates (lebetes et creagras, et psalteria, et phialas, et mortariola, et omnia vasa aerea, quae 45
in ministerio fuerant, tulerunt Jer 52, 18)
M PK J V 102; Stanislaus... proposuit super...
Iohannem ... pro eo, quia prout faciavit et
arestavit caldar al. kothlyk 1499 A G Z XVII
50
362.
Kotłowy 'będący w związku z kotłem, przyna
leżny do kotła, ad ahenum pertinens : De proclamacione Nouina, pro signo seruantes kotlowan
szawa[n]sza et crucem in medio 1412 AKPr
VIII a 116; De genere et clenodio dieto No- | 55
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wyna crucem et vlg. kothlowo zawyaszo in
clipeo deferentes 1449 R T H III nr 123.
Kotno (o owcy) kotno być 'być kotną, brze
mienną, być w ciąży, gravidam, fetam fieri (de
ovibus)': A gdisz gest koly przyszedł czasz owczam kotno bicz (poscquam enim conceptus
ovium tempus advenerat), wydzal gesm, ysze
szo zchadzali s barani owce B Z Gen 31, 10.
Kotny (o owcy, de ove) kotna *brzemienna,
feta, gravida': Ranę owce poczynali kotni bicz
(ascendebantur) B Z Gen 30, 41; Owcze gych
kotny (oves eorum fetosae, FI: płodne), oplwyte
w chodzech swoych Pul 143, 16.
Kotowy cf. Nogietek
Kotwa cf. Kotew
Kotwica 1. 'kotwica, ancora': Kothficza an
cora XV med. R XXIII 279; Kothvyczą anchoram (qui confugimus ad tenendam propositam
spem, quam sicut ancoram habemus animae
tutam Hebr 6, 19) 1471 M PKJ V 132; Dixit
ad seruos suos: Perducatur (sc. Clemens) in
medio maris. Et ligata ad collum anchora,
kothvyczą, ne possent Xristiani pro deo colere
XV p. post. R XXV 178; Kothwyczą anchora
ca 1500 Er z 33; ^ Kothwyczą al. anchora
marina, cuius insignia ferrea, anchora marina,
funem in circulo habens ligatum, in campo rubeo portat DlKlejn 60; ~ Kothwiczie conchas (bases etiam fecit et conchas, quas superposuit basibus II Par 4, 14) 1471 M PKJ V 49.
2 pl. tantum, bot. a. 'mikołajek polny, Eryngium campestre L
Kothuicze yringi 1472
Rost nr 530; ^ b. 'dziurawiec zwyczajny, H ypericum perforatum L.' \ Kotwycze perforata,
ypericon 1472 Rost nr 854.
Kow 'metal, stop metalu, metallum ad cudendum a p t u m O ddałem ... ssodow mosyoznich
z dobrego kowu (vasa aerea de bono aeram ento)... XII B Z II Esdr 8, 58.
Kować fo r m y : praes. ind. 2. sg. kujesz
1479 A G Z X V III181; 3. sg. kuje 1417 A G Z
XVIII 181; '—' art. praes. act. adv. kując XV
ex. MacDod 1 8 ; ^ praet. 3. sg. m. kowal 1405
Pozn nr 759. 760, OrtBrRp 36, 4, OrtMac 39,
1471 M PK J V 94; 3. pl. m. kowali są FI
128, 3; ^ part. praet. pass. n. sg. m. kowany
1437 Wisi nr 228 s. 86; neutr. kowane 1471
M PKJ V 19; n. pl. kowane 1495 RocznKrak
XVI 60; m. kowany 1417 ZapWarsz nr 32;
^ praes. pass. 3. pl. m. są kowany OrtBr VII
557, OrtMac 39.
Z n a c z e n ia : 1. 'kuć, bić miotem metal, cudere, malleo metallum tundere*: N a chrzebcze
mogem kowaly so {Pul: kowaly, fabricaverunt) grzeszny FI 128, 3; Kowane fabrefacta
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(ut maneat iunctura fabrefacta Ex 28, 28)
1471 M PKJ V 19; Kowal cudebat (confortavit
faber aerarius percutiens malleo eum, qui cu
debat Is 41, 7) ib. 94; Due nove scutelle fabricate praszke al. kowane 1495 RocznKrak XVI
60; Yako srzebro albo slotho mlothem kuyącz
barzo byva roszyrzono, thak y myloscz w przeczyvnosczy szą dosvyathczą y mnoszy XV ex.
M acDod 148; ~ (o pieniądzach) 'kuciem wyra
biać, cudendo formare : Jako ia to wem, esze
w Tomkowey domu nye cowani pyenodze 1417
ZapWarsz nr 32; Then fałszerz nye kowal thych
pyenyadzy fałszywych Ort Mac 39, sim. OrtBrRp 36, 4; W yego domu fałszywe pyenyadze
szą kowany yego wyedzenym OrtMac 39, sim.
OrtBr VII 557; ~ kowany wóz 'wóz okuty,
currus, cuius rotae ferro circumdatae s u n f: Covany vosz falcatus currus 1437 Wisi nr 228
s. 86.
2. 'zakuwać w kajdany, vinculis ferreis onerare: B enak... yal *dzloweka na yego dzedzine pot yego opekanu {leg. opiekanim)
gwałtem y wodl i {leg. ji 'go’) do yego do domu
y cowal y 1405 Pozn nr 759; Yaco na ftore
postawene... yego *dzloweka ne cowal ane
{pro ani) go na ranki dal ib. nr 760; Tu ipsum
(sc. hominem) vinculas al. cvyesz 1479 AG Z
XVIII 181; Dominus recognovit, quod ipsum
(sc. hominem) vinculatur al. cvye ib.
Cf. Okować, Podkować, Skować, Ukować,
Wykować
Kowadlnia 'kuźnia, officina f e r r a r i a Vnum
fabrile, quod Polonice dicitur cow adlna,... possidebunt (1327) 1367 M M A e III 209; Kowadlnye
fabrilia (tractant fabrilia fabri Prol) 1471 M PKJ
V 6.
Kowadło 'to, co się da k u ć : kruszec, metal,
metallum, quod cudituP: Szrzebra y slota, y moszodza, y wszitko kowadło (argenti aerisque
metalla) offyerowaly soo panu BZ Ex 35, 24.
Kowal f o r m y : n. sg. kowal 1436 A G Z XI
108, Sul 108, B Z Gen 4, 22. Jer 29, 2, etc.;
~ d. sg. ko wale wi 1426 Pozn nr 1231; ^ ac. sg.
kowala 1447 SprTN W VIII 2, 41; — ac. pl.
kowale B Z II Par 24, 12.
Z n a c z e n ie : faber ferrarius vel aerarius
Ja c o ... Micolay Kycowsky ne dąl szedmy rąn
Sczepanowy co wale wy sze Pnew 1426 Pozn
nr 1231; Boris circa iuramentum kowal pro
eodem swiedome debet satisfacere 1436 AG Z
XI 108; liii adhuc stant in eadem caucione
eundem kowal statuere ib.; Xąncz Jan vyszval...
cowalya o pothkową w duchowne prawo 1447
SprTN W VIII 2, 41; Gdi ogrodnyk, cow al...
albo gynschi rzemyeslnyk (faber... vel quicum-

que alius mechanicus) ot pana chcze viycyz
{leg. wyjć) Sul 108, sim. ib.; Sella potem vrodzyla Tubalchaym, genze bil pyrzwi kowal
(malleator et faber) na wszitkyem zelaznem
rzemyosle y myedzanem BZ Gen 4, 22; Cy
naymaly tymy pyenyodzmy... kowale zelyaza
y myedzi (fabros... ferri et aeris) B Z II Par
24, 12; A kowal a zlotnyk (faber et inclusor)
B Z Jer 29, 2; Ego volo videre equm cum sella,
que fuit super equo et kowal ad reservandum
data fuit 1466 AG Z XV 47; Ffabri o m n e s:...
Thomek slossir, Passek kowal 1478 CracArt
nr 708; Ffabri, seratores: Bartosch pangreczer,
Andrze kowal 1488 ib. nr 988; Jan Sczirba kowal
faber de Cleparsz ius habet 1498 Liblur nr 8938;
^ może ju ż nomen proprium: Sw ąthoslaus...
intromisit nobilem N icolaum ... in duos kmethones, videlicet in Petrum Koprek et in coval
Caczelk... in duabus sexagenis grossorum 1478
TymWol 55.
Kowalowa 'żona kowala, uxor fabri ferrarii :
M athias... resignauit dom um ..., sitam penes
domum Symonis ex parte vna et domum Margaretha cowaloua parte ex altera 1439 M onIur III 76; Mulier cowalowa de Hlumpcza 1441
AG Z XI 183, sim. 1443 ib. 219.
Kowalów 'związany z kowalem, qui ad Ja brum
ferrarium sp e c ta f: Wassil kowalow brath de
Dobra 1442 AG Z XI 203.
Kowalski 'związany z kowalem, qui ad fabrum
ferrarium spectaf: kowalski kamień ' brusek,
osełka, lapis ad instrumenta ferrea acuenda aptus, cos’ : Kovalsky kamyen allo ca 1500 Erz 33.
Kowanie fo r m y : n. sg. kowanie 1466 R XXV
137, XV p. post. ib. 198. 201; ^ g. sg. kowania
1391 TPaw IV nr 3649, 1400 HubeZb 77. 98,
1420 Pozn nr 1055, 1448 StPPP II nr 3332;
^ d. sg. kowaniu B Z II Par 34, 17, XV p. post.
R XXV 180; ~ i. sg. kowanim B Z Ex 36, 1,
1471 M PK J V 94; ^ /. sg. (w) kowaniu BZ
Ex 35, 33.
Z n a c z e n ia : 1. 'kucie, wykuwanie miotem
przedmiotów z metalu, actus (malleo) cudendi
res e metallo fabricandas : Czsoszkoly w czyosanyu albo w kowanyu wimyszlycz sze (fabre
adinveniri) mosze, dal na szerczu gego B Z
Ex 35, 33; Którym bog dal *m odroszcz...,
abi vmyely kowanym y czyossanym robycz (ut
scirent fabre operari) ib. 36, 1; Srzebro...
zgromadzono a dano włodarzom rzemyoslnykowim, a <k> rozlycznich dzal kowanyy (diversa opera fabricantium) B Z II Par 34, 17;
Elegit dominus sanctam crucem, sicut faber
maleum ad operandum kv kovanyv XV p. post.
R XXV 180; ^ 'spajanie kuciem, cudendo com-
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pingere : Kowanym (war. lub.: skowanye) glutino (confortavit faber aerarius percutiens malleo eum, qui cudebat tunc temporis dicens:
Glutino bonum est Is 41, 7) 1471 M PK J V 94.
2. *wyroby kute, np. ozdoby kobiece, łańcuchy,
wtfie tei naczynia, ras e metallo cusae, e. g. ornamenta muliebria, catenae, fortasse etiam vasa5:
Tochna debet iurare erga N icolaum ..., sicut
Nicolaus ot kowana de fabricinio furticinio
recepit 1391 TTaw IV nr 3649; Pani Margorzata pana Spitkowi dzewki kowana, pereł,
rucha sdzila za trzidzesczi grziwen 1400 HubeZb
77, s/ra. z&. 98; Yaco gich maczerzi ne pobrała
persczenczew ani covana 1420 Pozn nr 1055;
Przeradzy czą, iunochu, kowanye a y eno
(pro ono) łyczko *wychowanye 1466 R XXV
137, sim. XV p. post. ib. 198. 201.
3. 'zakucie w łańcuchy, actus ferro vinciendi :
Johannes... judicialiter acąuisiuit racione mancipacionis et yinculacionis al. cowanya 1448
StPPP II nr 3332.
Kownata cf. Komnata
Koza f o r m y : n. sg. koza B Z Lev 22, 27,
Park 410, 1472 Rost nr 356; ^ g. sg. kozy
B Z Num 18, 17; ^ ac. sg. kozę B Z Gen 15, 9.
Num 15, 27; ^ ac. du. kozie 1402 Pozn nr 712;
^ n. pl. kozy BZ Gen 31, 38; ~ g . p l . koz
1426 KsMaz II nr 2320, 1432 M PK J II 309,
Sul 111, etc.; ~ ac. pl. kozy 1428 ZapWarsz
nr 322, 1480 ib. nr 1510.
Z n a c z e n ie : zool. 'koza, Capra hircus L ? :
Iaco kedibi mi kmecz mork carczu yicopal,
tedibich mu mai dwe kozę yroczicz 1402 Pozn
nr 712; Nawoy ne ronczil M[i]szcziszkowi
z obori cosz y szkotha 1426 KsMaz II nr 2320;
O ctore koszy Jasek na myan zalowal, o thi
szan sze mnan yyednal a nye myal na myan
zalowacz 1428 ZapWarsz nr 322, sim. 1480
ib. nr 1510; Oszmynathcze kosz, trzidzesczy
y schecz sw iny... Hanna wszala 1432 M PKJ
II 309; On, cziye bandzye bidlo, ot kaliszdego
konya yeden grosch..., takyesch ot cztirzech
koos (a ąuattuor capris)... po yednemu groshu
zaplaczy Sul 111; W eźm y... kozo (sum ę...
capram) a skopyecz B Z Gen 15, 9; Owce y kozy
nye bili yalowi (caprae steriles non fuerunt) ib.
31, 38; Wibral s tego, czso gymyal, ku darowanyu brata swego Ezau, kooz dwyessczye
(separavit... capras ducentas) ib. 32, 14; Samyecz nyepokalany bodze sz wolow y z owyecz,
y s kosz (ex capris) B Z Lev 22, 19; Koza (capra),
gdi syo vrodzy, syedm dny bodze pod wimyenyem maczerze swey ib. 22, 27; Offyerowacz
bodze kozo roczno (offeret capram anniculam)
za grzech swoy B Z Num 15, 27; Pirworodzone

wolv, owcze y kozy nye dasz yiplaczicz (primogenitum ... caprae non facies redimi), bo iest
prziswyoczono bogv ib. 18, 17; Wigely przecyw
gym, iako dwye małe stadze koz (ąuasi duo
parvi greges caprarum) B Z III Reg 20, 27;
Yako ya nye przedala kobył, skotha, kosz,
swyny 1463 Zap Warsz nr 1136, sim. ib. nr 1138,
1474 ib. nr 1429, 1487 ib. nr 1570; Ubi autem
mollitur, scribatur simplex longum, ut masal,
cosa Park 410; Koza capra 1472 Rost nr 356.
Kozanki c f Kozianki
Kozi fo r m y : n. sg. f . kozia XV p. post. R
LIII 61; ^ g. sg. m. koziego B Z Lev 7, 23; / .
koziej B Z Ex 35, 26; ^ ac. sg. f . kozią B Z
Ex 35, 6. 23; ^ n. pl. neutr. kozia B Z Judith
3, 3; ^ g. pl. f . kozich B Z Ex 36, 14; ^ ac.
pl. f . kozie 1461 A K H XI 492.
Z n a c ze n ia : 1. ekozy dotyczący, z kozą zwią
zany, ad capram pertinens*: Acz kto myal
modre postawcze,... byale plotno a szyrszl
koszoo (si quis habebat... pilos caprarum )...,
offyerowaly soo panu B Z Ex 35, 23, sim. ib.
35,6; Nyewyasti... dały soo, czso soo naprzoodly
postawczow m odrich..., szyrszly koszey (dederu n t... pilos caprarum) ib. 35, 26; I uczynyl
dzyanycz gedennaszczye s syrszly koszych (saga
undecim de pilis caprarum) ku przykr[z]yczyu
strzessze stanowey ib. 36, 14; Tuku owczego
any wolowego, any kozego nye bodzeczye
geszcz (adipem ... caprae non comedetis) B Z
Lev 7, 23; Stada owcza y koz<i>a, y końska...
(greges ovium et caprarum) w tvem opatrzenyv
so B Z Judith 3, 3; SaMarn crispantem, id est
balssan soluendo cum soco, id est koszya
syrvatka, aut lacte caprino XV p. post.R LIII 61.
2. pl. tantum kozie nogi może 'stojaki czy
podpórki pod ówczesną broń palną, instrumentum ąuoddam, quo sclopetum sive tubus ignivomus sustentari so leb a f: Item pro drągi al. kossye nogi dedi III fertones 1461 A K H XI 492.
Cf. Broda, Bródka, Drzyszcz, Mądka, Róg,
Rzyć
Koziachta (?) bot. 'Spiraea aruncus L ? :
Koziachta caprasia 1472 Rost nr 1196.
Kozianki czy Kozanki pl. tantum, bot. ' Spi
raea aruncus L ? : Coszanky capraria 1460
Rost nr 3422; Kosanky caprasia ca 1465 ib.
nr 4207; Koszanki caprasia 1472 ib. nr 1194.
Kozieł cf. Kozioł
Koziełek cf. Koziołek
Koziełk cf. Koziołek
Koziełkowy cf. Koziołkowy
Kozik 'rodzaj noża, cultellus : Jakom ya
nye klol Jana kozikyem *sylya 1448 ZapRpZakr
14, 41.
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(Kozioł) Kozieł f o r m y : n. sg. kozieł B Z
Num 28, 15, 1471 M PK J V 29, 1472 Rost
nr 355, efc.; ^ ac. sg. kozła RZ Lev 9 ,3 ; ~ n . pl.
kozły 1471 M PK J V 72, 1494 Podoi 12; ~ g. p l
kozłow i 7/ i Pul 49, 10, XV med. R XXXIII
122, B Z Gen 32, 14, etc.; ~ ac. pl. kozły
B Z II Par 29, 23, Pul Deut 21, Rozm 491, etc.;
~ i. pl. kozły FI i Pul 65, 14, 1471 M PKJ V 38;
^ l. pl. (po) koźlech B Z Num 15, 12. II Esdr
8, 15.
Z n a c z e n ia : 1. zool. 'samiec kozy, Capra
hircus L. (m asy: Ne wezmo z domu twego
czelot ani s stad twich kozio w (hircos) FI 49, 10,
sim. Pul; Offerowacz bodo tobe woli s cozli
(boves cum hircis) FI 65, 14, sim. Pul; W ibral...
ku darowanyu brata swego E zau: kooz dwyessczye, kozlow dwadzeszczya (hircos yiginti) BZ
Gen 32, 14; Weszmyczye kosla za grzech (tollite hircum pro peccato)... ku obyeczye kadzydlney B Z Lev 9, 3; Tak vczincze po wszech
wolech..., baranyech y koszlech (sic facies p er...
haedos) B Z Num 15, 12; Kozel (hircus) offyerowan bodze bogv za grzech ib. 28, 15;
A prziwodzocz koźli (hircos) za grzech przed
królem ... y wlozily roce na nye B Z II Par 29,
23; Ofyerowaly... kozlow za grzech XII (hircos
pro peccato duodecim) B Z I Esdr 8, 35; Abi to
zło to ... bilo sebrano na bicech..., y na kozlech
(ut colligatur hoc au ru m ... ad tau ro s... et
haedos) B Z II Esdr 8, 15; Kozel caper 1472
Rost nr 355; Postawyl gy nad wyssoko zyemyo,
aby yadl owocz p olny... a kozły z tlustoszczyo pszenycze (hircos cum medulla tritici
Deut 32, 14) Pul Deut 21; Kozyel hyrcus ca 1500
Erz 33; Kozyel ircus ib.; ^ On (sc. syn czło
wieczy) ye rozłączy, yako rozłączy pastucha
ovcze od koslow (sim. XV med. R XXXIII 122)
y postavy ovcze na pravyczy a kozły na lyeyyczy (sicut pastor segregat oves ab haedis et
statuet oves ąuidem a dextris suis, haedos
autem a sinistris M at 25, 32—3) Rozm 491.
2. dziki, dziwoki kozieł zool. 'dziki kozioł
a . jeleń, Capra ibex L .' : Dzyky kozieł tragelaphus (cervum et capream, bubalum, tragelap h u m ,... omne animal, quod in duas partes
findit ungulam et ruminat, comedetis Deut 14, 5)
1471 M PK J V 29; Dzyvokimy kozły ibicibus
(S aul... perrexit ad investigandum David et
viros eius etiam super abruptissimas petras,
quae solis ibicibus perviae sunt I Reg 24, 3)
ib. 38.
3. bot. 1kozłek lekarski, Yaleriana officinalis L : Kozell valeriana 1484 Rost nr 6368.
4. *krokiew, część konstrukcji dachu, podpora,
trabs9 t i g n u m Kozły tigna (tigna domorum

nostrarum cedrina Cant 1, 16) 1471 M PK J V
72; Penes... turrim sunt isthbycze sive sramby,
super quibus sramby fuerunt kossly, sed iam
corruerunt, et tectura nulla 1494 Podoi 12;
Kosly cupla XV p. post. PF V 9; Tignus kosziel
na domu, czo na niem dach, po krakowsku
krokwy XV
A K H VIII 453; Tignum vel
tignus kozyel na domye vel strzechą ca 1500
Erz 33; ^ *drzewo na krokwie, lignum ad tigna
conficienda aptum : Item emi tignos kossli pro
XI grossis et II te<r>nariis 1432 WarschPozn I
209; Nobilis P etrus... ecclesie... XI capecias
roborum, videlicet:... d u as... tignorum al. koszlow et alias tres pro minoribus tignis al. lath ąm ... per decursum fluviorum remittere debet
1472 M M A e XVIII nr 98; ^ fpodpora z dwóch
skrzyżowanych kawałków drzewa, fulcrum duobus asseribus decussatis ejfectuni : ltem vorsparn al. koźli do ssrankow decem grossos
1493 WarschPozn I 352.
(Koziołek) Koziełek, Koziełk, Kozłek f o r m y :
n. sg. koziełek ca 1500 Erz 33, ca 1500 Rost
nr 5585; koziełk 1484 Rost nr 6370, XV p. post.
P F V 9; kozłek 1419 Rost nr 5036. 5037, 1437
ib. nr 2624. 2751. 2825, 1450 RpKapKr, ca 1465
Rost nr 3791. 3911, 1472 ib. nr 427, etc.; ~ ac.
sg. koziełka B Z Ex 12, 5; ~ n. pl. koziełki
1460 Rost nr 3743, ca 1465 ib. nr 4422. 4555, etc.
Z n a c z e n ia : 1. zool. emłody kozioł, capreolus,
haedus : W[y]eszmyeczye koszelka (tolletis...
haedum) a bodzyeczye gy chowacz B Z Ex 12, 5;
Kozelek capriolus ca 1500 Erz 33.
2. bot. 'kozłek lekarski, Yaleriana officinalis L ż : Kozłek amantilla, valeriana 1419 Rost
nr 5036, sim. ib. nr 5037; Koslek fu, valeriana,
baldra, potentilla 1437 ib. nr 2624; Coslek fu,
potentilla ib. nr 2751; Coslek valeriana ib.
nr 2825, sim. 1460 ib. nr 3751, 1464 ib. nr 4924,
ca 1465 ib. nr 4101, etc.; Koszlek amentilla,
valleriana ca 1465 ib. nr 3791; Coszlek Ifugir,
valeriana ib. nr 3911; Kozłek fu, yaleriana
1472 ib. nr 427; Coszlek amerilłus, yaleriana
1478 ib. nr 2270; Koszyelk yaleriana 1484 ib.
nr 6370; Koslek fui, yaleriana 1493 ib. nr 2363;
Cozyelek yaleriana ca 1500 ib. nr 5585.
3. pl. tantum, bot. 'gatunek storczyka, Orchidearum sp. tuberis obovatis*: Coszielky testiculi
wlpis 1460 Rost nr 3743, sim. ca 1500 ib. nr 5581;
Kozyelky leporina ca 1465 ib. nr 4422; Kozyelky
satiron ib. nr 4555; Kozelky satirion 1472 ib.
nr 262, sim. 1484 ib. nr 6300; Koszelky testiculus wlpis 1493 ib. nr 10949; Koszyelky testiculus yulpis ib. nr 10988.
4. prawdopodobnie 'ptak śpiewający o świcie,
może słowik, avis ąuaedam manę cantans,
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jórtasse luscinia : Luciiia est ąuedam avis, proprie koszlek 1450 RpKapKr; Kosyelk luciiia
XV p. post. PF V 9; Koslek luciiia ib. 10, sim.
ib. 11, 1473 ib. 12.
(Koziołkowy) Koziełkowy 'do koziołka nale
żący, z koziołkiem związany, ad haedum pertinens : A skorkama koszelkowyma osyla gemu
roce (pelliculasąue haedorum circumdedit manibus) B Z Gen 27, 16; Y *bodzye wam krew
koszelkowa w domyech, w ktorich bodzecze,
a uszrzo krew y myn 0 wasz B Z Ex 12, 13.
Kozirożec bot. ' Cassia fistula L .y: Kozirozecz cassia fistula 1472 Rost nr 974.
Kozłek cf. Koziołek
Kozłowy 'do kozła należący, z kozłem zwią
zany, ad caprum pertinens*: Aza iescz b 0d 0
m 0so bicow albo krew kozłowo picz bodo
(sanguinem hircorum potabo)? FI 49, 14, sim.
Pul. ~ C f Jajce, Jajko, Mąda, Miętka.
Kozopas 'pasterz kóz, caprarius5: Cozopas
dux enoycus 1437 Wisi nr 228 s. 86.
Kozorożec zool. 'dziki kozioł, capricornus’ :
Kozorozecz cap<r>icornus ca 1500 P i7 IV 748.
Kozubek 'rodzaj naczynia zrobionego z kory,
vasculum e cortice factum : Coszvbek catillus
XV p. pr. R XVI 324; Coszvbkyem limpha
catillo ib.
Koźlaszki pl. tantum, bot. 'gatunek storczyka,
Orchidearum sp. tuberis obovatis’ : Koslasky satirion 1484 Rost nr 6297.
Koźlec 1. zool. 'kozioł, caper5: Wsyowszi
geno scor0 koszelcza kosmato (pełłem pilosam
caprarum), poloszila w głowach tego d r z e 
w n a ... A gdi prziszly poslowye, naleszono
drewno na loszu, a scora koszelcza v głowy
gego (pellis caprarum ad caput eius) B Z I Reg
19, 13. 16; Stało syo, isze gedno vlapywszi
kozelcza (haedum caprarum), przinyosla do
domu, a usliszaw mosz gey Thobyas, ano koszlecz wrzeszczi, rzeki B Z Tob 2, 20— 1.
2. 'przewrócenie się przez głowę, corporis in
caput circumactw : przewracać kozielce 'fikać
kozły, corpus in caput circumagere : Sly m nych...
geszthly wszadze na szkapycza..., zavodem na
konyv wradzą (leg. wraca), a czasztho koszyelcze *przeffvacza De morte w. 450.
Koźlę ' kózka, koziołek, capella, haeduś*: Nye
bodzyesz warzycz *koszlyoczyaa (haedum)
w mlyecze maczyerze gego B Z Ex 34, 26;
Yzay poiow osia y nakładł nan pełno chleba
a lagwyczo wyna, koszlyo s koz geno (tulit...
haedum de capris unum) B Z I Reg 16, 20;
Nygdysz my nye dal yednego kozlyeczya (hae
dum Luc 15, 29), abych ss mymy przyaczyelmy
godoval Rozm 388.

Koźlik bot. 'kozłek lekarski, Yaleriana officinalis L .y: Kozlik fu, yaleriana 1472 Rost nr 428.
Koźliny pl. tantum 'skrzyżowane deseczki przy
trzymujące słomę na grzbiecie dachu, może ro
dzaj gontu, dranica, nawet belka, asseres decussati, ąuibus stramenta in tecti fastigio sustinentur, fortasse scandułae ąuaedam vel etiam trabes : Pro 4 statuis vlg. sochy, 18 tegulis vlg.
kozlini 1398 StPPP VIII nr CCLV 25.
Koża 'skóra zwierzęca, pellis’: Ale kapłanów
bilo mało any mogły dostatcz<y>cz drzecz kozi
z dobitka obyetnego (ut pelles holocaustorum
detraherent) B Z II Par 29, 34.
Kożany 'skórzany, pelliceus : Vczynyl pan bog
Adamowy a gego szenye suknye koszane (tunicas pelliceas) B Z Gen 3, 21.
Kożdy f o r m y : n. sg. m. kożdy ca 1440
R XXV 220, Sul 86, Aleksy w. 18, B Z II Esdr
8, 94, OrtMac 58, etc.; f . kożda Rozm 28;
~ g. sg. m. kożdego Sul 92. 102, M W 65b.
76b. 90b, XV e*. SK J I 151; ~ d. sg. m.
kożdemu Pul 61, 11; ^ ac. sg. m. kożdy B Z
II Par 8, 13. 23, 8. 31, 16. Neh 5, 15. 18, Ort
Mac 102, etc.; kożdego B Z Gen 34, 15, M W
85 a—b; / . kożdą OrtMac 102; neutr. kożde
1471 M PK JW 107; ^ i. sg. m. kożdym XV med.
R XXIV 372; ^ /*. pl. f . kożdymi ca 1455 JA
XIV 493.
Z n a c z e n ie :
'jakikolwiek,
którykolwiek,
wszyscy (bez wyjątku, bez różnicy), każdy,
ąuicumąue, quivis, unusąuisąue, omnis, singuli :
Ihu Xpe, nasza radoscz,... czebye fali yązyk
cosdy ca 1440 R XXV 220; Koschdi (unus
ąuisąue) z braczyey myalbi swan czanscz Sul 86;
Kaszdi km yecz... dwa morgy na zymąn a trzeczy mórg yyesnye vikopacz bandzye yynowat
koszdego roku (ąuolibet anno) Sul 92; Ot koszdego palcza (a ąuolibet digito) w yedney vynye
przerzeczoney ma bicz potąnpyon Sul 102;
Apparuerunt illis dispertite lingve tam ąuam
ignis seditąue supra singulos eorum, nath koszdym sz nych (Act 2, 3) XV med. R XXIV 372;
Ymyąl koszdy (sc. rycerz) szwe szlothe paszy
Aleksy w. 18; Bodzeczye chczyecz obrzezowacz
koszdego pacholyka (omne masculini sexus)
B Z Gen 34, 15; Offyerowal Salomon ofyeri
panu na ołtarz bozi, gisz bil vdzalal..., abi
na kozdi dzen (per singulos dies) bilo ofyerowano na nyem B Z II Par 8, 13, sim. ib. 31, 16.
Neh 5, 15. 18; Ioyada byskup nye dopuscyl
zastopom, abi odeszły, ktorzi na kozdi tydzen
(per singulas hebdomadas) stacz myely B Z II
Par 23, 8; Bodz prawo przisyozne przed bogem,
abi kozdi zagnał swo zono (expellere omnes
uxores nostras) B Z II Esdr 8, 94; Then pyrwey
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weszmye za szwoy dług, a pothym drugy...,
a pothym trzeczy, a thako koszdy (OrtBrRp
48, 1: kaszdy) podług rządu zapowyedzyenya
OrtMac 58; Ma tesz thych to dzyeczy mathcze
na koszdy (OrtBrRp 75, 4: na kaszdy) rok
lydzbą czynycz ib. 102; O koszdą rzecz (Ort
BrRp 16, 2: o każde rzeczy) yako yesth prawo
ib.; *Goszdi szobye gali 1470 Wisi nr 2620;
Koszdi singuli (viginti ąuatuor milibus singuli praeerant I Par 27, 1) 1471 M PKJ V 49;
Cata manę, id est iuxta manę. In omni manę
na kozde gyątro (war. lub.: na kasde iutro, et
faciet sacrificium super eo cata manę manę
Ezech 46, 14) ib. 107; Iaco słucha na kosdy
(war. hal.: na każdy) rok a. iako obyczay
dawny odlugych (leg. od długich) czasów vt
expetunt tempora (Esth 9, 27) M PK J V 58;
Thacz yesth pany Anna sw yatha..., w ney sye
sthadlo *koszdy ma kochacz M W 62a; O stworziczielu... szwyatha, który iesz yasznoscz koszdego człowieka, szpomny na [na]szwe odkupyenye M W 65 b; Uchoway nasz, myły panye,
od grzechu koszdego M W 76b, sim. ib. 90b,
XV ex. SK J I 151; O Anno szwyatha,... szpomozy koszdego grzesznego czlowyeka M W
85 a—b; Gospodnye,... wroczysz koszdemu
(unicuiąue, FI: kaszdemu) podług skutków yego
Pul 61, 11; Tą dzywką ... dasch do kosczyola...,
ab y ... na kozdy dzyen (cotidie) bogv mylemv
slvzyla Rozm 4; Moyzesch przykazał, aby
kosdą dzyevyczą. . . , bądzyely w yazana obyetnyczą prz<ez> wyedzyena svego oycza..., ma
bycz obvyązana temv slyvbv Rozm 28; Kozdy
movyl, ysch szye to nygdy nye stanye Rozm
72; ^ Ze wszemy y s kosdymy (singulis) rolamy oranymy ca 1455 JA XIV 493. ^ Cf.
Koliżdy, Każdy.
Kożekrzył zool. *nietoperz, Yespertilio sp.’ :
Kozekril yespertilio 1472 Rost nr 1108.
Kożki, Kózki pl. tantum 'rodzaj pelerynki
podbitej futrem , vestis ex pellibus confecta :
Dauid, Iudeus, stetit ąuartum iudicium super
*cnoszky et ius sibi dictus cuszky decreuit 1447
Przem II nr 174; Eodem iudicio Dauid, Iudeus,
stetit primum iudicium super coszky Martini
sutoris ib. nr 194, sim. ib. nr 211; Eodem iudi
cio Dauid, Iudeus, posuit secundum iudicium
super M artinum sutorem pro *quoszky ib.
nr 206; Quinque faretras thuly, cozky, tunicam,
pallium et gladium 1448 Monlur III 168; Andro
meda uel andromedo est vestis facta ex pel
libus vlg. coszky 1450 RpKapKr; Endromeda,
endromis sev endromidis, uel endromedes dicitur duplex vestis sicut est palium forte et pilosum uel pilorum et yemale vlg. koszky ib.;

Honorabilis Pechna... com issit... tunicam ...
et palium rubeum et cosch<k>y et cingulum
argenteum 1451 KsNWarsz I nr 262; Koszky
andromede ca 1455 JA XIV 495; Koszky andromeda [...] vestis ex pellibus nobilibus 1457
P F \ 14; Nicolaus recepit tunicam andromedam
vlg. kosky 1458 KsNWarsz I nr 449; IV foderaturas al. koschky 1459 AKPr I 84; D orothea...
non recepit post mortem matris ipsius N icolai...
palium brunaticum, tunicam, andromedas al.
roszky (pro koszky) 1474 AG Z XVIII 81;
A może byczi syostram dozvolono podług po
kory gych albo tez gych stadia y podług myesczczy<a> y zyemy o svknye albo tez o kozvchoch albo y kózkach (circa vero humilitatem panni et pellitiorum ipsarum sororum iuxta
conditionem cuiuslibet earundem ac locorum
consuetudinem poterit dispensari) 1484 Reg 709;
Andromedas al. koszky 1489 AcLubl VI, sim.
1497 ib. V; Koschky crolicoue, tunica rubea
florentini panni 1492 RocznKrak XVI 58,
sim. 1493 PF IV 663; Coszky andromeda XV
p. post. PF V 11; Pelles koszky, secundum
alios andromeda koszky ca 1500 Erz 33;
^ Paliola plascziky uel kosky, quod idem est
(in die illa auferet dominus... mutatoria et palliola et linteamina et acus Ts 3, 22) 1471 MPKJ
V 88.
Kożuch fo r m y : n. sg. kożuch Sul 55, ca
1500 Erz 33; ~ g. sg. kożucha 1422 Przyb 16,
1469 ZapWarsz nr 1188, 1471 TymProc 281,
1479 ZapWarsz nr 1492; ^ ac. sg. kożuch
1420 AKPr VIII a 150, 1435 KsMaz III nr 996,
1438 ZapWarsz nr 857, 1461 ib. nr 1122, De
mor te w. 475; ~ g. pl. kożuchów 1479 Zap
Warsz nr 1473; ^ ac. pl. kożuchy Sul 50, 1484
Reg 709; ^ 1. pl. (o) kożuchoch 1484 Reg
709.
Z n a c ze n ie : futro a. błam futrzany, pellis,
yestis pellicea : Bystram w zal... kosuch lyszy
za pancz grzywen 1420 AKPr V IIIa 150; Pan
Materna nye strzelał puską na dom panye
Jadwigy a tym strzelenym nye wystrzelił dvu
dzuru s kożucha 1422 Przyb 16; O ktori koszuch y o czapką łan szalował na Gunoltha,
tego on vszitku nye ma 1435 KsMaz III nr 996;
Pauel nye winowath Janowi polukopya za koszuch 1438 ZapWarsz nr 857; Kedi ktho na
gany abo othzowye skazanya pana krakowskego..., lvpyeze gronostayowe, to gest take
koszvchi (pelles hermelinas, Dział 42: kocz
abo torlop gronostayow y)... d ac z... ma Sul 50;
Sząndza... pyrwey nye chcze any ma swego
bronycz skazanya, alysz pirwey przes stroną
otheszwalą trzy grzywny alybo kvnye lvpyesze,
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tho gest kozvch, gemv bądą dany Sul 55; Jako
mnye vynowath Andrzey po Katherzynye,
dzewcze swey,... kozvch vyevyerzyczy 1461
ZapWarsz nr 1122; Jakom ya nye pogonyl
Phynethi... anym ... gey w zyal... kożucha
vyevyerzyczego 1469 ib. nr 1188; Odeyma mv
torlop k v n y..., odeyma mv koszuch lyszy De
morte w. 475; Jacom ya... nye wzanl s skrzynye
Jedwydzyney... kożucha 1471 TymProc 281;
J a n ... vynovath trzi vyerdunky za robothą
kozuchowh pothla pozwowh 1479 ZapWarsz
nr 1473; Jako mnye any zenye m eg... Andrzeg...
nye poszyczyl koszvcha vyevyerzyczego,... anym
go dal dzewcze szwogeg, Katharzynye ib.
nr 1492; Plascze y kożuchy... <mają> myeczi
bez konlerzow vy<kra>vanych (chlamydes quoque ac pelles absque scolatura), rozporzysthe
albo <całe>, albo zschythe, z pągyiczami a<lbo>
z hafthkami, nye z othkryczym na *pyersyak
1484 Reg 109; A może byczi syostram dozvolon o ... o kozvchoch albo y kózkach (pellitiorum)
ib.; M ąszkykozvch subtunicale ca 1500 Erz 33.
Kożuszek 'mały kożuch, futerko, parva pell i s Ona nigednego koszuska ne malacz go
gest ona była, a to choscibi gy ona pred sz<i)mnem bila przycrila Gn 5b.
Kół f o r m y : n. sg. kol ca 1500 Erz 30; ~ g. sg.
kołu 1425 ZapWarsz nr 111, 1447 AG Z XI
304; ^ ac. sg. koł Słota w. 21, OrtKał 209.
210, OrtMac 143; ^ i. sg. kołem 1488 Zap
Warsz nr 1626; ^ /. sg. (na) kole 1441 StPPP
II nr 3012, OrtMac 143; ~ n. pł. koły 1411
KodW P V 185, 1424 Czrs 301, 1470 A G Z XVII
25; ^ g. pł. kołow 1392 TPaw IV nr 4254,
1411 HubeZb 54, 1412 KsM az I nr 1720, etc.;
~ ac. pł. koły 1398 StPPP VIII nr CCLV
37, 1435 ZapWarsz nr 508, 1475 StPPP XI
262, etc.; ~ i. pł. koły 1471 M M A e XVIII
nr 866; kołmi 1443 A G Z XIV 99. 101; kołami
1459 TymProc 263.
Z n a c z e n ie : *gruby kij, pal, drąg, żerdź,
palus, stipes, sudes'; N on recepi kolow unam
capetam nec in meo sepo non sunt 1392 TPaw
IV nr 4254; Pro 62 palis koli 1398 StPPP VIII
nr CCLV 37; Visionem habent p ro ... C palis
vlg. koli ib. nr 7515; Vbislaw Jan o u i... ne
rosoral trzsi copczow y granicz ani colow
tikal na gich 1411 HubeZb 54; Pro palis koli
vlg. dictis et quartis sępi przansla nuncupatis,
circa eandem viam septis et factis 1411 KodWP
V 185; Iacom ya ne brał Troy<a)nowich kolof samoftor 1412 KsMaz I nr 1720; A mnogy
ydze za stoi, szodze za nym yaco wol, yakoby
w zemo vetknol kol Słota w. 21; Yze na gego
dzedzyne pancz kop y trzy kolow porambyl

w plocze 1420 AKPr VIII a 154; Nunquam
Johannem ... impedient pro excisione lignorum
al. yazove koli 1424 Czrs 301; Dorothia nye
tknąla sta y *gedemnacze colow na pana Miroskowe dzedzine 1424 Przyb 18; Johannes...
plebano... debet... tres curros palorum vlg.
kolow ... dare 1425 KsMaz II nr 1222; Jako
ya ne *sząl Yanowa kona s kołu na yego lancze
chąszebną rzeczą 1425 ZapWarsz nr 111;
Jaco Abramów chleboyedzcza pobrał koly w mogey dzedzyne 1435 ib. nr 508; Alligauit al. przyt
knął boues dictos circa palum al. na kole
in stabulo al. w okolu 1441 StPPP II nr 3012;
Sepivit al. zagrodzyl... viam in duplo, super
quolibet loco, octo palis al. kolmi 1443 A G Z
XIV 99, sim. ib. 101; Gdy kto komu bydlą
napądzy, ysz szye... zabyye albo na kolye
przekolye OrtMac 143; Thamo gy (sc. konia)
gyego czeladz gonyla, gonyacz wbyezal na
ploth albo wszkoczyl na ostry kol yego plota
ib., sim. OrtKał 209, sim. OrtMac 143, OrtKał
210; Veniens super suis equis et super suo
curru ad ipsius domum recepisti sibi colamy,
v i,... aratra, redlicze et alia 1459 TymProc
263; Veniendo super... bona n o stra... scisserunt al. srambili duodecim palos al. colow
et in sex palis octo scissuras... seccaverunt
violenter in sepibus nostris..., qui pali al.
koli et scissure extendunt se in valore quindecim marcarum 1470 AG Z XVII 25; M andavit Petro, procuratori suo, palis hostia ecclesie
configere al. zabycz koly 1471 M M A e XVIII
nr 866; Recepit michi al. coly et rethe 1475
StPPP XI 262; Jakom ya nye zadała rany
Stanisławowi na plyeczy kołem sossnowym
1488 ZapWarsz nr 1626; Jako my Michał
rambil drwa olsowe y koly dam bove... in
silva 1491 ib. nr 1227; Pro quarta dimidia sexagena *kolnow ad latrificia 1495 WarschPozn I
408; Za koli ad ortum cannalium 1496 ib.
418; ^ zapieczony koł 'pal opalony ogniem
celem lepszej konserwacji, palus induratus flam mis, sudes ambusta ne p u tresca f: Sudes, id
est palus vel partica, que terre infigitur, proprie eyn zaunstecken oder pfale, zapyeczony
kol ca 1500 Erz 30; ^ od kołku do kołu
'wszyscy razem, wszyscy od pierwszego do
ostatniego, universi*: L ein... inculpaverat servitores sive terrigenas de Dobra, quod Huhnonem
interfecissent omnes in solidum al. od kołku do
kołu, exceptis duobus,... quibus non dedit pro
eodem homicidio culpam 1447 A G Z XI 304.
Kółeczko 'małe kółko taczek, wózka itp.,
pabonis vel currus rota p a n a '; Za kołeczka ad
taczek 1494 WarschPozn I 387.
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Kółko 1. '/wflfe koło, krążek, circuluś: Kolko
circulus XV in. R XXIV 68.
2.
'kółko taczek, wózka itp., pabonis vel
currus rota p a n a Pro kolka ad taczek decem
grossos 1493 WarschPozn I 351; Za kolka do 5
czegelnitz 8 grossos 1495 ib. 405.
Kór cf. Chór
Kót 'kostka u nogi (u konia), pęcina, talus' :
Exemplum de o, ubi longatur et ubi corripitur:
Kooth, koth Park 401; Si quis eąuus diversi- 10
mode infirmatur et extendit pedes a se, vlg.
roszyrza, isti minue venam in cote, vlg. na
cocze, et sanatur ca 1500 JA IV 89.
Kóz (?) dziwoki, dziwny koz zool. 'dziki
kozioł a. jeleń, Capra ibex L ? : Dzyvoky kos 15
(war. ka ł.: dziwny kosch) ibicum (numąuid
nosti tempus partus ibicum in petris vel parturientes cervas observasti? Job 39, 1) MPKJ
V 63.
20
Kóżki cf. Kożki
Kra 1. 'kawały lodu płynące z wodą, crusta
glacialis, quam flumen tr u d if: Piscaturam in
primis glaciebus al. na pyrzwey krze 1440
KodWP V 634; Piscaturam de prima tractura
al. k ra ... dedimus 1489 M M A e XVI nr 686. 2 5
2.
'kawał, bryła, frustum, moles9: K rą massam (et misit massam plumbeam in os eius
Zach 5, 8) 1471 M PK J V 116.
Krachki cf. Krewki
30
Krachkość cf. Krewkość
Kraczaj, Kraczej f o r m y : n. sg. kraczaj XV
med. Zab 523, XV p. post. PF V 29, ca 1500
Erz 33; kraczej 1437 Wisi nr 228 s. 88, ca 1455
JA XIV 495; ^ /. sg. (na) kraczaju 1428 ArchTerCrac CCCXII 365, 13, 1474 KodPol II 555; 35
^ g. pi. kraczajow (1283) XV KodTyn 62,
B Z Num 35, 4; ^ ac. pl. kraczaje XV med.
R XXIII 269; — i. pl. kraczajmi 1471 MPKJ
V 136.
Z n a c z e n ie : 'krok, miara długości (zmienna, 4 0
zależnie od okolicy), passus, cuius longitudo
per \arias regiones yariabaf: Ad fluuiolum ...
Csarnina stagnum nouum in sinistra habendo
ad undecem passus uocatur cracsaiow (1283)
XV KodTyn 62; N a kraczayu 1428 ArchTer- 4 5
Crac. CCCXII 365, 13; Craczey passus 1437
Wisi nr 228 s. 88; N a trzy kraczagye tribus
passibus XV med. R XXIII 269; Kraczay pas
sus XV med. Zab 523; Przedmyescze... od mvrv
myesczkego zewnotrz wokol na tisyocz cra- 50
czayow (passuum) syo rosczognye B Z Num
35, 4; Kraczyey passus ca 1455 JA XIV 495;
Kraczaymy (war. lub.: pasw m *krocząyemv) pas
suum (qui et summittentes bolidem, invenerunt
passus viginti Act 27, 28) 1471 M PKJ V 136; 55
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Per unum passum al. na k<r)aczayu 1474
KodPol II 555; Craczay passus XV p. post.
PF V 29; Krączay passus est spacium quinque
pedum ca 1500 Erz 33. ^ C f Kroczaj.
Kraczanie (?) 'krok, stąpnięcie, passus, gressus’: Twe kraczanye (pro kraczaye ?, war.
lub.: twe kroczaye) gressus tui (quam pulchri
sunt gressus tui in calceamentis! Cant 7, 1)
1471 M PK J V 74.
Kraczej cf. Kraczaj
Kradmie 'ukradkiem, potajemnie, po złodziej
ska, fu rt im : <P>yotr szalował na la n a ..., kako
pczoly... gego noczną rzeczą kradmye (furtim)
wzawszy do swego domv donyosl Dział 22;
<A>cz kto w czudzem gayv geden abo dwa dąby
wyrąby kradmye (furtive), za kaszdy dąb ósmy
sk o th ... przepadnye ib. 58.
Kradmo 'ukradkiem, potajemnie, po złodziejsku, fu rtim : Bili nyedaleko od muru gyne
studnyce, z nychze kradmo (furtim) wodi nacziraly ku ochlodzenyy syercz swich wyocey,
nyszly ku pycyv BZ Judith 7, 7.
Kradziebny 'dotyczący kradzieży, odnoszący
się do kradzieży, ad furtum pertinens*: rzeczą
kradziebną 'po złodziejsku, furtim : Yakom ya,
przyssethwschy s domv mąza m ego..., nye
wzyąlam skrzynky rzeczą kradzyebną s byączya
(pro pyączyą) koop grossy 1473 ZapWarsz
nr 1404.
Kradziectwo cf. Kradziestwo
Kradziejstwo cf. Kradziestwo
Kradziestwo, Kradziectwo, Kradziejstwo, Kradziewstwo, Kradzieżstwo fo r m y : n. sg. kra
dziectwo ca 1500 Erz 33; ~ g. sg. kradziestwa
1440 StPPP II nr 2850, BZ Lev 19, 11; kradziejstwa Rozm 462. 769; kradziewstwa Dek II 1;
^ i. sg. kradziestwem B Z Gen 31, 39. Ex 22,
7, 1471 TymProc 201, 1472 SprT N W VIII 2,
41; ^ ac. pl. kradzieżstwa Sul 47.
Z n a c z e n ie : 'złodziejstwo, kradzież, furtum ’ :
Nye czyn <k>radzewszthwa żadnego Dek II 1;
Sinowe Wirzbensky nye cradną any kradli,
any s kradzestwa ziwą 1440 StPPP II nr 2850;
Za kradzeszstwa (pro furtis) y skody vczynyone powynny mayą bycz prawem othpowyedzecz Sul 47; Czsoskoly kradzesztwem (fur
to) zagynolo, to nygdi nye bilo, abi ode mnye
kradzesztwem czso zagynolo B Z Gen 31,
39; A czbi... pyenyodze... od tego, który
przyyol, kradzesztwem *odyoty bi biły (furto
ablata fuerint), bodzyely nalyeszon zlodzey,
dwoyako ma wroczycz B Z Ex 22, 7; Nye vcinicze kradzestwa (furtum) B Z Lev 19, 11;
C hrczon... *kradzyewsthem szyą nye obychodzy any slodzyeyszkye... zyvye w kszyanzey
47*
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zyemy 1471 ZapWarsz nr 1418; Nye kradnye
w xanzey zemy any kradzesthvem zywye, any
thym kradzesthvem xandza... nye vskodzyl
1472 SprTN W VIII 2, 41, sim. 1471 TymProc
201; Kradzyeczthwo furtum ca 1500 Erz 33;
Górze vam, madrczy y lycemyernyczy.. którzy
oczysczyczye, czo yest znątrz kyelycha a vnątrznosczy pełny kradzyeystva (rapina)... y vschytkych grzechów Rozm 462; To szye stało...,
aby podobną mąką za yego grzech, czvsch lakomstva albo cradzyeystva pomsta nad nym
była Rozm 769.
Kradziewstwo cf. Kradziestwo
Kradzież f o r m y : g. sg. kradzieżą 1417 MacFam II 348, B Z Ex 20, 15; ^ ac. sg. m. a. /.
kradzież Sul 87, B Z Ex 22, 3, OrtBr VI 354,
Ort Mac 49; f . OrtBrRp 84, 2, OrtMac 114;
^ i. sg. kradzieżem B Z Ex 22, 12; ~ /. sg. m.
(o) kradzieżu Sul 95; / . kradzieży Sul 11.
Z n a c z e n ia : 1. 'potajemne przywłaszczenie
sobie cudzej rzeczy, kradzież, złodziejstwo, fu r
tum : Ho kradzezy myodow w dzyedzynach
>SW 11; Gdi nyektere xanząn nyektorego czlowyeka o kradzesz (pro furticinio)... obvynilbi,... thedi yemu ro k ... ma bicz dan Sul 87;
O kradzyezu brzemyenya trawi Sul 95; Nye
czyn kradzesza (furtum) B Z Ex 20, 15; Paklybi
kradzeszem (furto) ody<ę>to bilo, wroczy sko
do panu ib. 22, 12.
2. ' rzecz ukradziona, res furto ablata*: Nicolau s... nye cradl ani s nim cradzesa prziwal
{pro poziwal) 1417 MacPam II 348; Aczbi nye
myal czso za kradzesz (pro furto) wroczycz,
sam przedan bodzye B Z Ex 22, 3; Goraczą
gest rzecz, gdy kogo vfaczą... albo gdy nayda
kradzesz albo roszboy w gego zamkv OrtBr
VI 354, sim. Ort Mac 49; Ya yego naszladowal
asz w yego goszpodarza dom, gdzyem thą
kradzyesz nalaszl Ort Mac 114, sim. OrtBrRp 84,
2; Gdysz tha kradzyesz na szwey <s)zygy ma,
mozely on przeczyw themu czo mowycz? OrtMac 114, sim. OrtBrRp 84, 2.
Kradzieżstwo cf. Kradziestwo
Kraina fo r m y : g. sg. krainy ca 1450 PF IV
571, B Z Deut 20, 19, Rozm 518; ^ ac. sg.
krainę B Z Deut 19, 3; ^ /. sg. (na) krainie
1471 M PK J V 18; ~ n. pl. krainy B Z Gen
10, 5; ^ g. pl. krain B Z Ex 34, 15. I Par 9,
38; ^ d. pl. krainam B Z Judith 3, 9; ^ ac. pl.
krainy B Z Lev 26, 6, 1471 M PKJ V 82; ~ l. pl.
(po) krainach B Z Gen 2, 5. Ex 10, 19. 13, 7.
N um 20, 16.
Z n a c z e n ia : 1. 'dzielnica, okręg, terytorium,
terytorium objęte granicami, także granica, regio,
terra, fin e s': Z kragyny ca 1450 PF IV 571;

Bog vdzalal nyebo y szemyo, y wszelko *chro$zlyna polsko pyrzwey, nysz wiszla na szemyo,
y wszelkye żele po kragynach (omnemąue herbam regionis) BZ Gen 2, 5; K ayn... bidlyl
zbyegem na wzchot sluncza <w> pyrwszey kray*
nye od raya, gesz to slowye Eden (in terra ad
orientalem plagam Eden) ib. 4, 16; Ot tich so
rozdzeloni kragyni luczskye, każda w swo
wloszcz (divisae sunt insulae gentium in regionibus suis) ib. 10, 5; Nye wchodźy ny w szadno
smowo s łudźmy tich kragyn (regionum) B Z
Ex 34, 15; N a trzi drogy {pro części) rownye
wszitko *kragina two rosdzelisz (totam terrae
tuae provinciam divides) B Z Deut 19, 3; Nye
poczinay sczepow... ani szekirami około kragini poszekasz (nec securibus per circuitum debes
yastare regionem) ib. 20, 19; Wyelyki strach
wszem kraynam (provinciis) przipadnye BZ
Judith 3, 9; Craymy {pro crayny, war. lub.:
okrayny) okolnye przeycz errans migrare fecit
(yiros potentes gyrans migrare fecit Ecclus 29,
25) 1471 M PK J V 82; ~ Cy bidlyly kromye
krayn włoscy bracyey swey (e regione fratrum
suorum) w Ierusalemye BZ 1 Par 9, 38; ^ Ya
za yutra *przywyodo kobilky w twe *kraynye
(in fines tuos) B Z Ex 10, 4; Nye ostała gedna
zayste {sc. kobyłka) po wszech kraynach egip
skich (in cunctis finibus Aegypti) ib. 10, 19;
Nye wzyawy sze nyczs kwasznego u czyebye
any we wszech kraynach twich (in cunctis
finibus tuis) ib. 13, 7; Myecz nye poydze
w krayny wasze (non transibit terminos yestros)
B Z Lev 26, 6; ^ A toczsmi iysz w myescze
Kades, któreś to iest na poślednich kraynach
twych (in extremis finibus tuis) B Z Num 20,
16; ^ dubium: Branyny {pro krayny ?, war.
lub.: *branim) confinia (qui, sc. termini, circuibunt australem plagam ... ita, u t ... perveniant a meridie usque ad Cadesbarne, unde
egredientur confinia ad yillam nomine Adar
Num 34, 4) 1471 M PK J V 27.
2. 'brzeg, skraj9 pars, margo, ora5: Na kragynye rucha in ora (facies et quinquaginta ansas
in ora sagi Ex 26, 10) 1471 M PKJ W 18; Krystus
yest, studna vsvey (^szej*) pravdy, sz yedne
krayny, z drugyey krayny yest m atka Iesueristuszova, studnya vsvey ('wszej’) mylosczy.
0 przekląty Iudaszv..., czemv szyą nye zgadzasch thych to s krayn {czy skrayn)? Rozm 518.
Kraj fo r m y : n. sg. kraj XV med. R XXII
39; ~ g. sg. kraja B Z Lev 8, 24. Num 15, 19.
Ruth 1, 1. 2. 6. 2, 6. I Esdr 9, 11, M PKJ V
49, etc.; kraju XV med. SK J V 266; ^ d. sg.
kraju B Z IV Reg 10, 33; ^ ac. sg. kraj FI
1 Pul 132, 3, B Z Gen 13, 11. 16, 12. Jos 3, 8.
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Neh 1, 9, Pul 103, 10; ~ /. sg. (na) kraju BZ
na goro any sze dotykały gey krayow (nec
tangatis fines illius) ib. 19, 12; Bralasta syo
Ex 36, 11. Jos 3, 15; ^ n. pi. kraje FI i Pul
94, 5, M W 108a, Pul 21, 29. 97, 5, XV p. post.
spolv do myasta, któreś to na poślednich
krayoch bilo gego krolewstwa (in extremis
R XXV 200; krajowie FI 21, 29. 97, 5; — g. pi.
krajów FI i Pul 47, 9. 71, 8. 104, 32, B Z Ex 5 regni eius finibus erat) BZ Num 22, 39;
16, 35. 19, 12. Deut 28, 64, 1462 R XXV 270,
Przisli so do Etam, któreś iest na poślednich
krayoch pvscey (in extremis finibus solitudinis)
Pul 58, 15, etc.; krajew 1471 M PK J V 80;
ib. 33, 6, sim. ib. 33, 44; To zemyo bodzecze
^ ac. pl. kraje FI 47, 9, FI i Pul 2, 8. 73, 18.
147, 3. Ann 16, XV med. SK J V 284, BZ Num
myecz po krayoch swych wokol (per fines
13, 26. Is 48, 20, etc.; ~ v. pl. kraje Pul 66, 6; 10 suos in circuitu) ib. 34, 12; Oliwy bodzesz
myecz na swych (pro wszech) krayoch *twyth
~ i. pl. krajmi Sul 26; ^ /. pl. (na) krajech
(in omnibus terminis tuis) B Z Deut 28, 40;
B Z Ex 13, 20; krajoch FI i Pul 7, 6. 104, 30.
Rosproszi czo pan b o g ... od virzchv zemye az
138, 8, B Z Lev 26, 36. Num 22, 39. 33, 6. 44.
do krayow gich (ad terminos eius) ib. 28, 64;
34, 12. Deut 28, 40. IV Reg 10, 32, etc.
Z n a c z e n ia : 1. 'granica terytorium, teryto 15 Pobył ge Azael we wszech kraioch (in ... fini
bus) israhelskich BZ IV Reg 10, 32; Zwoi
rium objęte granicami, okolica, okręg, finis,
sobye... angyola boszego, gen bodze bycz po
limes, terminus vel etiam terra, quae certis
wszitkich kraioch (in universis finibus) Israhela
finibus continetur, fines, regio, terra, plaga’ :
BZ I Par 21, 12; Zemya nyeczista gest podle...
Dam cy ... w trzimane twoie craie zemske
(terminos terrae) i 7/ 2, 8, 57’ra. Pw/; Wstań, 20 gynich zem ganyebnoscy gych, gysz io napelnyly ot kraia asz do kraia (ab ore usąue ad
gospodne,... y powiszon bodz w craioch (in
os) swo ganyebnoscyo B Z I Esdr 9, 11; Abiscye
finibus) neprzyacelow mogich FI 7, 6, s/m.
biły zawyedzeny na kray nyeba (ad extrema
Pul; Wzpomono y *nawrocze se ku gospodnu
caeli) B Z Neh 1, 9; Ogloszcye to asz na krage
wszitcy craiowe zeme (universi fines terrae,
Pul: wszytky kraye zyemske) FI 21, 29; Pod 25 szemye (ad extrema terrae) B Z Is 48, 20;
S krayow de finibus 1462 R XXV 270, sim.
ług ymena twego, bosze,... chwała twoia w craie
XV
R XXIV 374; Do krayą (war. lub.:
zeme (in fines terrae, P ul: do krayow zyemye)
do krage) ad terminum (hic est terminus, in
FI 47, 9; Prawoti pełna prawicza twa do craiow
quo possidebitis terram Ezech 47, 13) 1471
zeme ib.; Panacz bodze... od rzeky asz do
craiow ocroga zem (usąue ad terminos orbis 30 M PKJ V 107; Genzie postawił krage twoge
pokogem (qui posuit fines tuos pacem) M W
terrarum, Pul\ az do krayow od kraya zyemye)
133 a, sim. Fl i Pul 147, 3; I wzwyedzo, ysz bog
FI 71, 8; Ti ies vczinil wszistki craye zeme
panuye Yakobow y krayow zyemye (finium
(omnes terminos terrae) FI 73, 18, sim. Pul;
terrae, Fl: conczom zeme) Pul 58, 15; Od krayow
W rocze iego so wszistky craie zeme (omnes
fines terrae) FI 94, 5, sim. Pul, M W 108a; 35 zyemskych (a finibus terrae, Fl: od conczow
zeme) k tobye yesm wolał, gdy styskowalo
Widzeli so wszistczy craiowe zeme (omnes terszyercze moye Pul 60, 2; Vslysz nas, boże,...
mini terrae, Pul: wszystczy kraye zyemye)
nadzeya wszech krayow zyemye (omnium finium
zbawene boga naszego FI 91, 5; Przyszła yest
terrae, Fl: wszech conczow zeme) Pul 64, 6;
mvcha y ploszczycze we wszelkich krayoch gich
(in omnibus finibus eorum) FI 104, 30, sim. 4 0 Zamoczo szye pogany a bacz szye będo, gysz
bydlyo na krayoch (qui habitant terminos,
Pul; Pobył wynnycze gich y fykowe drzewo
Fl: na conczoch) Pul 64, 8; Boycze szye yego
krayow gych (lignum finium eorum) Fl 104,
(sc. boga) wszystky kraye zyemye (omnes fines
32, sim, Pul; Gospodzyn bodze sodzycz krage
terrae, Fl: wszitczi conczowe zeme) Pul 66, 6;
szemske (fines terrae I Reg 2, 10) Fl Ann 16,
sim. Pul; Abi kaszdi swimy kraymy (suis 4 5 X pus... we wszech krayoch zyem przes apostolske kazanye znan yest Pul 75 arg.; Wstopayo
terminis) bil sstrzimaan a na nych doszycz
góry y sstopayo polya na myeszcze, yesesz
ymyal, vstawyami Sul 26; Kray terminus
zalozyl gym. Kray (terminum, Fl: mezo albo
XV med. R XXII 39; Pax fuit diffus*a in vnigranyczo) polozyl yes gym, yegosz nye *przeuersos fines terre kraye szwyatha XV med.
SK J V 253; Stani roszbily w Ethan na posz- 5 0 stopyo Pul 103, 10; Gdy rozdzelyal naywysszy
pogany, gdy rozloczal syny Adamowy, vstawyl
lednich krayech puszczey (in extremis finibus
kraye (terminos) lyudzyom podług czysla sy
solitudinis) B Z Ex 13, 20; Tym pokarmem
nów Israhel Pul Deut 11; B y... sydovska
karmyeny soo, dokoot nye doszyogly wszech
zyemya... myr y pokoy myala, dostoynye my
krayow szemye (fines terrae) kananeyskyey ib.
16, 35; Waruyczye, abiszczye nye wstopowaly 55 szye vydzy, by ten czlovyek nam przeczyvny
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od naschego odpyssan kraya Rozm 583;
~ Homo ąuidam nobilis erat et dives et abiit
in regionem longinąuam, w krage dalekye,
accipere sibi regnum (Luc 19, 12) XV med.
SK J V 284; Wiswolyl sobye Loth kray (regio
nem) podle Yordana B Z Gen 13, 11; Y sm ahel...
*straczy kray swey braczy ib. 16, 12; A ktorziszbi z was ostali, dam strach na gich szerca
w kray och nyeprziyaczelskich (in regionibus hostium) B Z Lev 26, 36; Wroczili syo..., wszitki
krage schodziwszi (omni regione circuita) BZ
Num 13, 26; Przidzecze do zem ye... a *bodzecze
gescz chleb kraya tego (comederitis de panibus
regionis illius) ib. 15, 19; Wiszedl czlowyek
s Bethlema ludowa do kraia (in regione)
moabskego B Z Ruth 1, 1, sim. ib. 1, 2; Ta
gest moabitska, iasz prziszla s Noemy s kraia
(de regione) moabytskego ib. 2, 6, sim. ib. 1, 6.
2. 'brzeg, skraj, strona, zewnętrzna część, ora,
limbus, margo, ripa : Yasz stanpa w kray odzena
gego (quod descendit in oram vestimenti eius)
FI 132, 3, sim. Puk, A cz... przebywacz bodo
w krayoch morza (in extremis m aris)... y tamo...
trzymacz mo bodze prawycza twoya FI 138, 8,
sim. Puk, Uczynyl gest dzerszadlo... na krayu
oponi gedney,... a na krayu oponi drugey
takyesz (in ora cortinae unius... et in ora cortinae alterius similiter), abi sze społu sesla
dzyerszadla B Z Ex 36, 11; Dotknol syo kraya
vcha prawego (extremum auriculae... dextrae)
B Z Lev 8, 24; Gdysz wnidzecze w kray wody
(partem aquae) *iordanskich, stoyczesz tv BZ
Jos 3, 8; Omoczili nogy swe na krayv (in parte
aquae) Iordana ib. 3, 15; Kragye oras (fecit...
superhumerale de au ro ..., d u as... oras, sibi
invicem copulatas Ex 39, 4) 1471 M PK J V 20;
N a krayą sub crepitudine (decurrere faciet
sanguinem super crepidinem altaris Lev 1, 15)
ib. 21; Kragye labium (fecit quoque marę fusile
decem cubitorum a labio usque ad labium
III Reg 7, 23) ib. 43; Od kragyą (war. lub.:
od kraya) labro (fecit... marę etiam fusile
decem cubitis a labio usque ad labium II Par
4, 2) ib. 49; Do kragyew in parte (in partes
vade saeculi sancti cum vivis et dantibus conlessionem deo Ecclus 17, 25) ib. 80; Az do krayą
(war. lub.: ass do krage) usque ad labium
(usque ad labium eius, sc. altaris Ezech 43,
13) ib. 106; Kraye korczagowy ora calicis
XV p. post. R XXV 200; ^ Ab oriente, hoc
est ab illa plaga mundi, od onego krayv
szwyatha, ubi sol oritur XV med. SK J V 266;
Przecyw kraiv na wschód sluncza (contra orientalem plagam) pobył wszitko zemyo B Z IV Reg
10, 33.

Krajać *krajać, nożem a. nożycami rozcinać,
ucinać, scindere cultro vel forcipe, secare, amputare': P anny,... małe koszy przed szo kraycze
Slota w. 71; ~ Stateram, pondera, mensuras
al. łokcie et alia huiusmodi habendi et cum eis
exercendi iuxta genus ipsorum, pannos radendi
al. postrzygac et sarcinandi al. kraiac (1439)
XVII in. M M A e XVII 333; Martinus sarcire
al. crayacz et consuere vestimenta, ac laborare
sartico labore, Polonicum dicendo craweczską
robothą,... perficere se obligauit 1442 StPPP II
nr 3050; Mozely ten woyth szynkowacz, szukno
krayacz, lokczyem albo gynnym obesczym szye
obchodzycz w myesczye?... Myesczanynowy,
kthory ma woythowszthwo dzyedzynne w mye
sczye, nye mogą bronycz szynkowanya, zukna
krayacz OrtMac 73, sim. OrtBrRp 58, 1—2.
Krajanie fprzecinanie, rozcinanie, scissura’: Ve
wschytkyey svkny nye byl nyyeden schew
any żadnego krayanya było v nyey znacz (in
tota tunica nulla consutura fu it... nec scissura)
Rozm 141.
Krajcar *jednostka monetarna równa 1/2 gro
sza, pecunia valoris dimidii grossi': Plebanus...
recepit... mirram pro sex cruciferis, cingulum
sancte Rosę et libellum indulgencias Romanas
in se continentem in valore IIII crayczar 1497
AcLeop II nr 1709.
Krajczy 'pewien wyższy urzędnik dworski
(pierwotnie z obowiązkiem krajania potraw
u stołu królewskiego), maior curiae magistratus
(cui olim officium scindendi fercula impositum
erat/ : Krayczy incisor ca 1500 Erz 33.
Krajka *ucięty pasek sukna, parni segmentum
longum : S arta... est illud, quod sartor abscindit a panno vlg. krayka XV p. post. PF
V 14.
Krajkowe 'oplata na rzecz pana feudalnego od
sprzedaży tkanin, tributum, quod a pannis vendendis feodali domino sohebatur : Quatuor marcas de Tarnoviensi balneo et quatuor de bancis
al. kraykowego (1494) XVIII ArchSlaw II 251;
Quatuor marcis de balneo Tarnoviensi, ubicunque extiterit, et quatuor de paneis sive pannis
al. z kraykowego ab omnibus pannificibus et
m ercatoribus..., qui pannos vendunt (1498)
XVIII ib. 272.
Krajnik 'naczelnik małego okręgu wsi na pra
wie wołoskim, wojewoda wołoski, praefectus parvo
pago vicorum iure Yalachico conditorum: Termini Valachorum presentibus Paschco woyewoda, kraynyk 1442 A G Z XI 199; Presentibus
Paschek knyazio, Hriczko craynyk ib.; Presen
tibus ibidem Paulo knyaz de Odrzechowa,
Hriczkone craynyk de ibidem ib. 206; Penam
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vallatam vallavimus inter Paschkonem knyaz
de Odrzechowa et Hriczkonem kraynyk de
ibidem 1446 ib. 282; Cum eiusdem domini
capitanei kraynik de Odrzechova pro agnis
censualibus al. dąn pro castro Sanok dandis
annuatim 1449 ib. 348, sim. 1447 ib. 313;
Craynyk testes inducere debet... Qui iurabunt,
quia sciunt et testificantur, quod craynyk de
m andato knyazowi P rócz... hominem profugum detineret 1470 AG Z XVII 36; Ipsam sculteciam al. knyasthwo in Makowa vendidit
provido Cunrado craynik de Brilinycze 1484
AG Z XVII 209, sim. 1486 ib. 227. 228; Labor<iosus> Petrus al. craynik, kmetho de
Iaszkmanicze 1486 AG Z XVIII 491; Iohannes
Cokothek, Syenko Myelnowsky *cranyk, Fyedko
cuaasz {pro knyasz) de Makowa manu coniuncta fideiusserunt 1495 AG Z XVII 315.
Krajny 'skrajny, na końcu będący, ostatni,
terminalis, finalis, extremus': Kv kraynemv ad
extremum (egredere in occursum A chaz... ad
extremum aquaeductus piscinae superioris Is
7, 3) 1471 M PK J V 89.
Krak zool. *kruk, Corvus corax L .': Iste
Crak, qui latine corvus dicitur,... per Lechitas
est in regem assumptus {ca 1250) XV M PH
II 473. ^ Użyte jako nomem proprium.
Krakowski 'z Krakowem związany, Krakowowi
właściwy, Cracoviensis, ad Cracoviam pertinens':
grzywna krakowska, grzywna liczby krakowskiej
jednostka pieniężna składająca się z przyjętej
w Krakowie ilości drogiego kruszcu, najczęściej
srebra, lub pieniędzy, pecuniae modus, qui certo
ąuodam aeris, auri, imprimis argenti pondere vel
pecuniae numero constabaf: Jakom ya nye ranczil poi grziwni cracowskyey ve dw {leg. dwu)
nyedzelyv dacz 1456 ZapWarsz nr 1048; Jako
ya szamoczwarth nye zasthamp<i)l drogy dobrowolney szlachathnyey A nnę... anym gey
rampka szdrapal wroczlawszkyego wasznosczy
yako poi grzywny liczby krakowszkyey 1480
ib. nr 1485.
Po krakowsku fwedług krakowskiego zwy
czaju, morę Cracońensi : Tignus kosziel na
domu, czo na niem dach, po krakowsku krokwy
XV e*. A K H VIII 453.
Kram, Krom 'kram, budka targowa, taberna
m e r c a to r ia De cameris, vbi panni vendentur,
et de cameris institorum, que cram (Wiszn II
478: erami) vlg. appellantur 1257 M M A e V
nr 1; Damus sextum denarium de cameris
pannicidarum et de cameris institorum, que
*crame vlg. nuncupantur (1306) 1452 ib. nr 3;
Erant erami mercimoniorum et pretorium in
medio fori 1339 Lites I 319; Item duo cellaria
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pro vino propinando et duo tentoria pannorum,
videlicet <k>rąmy dicta in wlgari (1363)
M M Ae X 162; Duas marcas quolibet anno
perpetuis temporibus de instita al. krom 1440
KodUniw I 196; Ktho ma komorą kupną, kram
OrtMac 55; Gdzye dwa czlowyeky albo wyączey
maya yeden dom albo szukonny {OrtBrRp 70,
1: szukyenny) kram ib. 93; Mercimonium sive
erom in palacio ad plateam 1487 RocznKrak
XVI 55; Pilnosczom doglendacz chczemy, sze
wselky thowar y kupya, chtorem pod kromy
przedayom, kasdem wedlye ye dostoinosczy
po latwem, rownem, sprawietlywem targu przedano, myerzono, ważono XV p. post. WilkKrak 47.
Kramarka 'handlarka, mercatoris uxor vel f e mina, ąuae tabernam mercatoriam propriam habet9: Cramarka negociatrix XV med. R XXV
158; Kram arką instita ca 1500 Erz 33.
Kramarski *dotyczący kramarza, będący
w związku z kramarzem, ad institorem perti
nens': Cista institoris al. kramarszka 1497
RocznKrak XVI 65.
Kramarz, Kromarz 'kupiec, handlarz, mer cator, institor' : Micolai, cramars de Mislimicz,
habet ius 1406 Liblur nr 1747; Kramarz institor
ca 1428 PF I 496; Hannus cramarz cum Vacz
de Peculicze... Hannus cramarz resignauit
agrum Vaczoni de Pyeculicze medium laneum
cum omni iure, prout idem Hannus cramarz
habebat et posidebat 1439 Przem I nr 2897,
sim. 1440 ib. nr 2909; Steczko... cum vxore
eiusdem M artini resignauerunt domum Hannus
*cramar cum omni iure 1440 ib. nr 2974; Pro
quibus pecuniis est fideiussor Hanus *cromar
1441 ib. nr 3022; Eodem iudicio Niclos *rymar
fassus est teneri X m arcas... domino Iohanni
*cramar, consuli ciuitatis Premisliensis 1447
Przem II nr 157; M argaretha... resignauit do
m um ... domino Iohanni cramarz 1449 ib.
nr 484; Pono pecunias meas pro ortilegio cum
Hannus kramarz ib. nr 532, sim. 1451 ib. nr 847;
A Iohanne mercatore al. Hannus kramarz ib.
nr 534; Stanislaus cramars ius habet 1463
Liblur nr 6757, sim. 1495 ib. nr 8754; Cramarzom mercatoribus 1461—7 Serm 97 v; S kra
marzem cum negociatore (cum viro irreligioso
tracta de sanctitate..., cum negotiatore de
traiectione, cum emptore de venditione Ecclus
37, 12) 1471 M PKJ V 84; Maczek kramarz
1478 A G Z XVII 155, sim. 1492 AcPosn II
242, 1498 Liblur nr 8904; Cramarze, cupczy
mercatores XV ex. PamLit XXVIII 307; Insti
tor id est mercator kramarz albo kvpyecz
ca 1500 Erz 33.
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Kramnica *budka targowa, kram, sklep, /a- I ii a balista ib. 170; Regestra census antiąui in
berna mercatoria': Quod debet loco istius debiti
! thezauro,... XV galee, VI nakolanky..., XI
remittere domum suam cum duabus institis i
crap i... recepi 1478 M M A e X III nr 2173.
I
suis al. i s cramniczami 1441 AcPosn I 81;
Krapel cf. Krepel
Kramnycze mercimonia ca 1500 Erz 33.
5
Kras 'barwa, kolor, color' : Quomodo obscuKramny 'dotyczący kramu, będący w związku
ratum est aurum, mutatus est color optimus
z kramem, ad tabernam pertinens, tabernarius' :
przemenil szo crosz (leg. kras) albo fwarbo
Elizabeth... Sbigneum ... pro LXIIlI~or marcis
(pro farba) 1461—7 Serm 91 v.
debiti vlg. dicti jateczny et cramny sui de iuraKrasa f o r m y : n. sg. krasa FI i Pul 95, 6,
mento liberum dimisit et absoluit 1398 StPPP 10 XV in. R XXIV 349, XV med. R XXV 158,
VIII nr 7401; ~ O ctore penandze y cramni
XV med. SK J V 276, eter, ~ g. sg. krasy FI
rzeczi S tachna... Voydka szalowała, tych on
i Pul 44, 13. 49, 2. 67, 13, XV in. R XXIV 64,
ne pobrał 1436 A K H III 139; Stanislaus instiXV med. R XXV 156, eter, ~ d. sg. krasie
to r... reposuit pater noster al. paczerze cum
FI i Pul 29, 8, BZ Judith 10, 7. 14, OrtMac 69,
claue argenteo... dicens, quod dietę uxori eius in 15 OrtRp 55, eter, ~ ac. sg. krasę FI i Pul 20, 5.
92, 1, FI 25, 8, Gloger, eter, ~ v. sg. krasa
rebus institoriis al. cramnich receptis <invadiaXV p. pr. R XVI 339; ~ i. sg. krasą FI i Pul
tum erat) 1440 StPPP II nr 2820; Tso nanj ża
44, 5. 103, 2, Rozm 20. 22; ^ /. sg. (w) krasie
łowano o *dwaneczcze bobrow ..., tego ne
XV in. R XXIV 70, XV med. SK J V 273, Aleksy
wsąl, y za dwadzeszcza grziwen cramnich rzeczy
1442 ib. nr 3069; Myesczanyn svkno alybo 20 w. 17, BZ Judith 11, 19, M W 58b, eter, ^ n. pl.
craamne rzeczi (pannos et merces) zyemyanykrasy FI i Pul 64, 13.
novy na borg dayancz, przes swyatki doswyathZ n a c z e n ia : 1. 'barwa, kolor, color': O kraczy, o (pro a) dług sąndem odzyrzy Sul 11;
szye skory czyala Iesucristova (de colore cutis
G d i... myesczanyn svkna alybo gynsze rzeczy
corporis Jesu) Rozm 148; Skora była yego czyala
kvpne abo crampne (pannos aut alias merces)... 25 byala yako mleko a syyatla yako lylyove kraszy
zyemyenynowy na bork d a ..., zalyyącz o diuk
(candidi lilii candoris) ibr, Mało schyrokye oczy
swoy, doswyatczy przes swyatky Sul 33; ^ ko
myal a svyatle yako kraszą yacynctova (lucens
m ora kramna *kram, sklep, taberna mercatoria':
color ut iacinctus) Rozm 149.
Ktho myal dom albo rolą czynszowa albo
2. 'piękność, uroda, wdzięk, powab, decor,
komorą kramna gdzye Ort Mac 54; Ktho kramna 3 0 pulchritudo, venustas': Sławo y weliko craso
komorą albo dom, albo rolą czynszowa ma,
(decorem) wzloszil ies nan FI 20, 5, sim. P ul;
Gospodne, miłował iesm craso (decorem, P u l:
themu szyą yey ne trzeba odrzekacz besz yego
wolyey, aleszby yemu zaplaczona ib., sim.
okrasę) domu twego FI 25, 8; Gospodne, w wo
OrtBr VII 565. ^ Cf. Kmin.
li twoiey dal ies crase (decori) moiey czescz
Kranc 'ozdoba na szczycie czegoś (domu, 35 FI 29, 8, sim. Pul; S craso twoio y czudnosczo
twoio (specie tua et pulchritudine tua) rozumey,
szafy, hełmu itp.), corona : Tecturam faciat in
szczostne poydzi y croluy FI 44, 5, sim. Pul;
modum crinalis in vulgari crancz 1426 M M Ae
I poszodacz bodze crol crasi (decorem) twoiey
XVI nr 991; Hannus m ensator... armarium
FI 44, 13, sim. Pul; Od Syon welebnoscz crasi
cum tribus cameris seu seraculis de *sthokwpharcz ex omnibus eiusdem partibus et cri- 4 0 iego (species decoris eius) FI 49, 2, sim. Pul;
Rostyo crasy puszczey (pinguescent speciosa
nali al. cranczem supra eundem ... N icolao...
deserti) FI 64, 13, sim. Pul; Crol częy miły, my
efficere... se ... obligavit 1459 CracArt nr 517;
ły, a crasi domu dzelicz plony (speciei domus
Krancz ad cassidem aureus 1494 SprKHS VIII
s. CLXI.
dividere spolia) FI 67, 13, sim. Pul; Gospodzin...
Kraniec 'rodzaj czepca, przepaska na włosy, 4 5 w craso (decorem) oblekł se FI 92, 1, sim.
Pul, M W 124 a—b; Spowedz y crassa (pul
mitra, redimiculum crinium : Cranecz redimicuchritudo) w obesrzenu iego FI 95, 6, sim. Pul;
lum XV p. pr. PF V 29.
Zpowyedzo y kraszo oblekł sie FI 103, 2, sim.
Krąp czy Kręp ' może przyrząd w postaci po
Pul; Ex amissione decoris, crasy, filii sui XV
jedynczego lub rozszczepionego haka, zawieszo
nego u pasa, służący do napinania kuszy, instru- 50 in. R XXIV 64; Excellit in specie w crase ib. 70;
Species tua vlg. crassa, pąknoscz ib. 349; O cramentum ad instar unci simplicis vel duplicis efsza czynv o decus armorum! XV p. pr. R XVI
fectum, quo ballista intendebantur': Krczon ne
339; Peffno crascho decor XV p. pr. R XXII
vroczil gynich rzeczy liczem, iedno krąp,
334; Chczesz nyeewiasty widzecz prze kraszo,
*sczo mu ławniczy w yego dom przinesly 1403
Piek VI 168; Debuisset sibi restituisse krąp 5$ tegdi parnyotay, yze Tanita (pro Tamara) od
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swego brata czystoto szgubila Gloger; Non habuit speciem, barvy, neque decorem krassy XV
wied. R XXV 156; Crassa decus ib. 158; De
ipsius speciositate, kraszę, dicit, hec est speciosior, kraschscha, sole (Sap 7, 29) XV med.
S K J Y 273, siwi. ib.; Ut per istas decoras creaturas eius speciositas, krassa, dignitas et nobilitas,
slachethnoscz, aliąualiter agnoscetur ib. 276;
*Cchowal gye na wyelebnosczy y na kraszę
y myąl koszdy szwe szlothe paszy Aleksy w. 17;
Neptalym, geleyn wipuszczoni, dawayoczi wimowi kraszy (dans eloąuia pulchritudinis) B Z
Gen 49, 21; lako pirworodzonego bika krasa
gego (pulchritudo eius) B Z Deut 33, 17; Geyze
takesz bog przidal krasi (contulit splendorem),
bo wszitka ta ozdoba nye z nyeczistoti, ale se
czsnoti bozey pochadzala B Z Judith 10, 4;
A przeto pan wszitko to kraso (pulchritudinem)
na nyey roszirzil, abi nye przirownano kraso
(decore) wszech oczima bila ykazana ib.; Gysz
gdi io opatrzily,... podziuily syo barzo krasye
gey (mirati su n t... pulchritudinem eius) ib. 10, 7,
sim. ib. 10, 14; Nye takey zoni na zemy w wezrzenyv, w krasye (in pulchritudine) y w umisle
swich slow ib. 11, 19; Ku they tho gyeradzye...
szlusza czynyone szlotho y szrebro, czo szlusza
ku panye<ń)szkyey kraszye Ort Mac 69; Krassye pro ornatu OrtRp 55; Slycznoscz, *kraschia
(war. lub.: osobnoscz) venustas (nam prudentiam et eloąuii venustatem, etiam absque illo
ipsa epistoła praeferebat Prot) 1471 M P K J \ 7;
Krascha species (erat autem species gloriae domini Ex 24, 17) ib. 17; Kv krasse ad cultum
(quae ad cultum muliebrem pertinebant Esth
2, 12) ib. 57; Krassą speciem (super salutem et
speciem dilexi illam Sap 7, 10) ib. 75; Craschi
formę (hanc am avi... et am ator factus sum formae illius Sap 8, 2) ib.; W krasye cznoth thwich,
Anno swyata, kroi nyebyesky wyelykye kochanye ma M W 58b; Wybrał yest nam dzyedzynę
*swoye, krasę Yak<uba>, yegosz mylowal (spe
ciem Jacob, quam dilexit, FI: czudnoscz Iacob,
iosz miłował) Pul 46, 4; I dal w yęcztwo mocz
gych y krasę (pulchritudinem, FI: czudnoscz)
gich Pul 77, 67; Xpus, przemogw szmyercz,
w krasę wstanya z martwych oblyekl szye Pul
92 arg.; Anyely... przynyesly przed n y ą ...
yedno dzyeczyą barzo nadobne y szylno
szmyerne, yze yego smyary y yego kraszy...
nygd vypovyedzyecz nye może Rozm 19; Czczyenye o nadobnosczy czyala blogoslavyoney dzyevycze Maryey y o yey dzyvney kraszye (pulchri
tudine) y nadobney Rozm 20, sim. ib. 147;
B og... yey (sc. Marii) czyalo vyelyka craszą
(pulchritudine) vczczyl Rozm 20, sim. ib. 22;
S ło w n ik s ta r o p o ls k i I I I
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N a tey latorosly zakvytl kvyat vesoly, podobny
rozy, alye kraszy y nadobnosczy nad roza (rosa
pulchriorem) Rozm 73; Vyelmy szye kochał
v kraszye (in venustate) onego mylego dzyeczyatka Rozm 85, sim. ib. 120; Iesukrystvszovey
mądrosczy a kraszye vyelmy szye dzyyyącz (formam admirantur), movyly: To yest szyn Ivpytrow Rozm 103, sim. ib. 119; Tedy była yego
krasza oddalona, bo yest yego svyate lycze
vbyto y zeplvano Rozm 833.
3. 'świetność, wspaniałość, pompa, splendor,
ornatus5: A rchelaus... pochoval svego (pro
yego)... podług przykazanya Herodowa, nycz
nye pvsczayącz svyeczkye kraszy y yyelyebnosczy (nihil regii ornatus in funeris pompa praetermittens), ktora<s)ch by była przy pogrzebyech krolyewskych Rozm 111; ^ ' osobista
świetność, godność, ranga, auctoritas, honor9:
Mystrzy, yyemy, yzesz praydzyyy a drugą
('drogę5) bożą y praydzye nayczasch, nykogo
nye dbayącz, bo nye patr<z)ysz na krassą czloyyeczą (non enim respicis personam hominum
M at 22, 16), alye przykrocz movysch, czvsch
pravdą, małym y yyelkym Rozm 456, sim. ib. 327.
4. zool. 'kraska, Coracias garrulus L ? : Krassa
crocola 1472 Rost nr 1370.
Krasić fo r m y : praes. ind. 3. sg. krasi 1466
R XXII 16, Rozm 104; ^ praet. 3. sg. f . kra
siła Rozm 148; ^ part. praet. pass. n. sg. m.
kraszony ca 1455 JA XIV 490; g. sg. m. a.
neutr. kraszonego 1471 M PK J V 20; ac. sg.
neutr. kraszone B Z Ex 35, 23; g. pl. neutr. kra
szonych B Z Ex 35, 25.
Z n a c ze n ia : 1. 'barwić, farbować, fucare,
tingere : Acz kto m yal... czyrwone sukno dwogecz kraszone (coccumque bis tinctum ),...
offyerowaly soo panu B Z Ex 35, 23; Nyewyasti... naprzoodly... czyrwonich sukyen dwogecz krassonich ib. 35, 25; Y czirwczowego aut
dwoyczy kraschonego cocco bis tincto (fecit...
superhumerale d e ... cocco... bis tincto Ex39,2)
1471 M PK J V 20; Y czo klądzyesch nadzyeyą
v starem, yen szade yloszy kraszy (qui canos
tingebat), aby szye yydzyal mlod? Rozm 104.
2. 'czynić pięknym, upiększać, zdobić, pulchrum reddere, decorare': Kraszony sufultus ca
1455 JA XIV 490; Ta rumyonoscz, złączywschy
szye z balosczyą, szylno y (leg. ji 'go5) kraszyla
(plus ipsum decoravit) Rozm 148; ^ Libertas
predulce bonum, bona cetera condit craschy
1466 R XXII 16.
Cf. Okrasić, Pokrasić, Ukrasić, Okraszać
Kraska zool. 'kraska, Coracias garrulus L .\
w Biblii zapewne 'pelikan , in Seriptura sancta
fortasse 'pelecanuś: Onacraculus est auis
48
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aąuatica valde gulosa, craszka, que sonum horrendum facit (Lev 11, 18) 1471 M P K J Y 22.
Krasność *czerwień, barwa czerwona, może
piękność, color ruber, fortasse pulchritudo*: Any
lylya byalosczya, czyrvona roza krassznosczya,
any nardus szva *vonyosczya, zamorszky kvyat
szva drogosczya Maryey szya równa 1453 R
XXV 212, sim. XV p. post. R XIX 57.
Krasny, Kraśni f o r m y : n. sg. m. krasny XV
in. R XXIV 64,
Gen 49, 22. I Reg 16, 12,
Pul 44 arg., Rozm 120. 148, e/c.; / . krasna Gn
gl. 70b, XV med. GIWroc 98r, 1453 R XXV 212,
B Z Gen 12, 11. 14, etc.; neutr. krasne FI i Pul
146, 1, B Z Gen 3, 6, M W 129a, Rozm 833;
^ g. sg. m. krasnego 1471 M PK J V 5 7 ;/. kra
snej B Z Gen 29, 17; neutr. krasnego Gn gl. 70b,
B Z I Reg 15, 9, Rozm 20. 148; ^ ac. sg. m.
krasnego Gloger, B Z I Par 7, 18; / . krasną
ca 1428 P F I 481, BZ Deut 21, 11; neutr. krasne
B Z Gen 2, 9, Rozm 208; ~ v. sg. f . krasna XV
p. post. R XIX 56; ~ i. sg. m. krasnym XV
p .p o st.R XIX 58;/. krasną Rozm 142; ~ n .p l.r n
krasne B Z Num 24, 5; / . krasne XV med.
GIWroc 103 v, Aleksy w. 218, 1471 M P K J Y 112,
Rozm 150; kraśnie XV p. post. R XLVII 361;
neutr. krasna ca 1420 R XXIV 81; krasne B Z
Gen 6, 2, Rozm 20; ^ ac. pl. m. krasne Rozm
102; / . krasne BZ Judith 10, 18, Rozm 154.
Comparat. n. sg. m. krasszy Rozm 37. 148.
841; / . krassza XV med. SK J V 273; ^ n. pl.
neutr. kressze B Z Gen 49, 12.
Superlat. n. sg. m. nakrasszy Rozm 278; ^ g.
sg .f. nakrasszej XV p. post. R XIX 54; ~ ac. sg.
neutr. nakrassze Rozm 111; ~ n. p l.f. nakrassze
BZ Gen 6, 2; neutr. nakrassza Naw 42.
Z n a c z e n ia : 1. ' czerwony, ruber' : A d ...
crasny damb (1379) M M A e VIII 75; Wyslvchawschy dzyevycza M arya ty slova, naszylney
szyą zm ączyla... y spadla yey barwa krasna
yako roza (color eius roseus m utatur in pallorem) Rozm 24; Skora była yego czyala byala...,
a *svakosz y (leg. ji 'go’) sloncze było okraszylo, a dlatego on byl kraszy, bo byl nyeczo
rumyon od sloncza (ipsum ... sol decoloraverat maiorem ad decorem) Rozm 148.
2. 'ładny, śliczny, piękny, urodziwy, wspaniały,
pulcher, yenustus, decorus, speciosus’ : Tescy ona
była gest sercza cystego a oblicza crasnego fuit
enim mente et corpore munda et pulcra Gn gl.
70b; N a obliczu gest bila crasna ib.; Bogv naszemv bodz weselee y krazne pfalene (sit iucunda
decoraąue laudatio) FI 146, 1, sim. Pul; Zabulon,
qui interpretatur stan crasni, id est regnum celorum XV in. R XXIV 64; Crzasna decora ib. 69;
Owa szo szlowa weimi crasszna... w szwanthey

KRASNY

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ewaniely napysszana ca 1420 ib. 81; Abich...
craszno panno myło wal ca 1428 PF l 481; Kto
szdraadzil... Absolonaa kraszneego ? Gloger;
Quia non est speciosa, crasna, ch<w>alebna,
laus in ore peccatoris (Ecclus 15, 9) XV med.
GIWroc 98 r; Quam speciosi, crasne, pedes su
per montes anuncciantes bona (quam pulchri
super montes pedes annuntiantis et praedicantis
pacem Is 52, 7) ib. 103 v; Hec (sc. sapientia)
est speciosior, kraschscha, sole et super omnem
dispositionem stellarum (Sap 7, 29) XV med.
SK J V 273; Krasznasz panna yesz w szlycznosczy 1453 R XXV 212; Thv szą kraszne
czthyrzy szwyecze stały Aleksy w. 218; I wiwyodl pan bog s prochu wszelkye drzewo krasne
(lignum pulchrum) B Z Gen 2, 9; Y vszrzala
szona, ze gest dobri owocz geszcz s tego drzewa,
a krazne (pulchrum) na srok, a k wydzenyu
roskoszne ib. 3, 6; Vszrzewszy syn<owie> boży
dzeczy czlowyecze, isze bili krazne (pulchrae),
zpogymowaly sobye szoni,... które bili nakraszsze ib. 6, 2; Wyecz, yszesz crasna (pulchra) zona
ib. 12, 11; Vszrzely gy (sc. Sarai) Egyp<s>czy,
isze bila crasna (pulchra) wyelmy ib. 12, 14;
Lya myala gest oczy bolyocze, a Rachel twarzy
krasney (decora facie) a weszrzenya nadobnego
ib. 29, 17; Kresszesta (pulchriores sunt) oczy,
nysz wyno, a zobi gego byelsze mleka ib. 49, 12;
Syn nadrastayoczy a kraśni w opatrzenyu (de
corus aspectu) ib. 49, 22; Kako krasne stany
twe (quam pulchra tabernacula tua), Iakobye!
BZ Num 24, 5; Vsrzysz w liczbye wyosznyow
zono krasno (pulchram) B Z Deut 21, 11; Nye
wziwaycye myo Noemy, to gest krasna (pulch
ram) B Z Ruth 1, 20; Odpuscyl S aul... wszemu,
czso bilo krasnego (quae pulchra erant) B Z 1
Reg 15, 9; Bil rumyani a kraśni na wezrzenyu
(pulcher aspectu) ib. 16, 12; Regina vrodzila
krasnego mosza (virum decorum) B Z I Par 7, 18;
Kto gest ten, genbi nye chcyal boiowacz przecyw lyvdu szidowskemu, gdisz tak krasne (decoras) zoni maio? B Z Judith 10, 18; Kraschnego
(war. lub.: krasnego odzewa) mundum (et praecepit eunucho, ut acceleraret mundum muliebrem
Esth 2, 9) 1471 M P K J Y 57; Kraschna speciosa
(war. lub.: krasna speciosa; surge, amica mea,
speciosa mea, et veni Cant 2,13) ib. 72; Kraschne
rzeczy speciosa (et luxerunt speciosa pastorum
Am 1, 2) ib. 112; Psalm bogu naszemu bandzy
y kraszne spyewanye (psalm us... sit, iucunda
decoraque laudatio Psal 146, 1) M W 129a; Xps
kraszny oblyczym mymo syny lyudzke Pul
44 arg.; Przez czya, bogoslawyona boża porodzyczyelko, wrotha nakraschsza othworzona
sza Naw 42; Proszczyyesz boga,.,, by wam nad
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dzyathkamy nye były thakye tho pozory, yelye
y a ... szeszrzala nad szwym ... szynem krasznym
XV p. post. R XIX 48; Poczathek pyeszny novey
ku thczy mathuchny bozey, wszech nakraszszey rayszkey *rezey ib. 54; N a zyszkanye thego 5
szwyatha przesz owocz thwego zywotha, panna
vyelmy kraszna ib. 56; Velmy kraszna virtus
XV p. post. R XXV 265; Była czyala nadobnego
y lyvbyeznyego a dzyvno crasnego oblycza (facie
formosa) Rozm 20; Oczy yey svyąte, byale, na- 10
slyczne podobne, barzo krasne (pulchri), svyatle
y dzyvno nadobne ib.; Tako yest dzyevycza
Marya wschystka crasna (pulchra), wschytka
nadobna Rozm 22; Thysz vyelyebnyeyschy, nade
wschystky yne kraschy (prae cunctis speciosus) 15
Rozm 37; Tedy v yednym pnyv vrosla latorośl
krasna yednego zyola, yegos nygd nye mógł
poznacz Rozm 73; Xyądz A frodoszy... vzrzyal
oblycze onego mylego dzyeczyątka svyeczącz
szye yako krasna gvyazda Rozm 94; Iesus na- 20
thychm yast... ymye noszycz yne chleby craszne
(plurimos panes afferebat) stavyąyączy na stolye
przed gosczye Rozm 102; Ósmego dnya Archelaus oblyekl szy<ę> v nakrasze odzyenye (candida veste indutus) Rozm 111; Iesus... byl 25
pyekny, oblycza a obraza pyeknego, nade
wschytky syny kraszny (prae cunctis hominum
filiis formosus) Rozm 120; Iesus... rzątko mov y l..., a movyl-ly kyedy, tocz roztropnye krazna
movą (loqui cum opportuit, disertus et facun- 30
dus) Rozm 142; Tako (pro jako) myły Yesus
v obyczayoch byl vyelyebny, tako w svem czyelye crasny (corpore fuit decoratus), bo nade
wschytky syny cz!ovyecze byl nadobny Rozm
148; Y esus... byl... oblycza sylno veselogo (pro 35
vesolego) a barzo krasnego (fuit iucundissimi
decori quoque vultus) ib.; Byalosczy (leg. bia
łość) yego oczv, yakoby byale mleko przez wsze
przygany a nasylne krasne (omni carens carie
magnique decoris) Rozm 149; Czelyvsczy yego, 40
ty szą yyelmy svyatle a dzyvno crasne (mirae
pulchritudinis nam fuerunt illae) Rozm 150;
V mlodosczy myły Yesus myal nogy krasne
(speciosi pedes) a sylno vyelebne Rozm 154;
Yego krassne y barzo rozkoschne vezrzyenye, 45
to szye było zmyenylo Rozm 833; Syn tvoy byl
krassy anyolow a ten yest vschech lyvdzy nyepodobnyeyschy Rozm 841.
3.
'dobry, wyborny, znakomity, bonus, egregius, singularis*: Fygi krasznye XV p. post. R 50
XLVII 361; Optima nacrassze, id est barso do
bre XV med. R XXIV 361; Ta ystna v o d a...
przemyenyona przez mylego Iesu<sa> barzo
v krasne vyno (in vinum optimum) Rozm 208;
^ Testamenth tam kraszny dzalal, szwą duszą 55
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oczczu poleczal XV ex. R XIX 89; Greczky vyklad paczyerza ma epysyon, alye Zyd zogola,
które szye myeny nak<r>assy y nalepssy (praecipuum vel egregium) Rozm 278.
Krasomowy 'wymowny, mówca, orator, eloąuens’ : Exuit et lepidos rethor, craszomovy, de
pectore wltus XV p. pr. R XVI 327; Craszomovych poetarum ib. 340.
Krasorzeczny 'mający związek ze sztuką wy
mowy, rhetoricus : Kraschorzecznym duchem
rethorico spiritu (nisi forte putandus est Tullius
Oeconomicum Xenophontis... afflatus rhetorico spiritu transtulisse Prol) 1471 M PK J V 7;
^ 'mówca, rhetor’ : Kraschorzeczny retor (taceo
de grammaticis, rhetoribus, phiiosophis..., quorum scientia... utilissima est Prol) 1471 M PKJ
V 6.
Kraść f o r m y : praes. ind. 1. sg. kradnę 1445
T y m S ą d ll, 1453 ZapWarsz nr 975,1464 ZapM az
50, 1483 ZapWarsz nr 1545; 3. sg. kradnie 1400
TPaw III nr 4905, 1406 KsMaz I nr 696, 1425
ZapWarsz nr 113, 1429 ib. nr 265, etc.; 1. pl.
kradniemy 1425 ZapWarsz nr 113; 3. pl. kradną
Dział 39, 1464 ZapM az 50, 1466 TymSąd 73;
^ imper. 2. sg. kradzi Dek V 1; kradni Dek I.
II 3. III 1. 6. 14. 15. 17. 18. 21. 22. 25. 28—30.
IV. V 2. 3. VII 1. 4. 5; kradń Dek III 10. 11.
13. 16. 20. 31; ~ praet. 1. sg. m. -m kradł 1474
ZapWarsz nr 1434. 1435; 3. sg. m. kradł 1397
Leksz II nr 1976, 1409 KsM az I nr 1343, 1423
Pozn nr 1148, 1476 ZapWarsz nr 1200; 3. pl. m.
kradli 1400 Pozn nr 426; ^ condit. 3. sg. m.
-by kradł Dział 39; 2. pl. m. -byście kradli Gn
175a; ~ part. praet. pass. n. sg. f . kradziona
1401 HubeZb 81; neutr. kradzione B Z Tob 2, 21;
g. sg. m. kradzionego 1400 HubeZb 91, 1413
KsMaz I nr 2 0 4 3 ;/. kradzionej 1445 ZapWarsz
nr 747; neutr. kradzionego Sul 112, BZ Tob 2, 21;
kradnionego 1466 R XXII 15; ac. sg. m. kra
dziony 1423 AKPr VIII a 4 7 ;/. kradzioną Dział
56; ac. pl. kradzione Sul 112; / . kradzione OrtMac 55.
Z n a c z e n ia : 1. 'potajemnie przywłaszczać
sobie cudzą rzecz, kraść, furari, furtum facere :
Stephanus Petra vczandzal, isze ot nego cradl
1397 Leksz II nr 1976; Michał <nie dal) Przeczslaoui cradzonego meczą 1400 HubeZb 97; Iacosm woyewodzini ludze połapał tedi, kedi
cradly lodzo n a ... jezerze 1400 Pozn nr 426;
Łaszcz nye zzywe szlodzeymi (leg. z złodziej mi)
any sam kradnye 1400 TPaw III nr 4905;
Abiscze vy tese ne kradły any slodzegmy były
Gn 175 a; Nye zabygyay nyegednego any kradny
(non furtum facies Ex 20, 15, Dek II 1: nye
czyn <k>radzewszthwa, III 2—5. VI: nye bers,
48*
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III 10. 11/13. 16. 20. 31: ne cradn, V 1: ne
kradzy, V 4: ne berzi, VII 2: nye vkradnyesz,
VII 3: nye pocra<dniesz» rzeczy gyego Dek I.
II 3. III 1. 6. 14. 15. 17. 18. 21. 22. 25. 28—30.
IV. V 2. 3. VII 1. 4. 5; Kobila cradzona ne wę
dzona w Bartholomeow dom 1401 HubeZb 81;
Marczin w kszozey szemi ne cradne 1406 KsM az I nr 696, sim. 1425 ZapWarsz nr 113. 114,
1426 ib. nr 169, 1429 ib. nr 265, 1438 ZapMaz 6,
1461 Czrs s. XLVIII, 1463 ZapM az 47, 1464
MiesHer XI 1, 1468 TymProc 188, 1479 Zap
Warsz nr 1469; Moy syn ne crathl Pascowa ow
sa 1409 KsMaz I nr 1343; Yacom ne przedal...
Woyczechowi cradzonego wolu 1413 ib. nr 2043;
Mikolay ne *krald ani szlodzeyssztwem szil
1417 AKPr V IIIa 142; O ktori eon cradzony
Nówek na mya zaluye, tego ya vszytku nye mam
1423 ib. 47; Yacosmy przy tern byli, ysze Yan
s Palandza ne kradł rzi sz woza ani ye brał 1423
Pozn nr 1148; Jako my ne cradnemy w xanszey
zemy any s tego ziwemy 1425 ZapWarsz nr 113;
Testamur, jze konye thy *cradzonie..., thych nye
chował (sc. Barzń) 1445 StPPP II nr 3234;
Jako ya nye kradną myedzi nastawnyky w xanzem boru pczol 1445 TymSąd 72; Pauel ne
cradne... any cradzoney crowy lyczem wroczyl
1445 ZapWarsz nr 747; O odbyczyu bidla kradzyonego v zlodzyeya Sul 112; Gdi ktori slachczicz... konya albo volu albo crowąn cradzone
od zlodzyeya (furtive ablatas a furę) odyanlbi...,
tegdi... schescz groschi zaplaczy ib. ; Yaco ya
nye cradna in terra domini ducis any zlodzyesky zlodzyemy (leg. z złodziejmi) żywą 1453
ZapWarsz nr 975, sim. 1483 ib. nr 1545; Wydzcye, bi to kradzone nye bilo (ne forte furtivus
sit)..., bo nam nye slusze kradzonego (ex furto)
any gescz, any syo dotknocz BZ Tob 2, 21;
Kthoby zaszthal szwe rzeczy v Szyda kradzyone
OrtMac 55; Którzy cradną zbosze s poi Dział 39;
Aczby nyektory km yecz... zbosze czygekole na
polyv noczną rzeczą brał abo kradł (receperint),
tedy aczby gego ten zabyl, czyge bądze zbosze,
tedy za to nyczs nye pokvpy ib. ; <V>stawyamy,
aczby kto o zlodzeystwo abo zboy przed sądem
byl przemoszon trzy krocz abo dokonan, abo
rzecz kradzoną (rem furtivam, Sul 58: rzecz vkradlą), abo gwałtem wzatą oblycznye wroczyl, te
dy ten na wieky swą czescz straczyl ib. 56; Ta
vina czy mayą pokvpycz,... kto myod kradnye
(abtraxerit) a bądze przekonań ib. 60; Ya nye
*gradna sarn xazathom ... any oth slodzey, czso
sarni cradna, przemithu byerza 1464 ZapM az 50;
Yako ya nye krath<ł> Mikolayowy volu gnyadego 1465 ZapWarsz nr 1169; Sed mea furtiuam, crathnyonego, respuit esca gulam zar-

loczss<t)wa 1466 R XXII 15; Zlodzeye... myod
w borv Chrczonowy kradną 1466 TymSąd 73;
W mem domv zlodzeya nye chowam, kthory
w kssanzey zemy kradnye 1471 SprTN W VIII 2,
38; Yakom ya nye krathl w kxyanzeyh zyemy
anim sslodzyeszkye s slodzyemy zyl 1474 Zap
Warsz nr 1435, sim. ib. nr 1434; Thom ek... ny
kradł any kradnye, any szlodzeymy {leg. z zło
dziejmi) zlodzyeyskye w zemy xyanzey zywye
1476 ib. nr 1200.
2. 'pozbawiać kogoś własności przez kradzież,
okradać, furto aliąuid alicui subducere : Czso
przes to Mirosław zabił Jana, ysz mu otpouadal
y krad<ł> gy 1387 Pozn nr 16.
C f. Pokraść, Skraść, Ukraść, Wkraść się,
Wykraść
Kraśni cf. Krasny
Kraśnie 'świetnie, pięknie, nadobnie, dobrze,.
decore, venuste, bene : Krasnie splendide 1444
R XXIII 306; Nalyazla ge zdrowe a krasznye
pospołu spyocz (repperit eos salvos et incolumes
secum pariter dormientes) BZ Tob 8, 15; Quem
(sc. Christum) tam crasnye aluit (sc. Maria)
ca 1500 JA X 379; Była yego schyyą prosta,
pełna a nadobna, a noszyl schyą krasnye (decenter) podnyoslą Rozm 153; Bog nye yest
przyyemcza person, czvsz aby ktorego krasnye
vrodzonego (personatum) albo przyrodzonego
zachoval Rozm 402.
Krawcowa cżona krawca, sartoris uxor : (Plebanus) ąuandam feminam, crawczowa, in R o
gowo fovet et eam visitat in scandalum m a
gnum ... Sub pena sinodali non visitet feminam
in Rogowo, crawczowa, nec etiam eam in domo
foveat 1490 M M Ae XVI nr 691.
Krawędź *brzeg, skraj, margo, labrum (vasis) ’ :
Ihus przyszedł do onee stvdnyee..., szyadl na
krawądzy, volens szobye odpoczynącz XV ex.
M PKJ II 318; Krąvadz myąszna (pro myszna?)
ambasia ca 1500 Erz 33.
Krawiec 'sartor’ : *Krofczch ca 1400 LPom 3,
77; Iurko crawecz 1417 Przem I nr 967; Dedit
marcam minus septem grossorum pro m anso...,
ubi residet krawyecz (1481) XVI ex. PF 1 215,
Krawiecki, Krawiecski *przynależny do krawca,
właściwy krawcowi, ad sartorem pertinens : Dzirszek ne ranczil za Paschca pyanczi grziwen za
craueczsko dzedzino 1421 TPaw VII nr 2332;
lam fatus Martinus sarcire al. crayacz et consuere vestimenta, ac laborare sartico labore,
Polonicum dicendo craweczską ro b o th ą... se
obligauit 1442 StPPP II nr 3050; Thowarzisze
rzemyesla *craweyczkiego nye possyelyeny any
thesz przypendzeny... proszily mystrzow swoich
1491 RK JŁ VII 56.
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Krawiecski c f Krawiecki
Krawne cf. Krwawne
Krawnik cf. Krwawnik
Krawy cf. Krwawy
Krąbrnie cf. Krnąbrnie
Krąbrność cf. Krnąbrność
Krąbrny cf. Krnąbrny
Krąg fo r m y : n. sg. krąg ca 1500 Erz 34;
^ n. pl. kręgi B Z Ex 36, 24, ca 1455 JA XIV 491,
OrtCel 6, Rozm 731; ~ g. pl. kręgów B Z Ex
36, 13; ^ ac. pl. kręgi B Z Ex 36, 34. 37, 3. 5.
38, 7, 1496 WarschPozn I 417. 426.
Z n a c z e n ia : 1. *kółko, pierścień, circulus,
anulus9: Uczynyl gest dzerszadlo... na krayu
oponi gedney,... a na krayu oponi drugey takyesz... A przeto pyoczdzyeszyot sial *grogow
zlotich (unde et quinquaginta fudit circulos
aureos), które bi dzerszaly opon dzerszadla, abi
bil geden stan B Z Ex 36, 13; *Grogy (circulos)
gego (sc. stanu) udzelal złote, przes które szerdzy wnyeszcz szyo mogły ib. 36, 34; Vdzyalal
Beseleel skrzynyo sz drzewya sethym ... a ulaw
cztyrzy *grogy złote (conflans quattuor anulos
aureos) przez cztyrzy wogly gey, dwa krogy
(anulos) na gednem boczę, a dwa na drugem
ib. 37, 3; Szyerdzy ydzyelal s drzewya sethym ,...
a ty przewlekł przes krogy (in anulos), które bili
na boczę skrzynky ku noszenyu gey ib. 37, 5;
Przewlekł (sc. żerdzi) przes kroogy (in circulos),
które na bocze<ch> oltarzowich winykaly ib.
38, 7; ^ 'kółko, anulus9 czy też fuga, commissura*: Dwa podstawky pod *edno czkoo
podloszona bodoo s obuu strony *wogloow,
gdze kroogy na boczech y w kooczyech sze schadzaly (ubi incastraturae laterum in angulis terminantur) B Z Ex 36. 24; ^ 'pierścionek, anu
lus9 (?): P ro ... cista de caseis et turellis repleta
et media sexagena pecuniarum et crongy, pro
quatuor ormanicorum micliorum (pro nucleorum ?) al. rubly in eadem cista existentibus 1496
StPPP II nr 4459.
2. *splot, zwój, spira, volumeri: Spira est recuruatio vel reflectio serpentis... krąg vazevy,
okrąg ca 1500 Erz 34.
3. w pl. *kark, kręgi szyi, cenices9: Krągy
ceruix ca 1455 JA XIV 491; Krąngy iunctum
colli OrtCel 6; Yego nyedobrze czczyą byyącz
y v lycze, aze szye yemv yyerczą krągy Rozm
731.
4. ja k iś szczególny rodzaj gaju, genus quoddam nemoris9: Iohannes, Stanislaus et Petrus...
M arcissio... yendiderunt quartam partem ville
N akel... cum agris, gays al. krangy 1462 AG Z
XłJI 369, sim. ib.; Cum campis, gays al. krangy,
piscinis, molendinis ib. 371.
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5.
f ?9: Za krangi in Łubom 17 grossos 1496
WarschPozn I 417, sim. ib. 426.
Krążać Kdrobno siekać, in pana frusta secare9:
O tern, yako to ystne zyelye dało przykra vonya,
gdy ye dzyeyycza Marya v yne potrayy krazala
Rozm 122.
Krążec czy Krężec 1. *część składowa urzą
dzenia w młynie, mająca kształt krążka, molae
pars p a n i orbis forma praedita9: Lapidem inferiorem (sc. molendini) in tres partes concusserunt, superiorem yero molarem in aquam, rotulam yero al. krązecz in piscinam de<ieceruntN
1475 A G Z XV 181.
2. 'ozdobna część świecznika w kształcie gaiki,
candelabri pars ornata ad bullae formam effecta9:
Trzy czyaszky ku orzechu podobne po wszech
czewyach, a *kroszczowye teesz pospołu (sphaerulaeque simul) y lylya, a trzy czyaszky podobne
ku orzechowy na czewy a kroszczy (sphaerulae)
pospołu y lylya BZ Ex 37, 19; Kroszcze (sphae
rulae) y czewy s nyego biły, a wszitko z złota
klepanego ib. 37, 22.
Krążek 'ozdobna część świecznika w kształcie
gałki, candelabri pars ornata ad bullae formam
effecta9: Udzyalal szwyeczydlnyk..., s *koregosz
to poszrzodka czewy, czyaszky, *kroszky a lylya
pochodzyły soo (de cuius vecte calami, scyphi,
sphaerulaeque ac lilia procedebant) BZ Ex 37,17,
sim. ib. 21; Na tern *drogu biły czasky cztyrzy
ku orzechu podobne y kroszky (sphaerulae) ib.
37, 20.
Krążyć fchodzić dookoła, chodzić tu i tam,
wałęsać się, circuire, vagari9: Placzlywą skargą
cząstokroczzmi sliszely, ysz w oźny... przez
zemą krązzącz (ministeriales per terram girantes), vboge slyachti... gabayąącz, winalyazvyą
wymislonee obyczaye Sul 27; Przeczy w nyk...
rzwyącz kraszy {R XXV 165: krvzy), obchodzy aduersarius vester dyabolus tanquam leo
rugiens circuit (I Pet 5,8) XV med. S K J I 95. —^C f
Okrążyć, Krążać, Okrążać.
Krążydlo 'cyrkiel, circinus9: Kiązidlem circino
(artifex lignarius extendit normam, formavit
illud, sc. idolum, in runcina, fecit illud in angularibus et in circino tornavit illud, et fecit imaginem viri Is 44, 13) 1471 M PKJ V 94.
Krcenie cf. Chrzczenie
Krciciel cf. Chrzciciel
Krcić cf. Chrzcić
Krciny cf. Chrzciny
Krczenie cf. Chrzczenie
Krezy ca, Krzczyca 1. ' włosy na głowie lub
karku, coma, caesaries9: *Kriczicza cirrus 1437
Wisi nr 228 s. 85; Any okrogle bodzecze strzicz
krczicze (neque in rotundum attondebitis co-
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mam), any bodzecze golicz brodi B Z Lev 19, 27;
Wyedzesz yo do domv swego, a ona ogoli
sobye *kryczyczo (quae radet caesariem)
a ostrzize paznogcze B Z Deut 21, 12; Aurea
cesaries, gl. coma, przodek, crzczyczą, humeris
circumferia, gl. circumdans, crines 1466 R XXII
26.
2. *głowa, caput, sincipuf: Kr<c>zycza sinciput ca 1455 JA XIV 491; Krczyczą *succiput
ca 1500 Erz 34.
3. 'choroba skórna u koni, tzw. trąd koński,
cutis eąuinae morbus, lepra eąuorum quae vocabatur’ : Contra krczycze XV BednMed 37;
Krczyczą tha szą poczyna myedzy copitem
a stawem a na them myesczv, gdze tho robak
bądze, *tuncz bandze gyedna górka yako wloszky orzech ca 1500 JA IV 91.
Krczycznik bot. ' Scrophularia nodosa L .':
Krczicznik scrofularia 1472 Rost nr 723.
Krechki cf. Krewki
Krechkość cf. Krewkość
(Kreda) Krejda 'kreda, creta : Kreyda creta
1419 Rost nr 5227, sim. 1472 ib. nr 60.
Kredo *streszczenie zasad wiary chrześcijań
skiej, Wierzę w Boga, symbolum fidei Christianae,
Credo9: Spyeyeczye pyancz Paczyerzy, pyancz
Sdrovych Mary y yedno Kredo Gn ap. 3a.
Kregiel cf. Kręgiel
Kregielc cf. Kręglec
Krejda cf. Kreda
Krella ' widełki z zakrzywionymi zębami, furcae
tricornes aduncae9: Krellą tricuspis, eyn dreyortig spysz ca 1500 Erz 34.
Krepel, Krapel *pulchne ciasto smażone na
tłuszczu, może nadziewane, pączek, laganum in
adipe frictum , fortasse farcitwri : Hollippones et
qui libulas al. oplatky et krepie vendunt (1358)
1542 M M A e VII 750; Uboge wlodiki kraple
fricelle 1472 Rost nr 406; Krapel ib. nr 1540.
Kreptuch, Kryptuch 'płócienny worek na obrok
dla zwierząt pociągowych, saccus łinteus ad iumenta pabulanda usurpatus : Item 5 fertones
7 grossos pro redis currus, funibus et sportis
et certa kriptuch 1391 CracArt 21; Pro panno
ad pabulandum equos dieto criptuch 1393 AcCas
289; 7 sacci et kreptuch 1495 RocznKrak XVI 64;
Pro tela ad kriptuchow et saccis 1496 WarschPozn I 422; Pro tela ad creptuchii 1500 ZsigBud
61; Pro filis ad conservandos k<r>eptuchi ib.;
Pro corda et creptuchi ib. 72.
Kreptuchowy 'związany z użyciem kreptucha,
tj. karmieniem zwierząt na postoju, qui ad pabulationem iumentorum in viae statione sp ec ta f:
Omnes staciones curruum et equorum sive boum
pabulaciones al. creptuchowe extra domos ci-
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vium nundinarum tempore constitutas... a censu
nostro perpetuo liberum et exemptum facimus
1473 A G Z VII 129.
Kres 1. 'koło, obszar określony granicą kolistą
np. w celu pojedynku, circułus, in quo committebatur d u e l l u m Monomachia id est duellum,
burdink w kresye OrtCel 8, sim. OrtLel 234;
Pugnare, dimicare in circulo vlg. schyrmowacz
w kresze OrtCel 9.
2. 'granica, cel, meta, extremitas : Ut metam
vlg. kress seu vesperam ca 1500 JA IV 87.
Kresa *linia, linea’: Kresa linea OrtCel 7;
~ Linea consaguineitatis cresa krewnego pokolenya OrtCel 7; Linea vel kresza XV ex.
Zab 526.
Krest c f Chrzest
Kret zool. 'kret, Talpa Europaea L.* : Kreth
talpa 1426 PF V 15; Kreth talpa 1472 Rost
nr 937; Kreth talpa ca 1500 Erz 34.
Krew, Kry fo r m y : n. sg. kry 1398 Leksz II
nr 1085, 1399 ib. nr 795. 853, Bogur BCF, 1401
Piek VI 54, 1407 ib. 336, 1408 ib. 368, 1410
ib. 404, 1453 R XXV 209; krew 1393 Pozn
nr 178, 1397 R T H VI 23, Bogur DE, 1401
Piek VI 54, etc. etc.; ~ g. sg. krwie 1390
Pozn nr 272, 1393 ib. nr 132. 178, 1394 ib.
nr 185, 1398 StPPP VIII nr 6576, 1411 R T H
VI 25, etc. etc.; krewie 1402 TPaw IV nr 846,
1403 Pozn nr 557, 1407 ib. nr 613. 614; krwiej
1418Pyzdr nr 523.524,1425/6. nr 792 ;krzwie 1419
Pozn nr 976; ^ ac. sg. krew FI i Pul 49, 14.
77, 49. 93, 21. 104, 28. 105, 36, Bogur B—F,
etc. etc.; ^ v. sg. kry ca 1440 R XXV 220;
^ i. sg. krwią 1406 Piek VI 306, 1408 HubeZb
123, 1419 AKPr V IIIa 147, etc. etc.; krzwią
Rozm 189; ^ /. sg. (we) krwi FI i Pul 29, 11.
57, 10, XV
MacDod 138, Rozm 529. 530.
822. 827; ^ g. pl. krwi FI 15, 4. 25, 9, FI i Pul
50, 15. 54, 27. 58, 2. 138, 18, KartŚwidz; ~ I. pl.
(we) krwiech FI i Pul 105, 37.
Z n a c z e n ie : 'czerwony płyn w żyłach czło
wieka i innych kręgowców, krew, cruor, sanguiś*:
Richle nogi gich ku przeliczu krwe (ad effundendum sanguinem) FI 13, 6, sim. Pul; Ne sboro
sebrana gich ze krwy (non congregabo conventicula eorum de sanguinibus, Pul: ze krwye)
ani pomnecz bodo ymon gich przes wargi moie
FI 15, 4; Ktori vszitek we krwi moiey (quae utilitas in sanguine meo), gdi sstopo we zkazo?
FI 29, 11, sim. Pul; Aza iescz bodo moso bicow
albo krew kozłowo (sanguinem hircorum) picz
bodo? FI 49, 14, sim. Pul; Weselicz se bodze
prawi, gdi vsrzi pomsto, rocze swogi vmyie we
krwy (in sanguine) grzesznego FI 57, 10, sim.
Pul; Obroczil w krew (in sanguinem) rzeky gich
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bicho ne pili FI 77, 49, sim . P u l , sim . FI i P u l
104, 28; Znano *bodze w postaczoch przed
oczyma naszima pomsta krwe sług twogich
(ultio sanguinis servorum tuorum) FI 78, 11,
sim . P u l; Y przelyly so krew newynowato (effuderunt sanguinem innocentem), krew (sanguinem) synvow swogich y czsor swogich FI 105,
36; Pobyta yest szemya gich we k[i]rwyech (infecta est terra in sanguinibus) F I 105, 37, s i m .
P u l ; Kry (B o g u r DE: krew) swantha sla z boga
B o g u r BCF; leżu Cristh praw i... swa swantho
crew przelał za nasz crzesczyani B o g u r B—F;
Swota ery, racz zawytacz, *gez s tego czala dałaś
so [so] lacz c a 1440 R XXV 220; Gdyby kmyecz
vranyon sz wylanym krwye (cum sanguinis effusione, D z i a ł 40: asz do krw ie)..., ze wszysthkych vyn za ra n y ... skazanich dwye cząnsczy
bolączemv a trzeczą cząscz sząndowy... dacz
przykazvyemy S u l 49; Kry szvyatha poplynala
na szbavyenye thobye 1453 R XXV 209; Glos
tw ego... brata krwye (vox sanguinis) ku mnye
krzyczy z zemye. Przeto bodzesz przeklyoti na
szemy, istocz gest otworzyła swa vsta a przyyola
krew (sanguinem) brata twego B Z Gen 4, 10— 1;
Wszitkocz dawam, kromye tego, abiszczye
myosa ze krwyo (excepto quod carnem cum sanguine) nye gedli ib . 9, 4; Przeto yze krwye wa
szych zywotow (sanguinem... animarum vestrarum) bodo poszodal s *roky wszego stworzenya
ib. 9, 5; Nye bodzesz offyerowacz na kwassonem chlebye krwye (super fermento sanguinem)
offyery mey B Z Ex 34, 25, s im . ib. Lev 4, 30.
7, 26. 8, 15. 23; Wszelyka dussa, ktorassz bi
yadla krew (sanguinem), zgynye B Z Lev 7, 27;
Krew sanguis 1472 R o s t nr 1133; (Królewicz
się) nyebyeszky sz nyey chczial narodzicz y nasz
krwyaszwoią odkupicz A fIF63a; Gdy pusczayą
krewy (le g . krew), mogą myąsso gyesyczi przez
trzy dny (minutis vero per triduum carnes dentur) 1484 R e g 711; Nye zgubyay z nyemyloszczywymy, boże, duszę moyę, y z męszmy krew
lyeyączich (cum viris sanguinum) żywota mego
P u l 25, 9, s im . ib. 78 arg.; Vpoyę strzały moye
krwyo (sanguine Deut 32, 42) P u l Deut 61; Si
comed<er>is cerasa triplex fructus tibi detur:
Testa purgat stomachum, nvclevs lapidem, quem
repellit et de carua ( p r o carne) sua generatur
sangwis op<t>imus viborna *kraw XV p . p o s t .
P F I II 291; *Chtorzy nye ze krvye (ex sanguini
bus Jo 1, 13) any z volyey czyala, any z voley
mąsza alye z boga narodzyly szyą s ą E w Z a m 285;
Wyley thwoy gnyew yusz ną T atary ..., kthorzy
*nu thwą dobrocz^nycz ne dbayą,... w nąszey szą
krwy omywagyą XV e x . M a c D o d 138; *Dzadky
z krwyą po wodze plynaly ib . 139; Krew,

poszoką cruor c a 1500 E r z 34; Czo obevrzalo
krvyą a myasszem cum carnibus et sanguine
c a 1500 J A X 381; Krew yego przyrodzona
nygdy szye v nym nye przemynyla (sanguis non
computruit) R o z m 157; Yvsch byl oczysczon...
*krzywya Iesukrystuszova (et per sanguinem
Christi plenius erat mundandus) R o z m 189;
Czyalo any krewy (le g . krew) nye zyavyly
thobye thego R o z m 362; Bychmy były v ty dny,
kyedy były naschy oczsovye, nye bylybychmy
ym tovarzysche kv vylanyv krvye proroczkyey
R o z m 462; Vczynyl szye poth yego yako kropye krvye (sicut guttae sanguinis Luc 22, 44),
czyekączey na zyemy R o z m 605; Nyektorzy
były v yego svyate zamby, asz szye krvya obleval R o z m 666, s im . ib. 542. 803; Ze wschech
pasnokczyow yego rzuczala szye krew R o z m
688, s im . ib . 818; Nye przelevayczyesz yego
krvye nyevynney! R o z m 814, s im . ib . 712. 798.
828. 837; Rany pyrvego byczovanya... były
tako vyelye yypusczyly, yze vschytko czyalo
krvyą oplynąlo R o z m 817, s im . ib . 818. 822;
Tako vyelye krvye vyschło z yego szvyatego
czyala, az stal ve krvy do gloznow R o z m 822;
Kedykoly schedl, tądy dvyema strumyenyoma
krev plynąla z yego svyathych nog, az szye
suknya ve krvy maczała R o z m 827, s im . ib .;
~ To gest zayste kelich krwe moyey (calix
sanguinis m ei)..., yaasz krew za waas y za
wele luda bąndze roszlana 1424 M s z a III s. 58,
s im . IV. V I; Przyyąncze czyala y krwe (perceptio
corporis)... ne bondz my na sąnd any na potopyene 1424 M s z a III s. 66, s im . VI; Thwa
krew yest yedno pyczye, ktho czyebye gye
przez omylyenya albo wathplywosczy krwye
thwey vkuszy, then szye dostoynye vyączey przemyeny N a w 99; Iesus... podaval pyczye svem
apostołom ..., alye to pyczye nye rozvmye sze
o yego svyątey krvy R o z m 529, s im . ib.
530; ^
^ p r z e n o ś n ie ' ś m ie r ć , m o r s ’ : Powyedaycze myedzy lyudem naukę yego, bo
zyskuyę krwye (quoniam requirens sanguinem
eorum recordatus est) gych wspomyenąl iest,
nye zapomyenąl iest wolanya vbogych P u l 9,
12; Movy svyąthy Augustyn, aby myto krvye
zbavyczyela naszego nye grzesnym dało potrzebyzną, alye pyelgrzymom odpoczynyenye
gotovalo R o z m 763; ~ mąż krwi 'r o z le w c a
k r w i, z a b ó jc a , q u i sa n g u in e m a lic u iu s e ffu n d it ,
o c c is o r ’ : Ne zgubay s nemilosciwimi, bosze,
dusze moiey a s moszmi krwi (cum viris san
guinum) sziwota mego F I 25, 9, s im . F I i P u l
54, 27. 58, 2. 138, 18; ^ *z a b ó js tw o , h o m ic i d iu m : A pakly wilomy zlodzyey doom ,... a nalyeszon bi byl, a wszoow rano ymarlby, ten
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który bi byl. (leg. bił), nye bodzye wynyen krwye
(percussor non erit reus sanguinis) B Z Ex
22, 2; Czlowyeka krwye wynnego (virum sanguinum, FI: krwawego) y zdradnego zadzycz
szye będze gospodzyn Pul 5, 7; Chwalcze
pogany lyud yego, bo krwye sług swych pomszczi (sanguinem servorum suorum ulciscetur
Deut 32, 43) Pul Deut 63; Pyenyądze główne
za krewy wzyąte pretium sanguinis (non licet
eos mittere in corbonam, quia pretium sanguinis
est M at 27, 6) XV p. post. Kałużn 273; Krew
yego, to czusz pomsta krwye yego, grzech
y tez mąka yego *zaszluzyona przyde na nasz
XV p. post. RozmPam 476, sim. Rozm 463;
^ 'odpowiedzialność za zabójstwo, reatus homicidW : Zbaw me ode krwy (libera me de sanguinibus), bosze FI 50, 15, sim. Pul, sim. KartŚwidz; — ' człowiek, homo5: Iuczacho (pro
luczacho) w duszo prawego a crew newinno
(sanguinem innocentem, Pul: krew prawego)
potopyacho FI 93, 21; Iudasch... rzeki: Zgrze
szyłem vydavschy y zdradzyvschy krev nyevynną (peccavi tradens sanguinem iustum M at
27, 4) Rozm 759, sim. ib. 760, XV p. post.
RozmPam 472. 476; ^ ^ o stosunkach pokre
wieństwa, de consanguinitate: Dzerszek yest
krwo bliszszi ku Clonowczu... nisz Ramsz
1406 Piek VI 306; Potr se Sdaney blissy yest
crwo k tey dzelniczi, o ktoro gy Rosznowe gabaly 1408 HubeZb 123; Ta dzelnicza yest mi
blisza crwo, nisze łanowy 1419 AKPr VIII a
147; M iroszek... iesth gych werney krwe *slayethney po oczczu y po maczerzy 1426 Pozn
nr 1217, sim. 1427 ib. nr 1249. 1259. 1260.
1261; Dzyrszek vyszethl s pravey *naszyeney
krvye bratha Jacubowa Woczechowa 1455
R T H III nr 302; <D>latego ysze synowie z oczczem gedną krwyą są spoyeny (quia filii iurisfictione una persona censentur) a yakoby geden człowiek myedzi sobą są, przeto czwyrdzimy, aby poky oczecz zyw, szadny syn swey
pyeczączy nye noszy 1, gedno oczczowey pyeczaczi vszywal Dział 10; ^ przyrodzony krwią
'krewny, consanguineus’ : Myrosek Jasthculka
yesth nąsch *bradth prawy, *krwę przyrodzony
1426 Pozn nr 1216; W oczech... yesd brat
nasch, krwy a przyrodzony po oczczu schczitu
Czeuyey 1437 ib. nr 1589; Pyotra Domyenyk
zamyeszkal odwolacz, gdy gynsze swiathky
myanowano przed sądem podług obyczaya,
thym, ysz gest przyrodzony krwią (neglexit
vocare de huiusmodi consanguinitate) Dział 24;
Albo szye stało..., yze czy, którzy sobye by
ły przyrodzeny krvyą, by szye złączyły v grzesche Rozm 668; ^ 'ród, gens': Jandrzey iest
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nasz brath, nasz kleynothnik y z nassey krwe
wyssedl 1390 Pozn nr 272, sim. 1393 ib. nr 132,
178, 1394 ib. nr 185; Dambek yest nasz^brat
a nassego zawołana y nassey krwe 1398 StPPP
5 VIII nr 6576; Sicut scimus..., jako gest nasego
scita y nasey kreve 1402 TPaw IV nr 846, sim.
1403 Pozn nr 557, 1407 ib. nr 613. 614; Jako
Climonth yest nasz brath stryini, naszey krwe,
yedney dzelnicze, *noszego cleynotha y zawo
10
łana 1408 MiesHer XIV 114, sim. 1411 R T H
! VI 25, 1413 A K H III 307, 1416 JA III 482,
1416 Pozn nr 864. 865; Pyotrasz iest nasego
sczitu y nasey crwey slachetne, y naszego
i zawolanya 1418 Pyzdr nr 523, sim. ib. nr 524,
15 | 1425 ib. nr 792; Janusz yest postał s naszey krzwe
! postacy y sczytu Syczinsky 1419 Pozn nr 976;
Nyekthorzy, yako nyeprzyaczele wlosthney
krwye (velut hostes proprii sanguinis) y czczy...
i brathoglowstwo czynyą, bratha, szostrą alybo
20 I blyszego zabyayą Sul 49;
~ 'członek rodu,
| krewny, gentilis, co n sa n g u in eu sJan gest nasz
brat, naszego cleynota, naszego sczitha y nasza
kref 1393 Pozn nr 178; Janusz yest nash
b ra th ... y nasha crew 1397 R T H VI 23,
25 sim. 1401 Piek VI 54, 1407 ib. 336; Jaszek gest
nasz brath y nasz clenothnik, y nasza prawa
ery 1398 Leksz II nr 1085, sim. 1399 ib. nr 795.
853, 1408 Piek VI 368, 1410 ib. 404; Iacub
pravi brat Sobeslaw y Przeczslaw ('Sobiesła
30 wów i Przecsławów’) s clenota Celmi y slachczicz, i gym prava kri 1401 Piek VI 54; łan gest
nasz brath, nasza kri 1407 ib. 336; ^ ^ 'sok,
sucus’ : Postawyl gy nad wyssoko zyemyo, aby
yadl... kozły z tlustoszczyo pszenycze a krew
35 grona (sanguinem uvae biberet meracissimum
Deut 32, 14) pyl[y] nayczyszczo Pul Deut 21.
Krewiec (?) bot. 'dziurawiec zwyczajny, Hy| pericum perforatum L .’ : *Crebycz perforata,
| ypericon 1472 Rost nr 855.
40
Krewka zajęcza krewka bot. 'dziurawiec zwyczajny, Hypericum perforatum L.*: Zayocza
krewka perforata, ypericon 1472 Rost nr 853.
Krewki, Krechki, Krachki fo r m y : n. sg. m.
krechki 1466 R XXII 18; / . krechka XV med.
45 SK J V 279; krachka XV med. Zab 514; ~ d. sg.
neutr. krewkiemu Rozm 322; ^ ac. sg. neutr.
i krewkie Rozm 600; ^ n. pl. m. krechcy ca 1450
P F IV 576; krachcy 1466 R XXII 19; — g. pl. m.
krewkich Naw 57.
50
Z n a c z e n ie : 'słaby, kruchy, delikatny, debilis, infirmus, fragilis': Una tenera, młoda,
krechka, puella et deliciosa XV med. SK J V
279; Krachka langvida XV med. Zab 514;
Krechczy fragiles ca 1450 PF IV 576; Spes
55 michi nulla boni, sensus mihi sunt ita proni,
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in ąuoduis facinus lubricus, rychły, crechky,
est animus 1466 R XXII 18; Ambo tamen fragiles crachczy ib. 19; ~ Czyebye proscha, yzesz
nalyezyenye zagynaczych,... droga yesz bladnych, powyschschenye vpadlych, podeprzenye
krewkych Naw 57; Myły Iesus... dzyekoval
bogv oyczv s tego, yze y dal vznacz *mldemu
a krewkyemv przyrodzenyy nyevyesczyemv
Rozm 322; Gotovysczye a barzo rączy duch
myely, obyeczvyącz tez vmrzecz za mye, a krevkye czyalo, to yest mdło Rozm 600.
Krewkość, Krechkość, Krachkość, Krzechkość
f o r m y : n. sg. krechkość XV in. R XXIV 66,
XV med. ib. 349; krachkość ca 1420 R XXIV
83; krewkość M W 50b, Rozm 655; ^ g. sg.
krechkości XV p. pr. PF IV 615, XV cx. SK J
I 111—2, Dział 10. 46; krzechkości XV med.
SK J V 256; krewkości Naw 68, Rozm 75. 158.
167. 603; ^ d. sg. krewkości M W 41 a; ^ ac. sg.
krachkość Sul 23; krzechkość Sul 54; krewkość
ca 1500 JA X 383, ca 1500 SIO cc XII 161,
Rozm 235. 547. 600; ^ i. sg. krechkością
XV med. R XXV 151, XV cx. R XXV 149;
krewkością Rozm 585; ~ /. sg. (w) krewkości
Rozm 555.
Z n a c z e n ie : 'słabość, kruchość, delikatność,
ułomność, infirmitas, fragilitas': Czlowyeczey
krechcoszczy humane fragilitatis XV p .pr. PF
IV 615; Crehkoscz fragilitas XV in. R XXIV
66; Tria sunt consideranda: Primo, vite nostre
brevitas, secundo, felicium hominum flebilitas
vlg. crachcoszcz ca 1^20 ib. 83; Zbosznich ludzi
crachcoszcz ib.; Krechkosczy 1449 R XXV
166; Abi przebywanye panyaam prze krachkoscz przyrodzenya (dominarum habitatio propter fragilitatem sexus, Dział 10: dla krechcosczy panyenyskyey) od sborow mąsczyznnich...
było rosdzelyono Sul 23; Prze krzechkoscz
przyrodzenya (propter fragilitatem sexus, Dział
46: dla krechkosczy *pannyeyskyey) wdowam
szescz lath w dawnoscz dany bączcze Sul 54;
Penalitas, crechcoscz, stradza, disiungit nos XV
p .p r. R XXIV 349; Ne maiestas in infirmitate
lateret crechcoszcza zatayon XV med. R XXV
151; Chrescoscz (pro krefcoscz) fragilitas XV
p. pr. R XLVII 358; Et si preocupatus fuerit
homo in aliąuo delicto, gł. scilicet per desercionem boni, z *przydcze albo z krechcoszczy
ypadnye w *lekem opvsczenyv dobrego, v o s...
huiusmodi instrvite (Gal 6, 1) XV ex. SK J
I 111—2; Quia muliebres persone non astringebantur edicto Cesaris ad talem professionem,
sed ipse a tali erant excepte, et hoc propter
ipsarum pudorem, poczesnoszcy, et propter
fragilitatem, krzechkoszczy, earundem XV med.

SK J V 256; Infirmitate, crechkoszczą, Petrus
ter Christum nosse negavit XV ex. R XXV
149; ~ Pozici, proszimi czie,... panie, krewkosczi nasszey (fragilitati nostrae) pomoci M W
41 a; Zasługami swiantich twogich... proszimi,
abi nassza krewkoscz bila potue<r)dzona y pocziesszona M W 50b; Nye rospomynay tedy
zgloby moyey y krewkosczy czlowyeczthwa
mego Naw 68; Ex oculis Xpi et eius facie exibat
fulgur terrens eos (sc. Judeos), ita quod non
audebant resistere ei, quia in voluntate Xpi
erat ostendere infirmitatem, krewkoscz, assuntam et sue diuinitatis virtutem ca 1500
JA X 383; Panye..., spomos krewkoscz moię
ca 1500 SlOcc XII 161; Yest on (sc. Jesus)
byl nyevynyen ode wschego pokalyanya czloyyeczey krewkosczy, bo czokolyye vzyal podlvg
czyala, to wschytko v nym gorączosczyą było
skarmyono Rozm 75; Pospolne nyedostatky
czyrpyal (sc. Jesus) y mąky czyelestne czloyyecze krewkosczy (humanae fragilitatis) Rozm
158, sim. ib.; Synkv myły, przez mąskyego
dotknyenya y zlączenyą albo pokalanya czloyyeczego y tesch krewkosczy czlovyeczey (sine...
pollutione humanae fragilitatis) yestem czyą
począla Rozm 167; Svyąty Bartlom yey... natychmyast szye zvl,...alye myloszyerny Krystus,
który sna krewkoscz czlovyeczą,... kazał szye
yemv obucz Rozm 235; Vyączey yyerzyly (sc.
apostołowie) mystrzovy syemv, nyzly samy sobye y bały szye prze swa kreykoscz, aby o n ...
nycz nye ybaczyl y nych, czoby ony nye
rozvmyely Rozm 547; Yescze mało yestem
s yamy, czvsch aze do godzyny smyerczy moyey,
v kreykosczy czyala Rozm 555; Po grzechy
<w>yaczey prze ymyenye tego syyata czynymy,
nyzly prze zakon albo prze zbavyenye, acz tu
krevkosczyą naschą nycz nye chczemy dbacz
Rozm 585; Iesus, yroczywschy szye... kv svym
apostołom y ypomynal ye o ych krewkosczy
Rozm 600; Gotoyysczye a barzo rączy duch
myely, obyeczyyącz tez ymrzecz za mye, a krevkye czyalo, to yest mdło, yvz baczyczye vasche
kreykoscz ib.; Glovą bóstwa skrył myły Kristus przy svey mącze, bo yedno vkazal czyalo
czlovyeczenstya y przyąthey kreykosczy Rozm
603; Potem yczyekly (sc. apostołowie), a thym
szye vkazvye kreykoscz apostolska Rozm
655.
Krewność 'pokrewieństwo, consanguinitas*:
O, iaka iest uasza slache<t>noscz, która znamyenitą yczinilo panyey wszego świata przirodzenyu (pro przirodzenye) a boszka zbawicziela
naszego krewnoscz M W 47b; O mili panye,
nyechay nam otrzim aią... lasko obdarzenye...,
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które społem okraszila wiborna ziwota poczesnocz y krewnosczi (le g . krewność) panni Mariey M W 56b.
Krewny f o r m y : n. sg . m . krewny 1399 T P a w
III nr 6015, 1408 R T H III nr 10, 1427 R T H
VI 26, e t c .; f . krewna B Z Deut 21, 8, 1430
M ie s H e r XIV 118; n e u tr. krewne O r t C e l 2;
^ g . sg . n e u tr. krewnego O r tC e l 7, XV e x .
Z a b 526; ~ d . sg . n eu tr. krewnemu B Z Nah 3, 1;
^ n. p l . m . krewni O r tC e l 1, O r tR p 63; ^ i. p l. m .
krewnymi M W 54b.
Z n a c z e n i a : 1. *m a ją c y w ż y ła c h tę sa m ą
k r e w , p o c h o d z ą c y z te g o s a m e g o ro d u , con san g u in e u s ’ : brat krewny 'r o d o w ie c , w s p ó łr o d o w ie c ,
e x e a d e m n o b iliu m g e n te o rig in e m d u cen s :
Albertus est frater meus krewni, de nostro
cleynodio et zawołana 1399 T P a w III nr 6015;
Pelca yest nasz brath krewny, naszego cleynota
y naszego zawołana 1408 R T H III nr 10, sim .
1424 A K H III 332, 1438 P o z n nr 1591. 1592;
Woczech gesth brath mog krewny 1427 R T H
VI 26; Stanisław et Janusch... *szo n[y]asa
bracza krewn[y]a y genego zawolanya 1430
M ie s H e r XIV 118; Andrzey mnie brat crewny,
yenego plemyenya i yenego snamyenya 1462
P F VIII 19, s im . 1462 T y m P r o c 2 0 5 ; Andrzey
szlachczycz yest brat Przesdomye Nawoyewy
crewni, yenego snamyenya i yenego plemyenya
ib . 206; N icolaus... existit et fuit ex armis
et sangvine armorumąue et sangvinis al.
sczythny y krewny, filius olim Preczslai 1469
A G Z XIX 339; ^ pokolenie krewne ' k r e w n i,
r o d z in a , c o n sa n g u in e i , affines* : Pokolenye krewne
consanguineitas O r tC e l 2; Cresa krewnego pokolenya linea consanguineitatis ib . 7; Pokolenya krewnego sanguineitatis XV e x . Z a b 526;
~ Plemyenniczy, krewny affines O r t C e l 1;
Krewny colineati O r tR p 63; Gdisczi ony du
chem sprawiedlywi, czyalem slachetny sbawicziela naszego y matki iego zasluzili bicz krewnimy M W 54b.
2. fz w ią z a n y z k r w ią , k r w a w y , s k r w a w io n y ,
c r u e n t u s Y bodze odnyeszona vina krewna
od nich (auferetur ab eis reatus sanguinis)
B Z Deut 21, 8; Byada myastu krewnemv
(vae, civitas sanguinum)! B Z N ah 3, 1; Ach
myły lvdze, zazyce my ale svecze, yvscy ydze
dvsza krev<n)im (S k a r g a P lo c : sz kr<w)avym)
potem S k a r g a W r o c w. 65.
Krewy cf. Krwawy
Kręcić, Kręcić się 1. fn a d a w a ć c z e m u ś ruch
o b r o to w y , o b r a c a ć , to c z y ć , v o lv e re , to r ą u e r e :
Crączyla torąuet XV p . p r . R XVI 346; Kranczancz a. gybyancz (w a r . lu b. r p .\ traczącz
a. gubyącz) exterminans (Ap 9, 11) 1471 M P K J
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V 138;
Manum meam attractare crączycz
1448 R XXIV 353.
2.
kręcić się c z y krzęcić się ' b y ć w c ią g ły m
ru ch u , a s sid u e v e r s a r iy : In nobis anima percurrens singula membra nusąuam securum conuibrat habere locum, ffluctuat, crzączyla szą,
a simili, velut aliger in domicili, que cattus
insidiis vallat vbique foris 1466 R XXII 25.
C f. Wykręcić, Zakręcić, Wykręcać
Kręciwój b o t. 'ś la z k ę d z ie r z a w y , M a h a
c r isp a L.’ : Kroczywoy malua crispa 1472 R o s t
nr 613.
(Kręgiel) Kregiel I. fs łu p e k u ż y w a n y d o p e w n e j
g r y , co n u s in lu do ą u o d a m u su rp a r i s o litu s *:
*Crecgle piramen XV p . p o s t. P F V 7; Kregel
piramus ca 1500 E r z 34; Kregel piramis i b . ;
Kregel vel koth piramus ib.
2. 'ja k i ś r o d z a j p i e c z y w a , m o ż e o b a r z a n e k ,
p la c e n ta e g en u s* : Kregle fermenta c a 1500
E r z 34.
(Kręglec) Kregielc *s łu p e k u ż y w a n y d o p e w n e j
g r y , co n u s in lu do ą u o d a m u su rp a r i s o litu s ’ :
Cregelz pirameda XV p . p o s t. P F V 7.
Kręp cf. Krąp
Kręt c z y Skręt ep e w ie n d r e w n ia n y s k ła d n ik
w o zu , śn ic e , p a r s lig n e a c u rru s ’ ( ? ) : Johannes
potest sibi pro ipsius excidere, wirąbicz osszy
s kraty, quod sibi necesse fuerit 1423 C z r s 278.
^ M o ż l iw a te ż le k c ja osszy skraty tj. osi z skręty.
Kręty cf. Miętka
Krężec c f. Krążec
Krnąbnie cf. Krnąbrnie
Krnąbny cf. Krnąbrny
(Krnąbrnie) Knąbrnie, Knąbrznie, Krąbrnie,
Krnąbnie 'z u c h w a le , b e z c z e ln ie , h a rd o , a r r o g a n te r , in s o le n te r , te m e r e ’ : Crąbrnye procaciter
XV p . p r . R XVI 346; Kędy kto o glownąą dzedzynną rzecz... nye stanye knabrznye (contumaciter) na rokv gemv sdanem v,... thedi
y othe wszego prawa they tho dzedziny... skazan ma bicz y wirzeczon othpadnącz S u l 32;
Pakly ktho thą vchwaląn przestanpicz smyal
knabrnye (tem ere)..., taky przestam pcza... karan ma bicz S u l 89; Crnąbnye ogladzy proterve
fove 1462 R XXV 269.
Krnąbrność, Knąbrność, Krąbrność, Krnąbrość fu p a r te n ie p o s łu s z e ń s tw o , b u n to w a n ie s ię ,
b e z c z e ln o ś ć , h a rd o ść , a r r o g a n tia , in so le n tia , s u p e r b i a \ Krnobroscz procacia 1413—4 J A XIV
503; Crobrnoscz contumacia c a 1428 P F I 487;
Krnobrnoscz protervitas ib . 496; Nyekthorzy
wboszstwem alybo thesz knąbrnosczą (rebellione, D z i a ł 8: vfalnosczą) przywyedzeny,
othchodzą s sąndv skazany za dług, nygenego
doszyczwczynyenya przeczywney stronye nye
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wczynywszi Sul 22; Gdi tha cząązza.., przes
pana alybo przes wyesznycze... była... othbyta,
thedi knąbr[o]noscz (dolum et rebellionem)
gych karząącz chczemi, abi w yną... pyencznadzesczya... zaplaczycz bili powynny Sul 30;
Knąąbrnoscz alybo przeczywyanye, tho yest,
gdi ktho bi byl skazani a doszicz wczynycz...
wsgardzylbi, a sz sandv swą knąbrnosczą (per
suam rebellionem) bi ssczedl (Dział 19: wspornye od sądv odygdze), przerzeczonego rąąkoyemstwa nye wczynywszi Sul 31; Krabrnoscz
proteruitas ca 1455 JA XIV 490; Odpyranye,
krnąbroscz proteruitas M W gl. 64; *Crnombrnosth temeritas XV p. post. PF V 30; Vpornoscz, krabrnoscz contumacia ca 1500 Erz 33;
lesu s... przyschedl... do Ierusalem, aby pozyval
baranka yyelykonocznego, a to przeto vczynyl,
aby krnąbrnoscz od nyevyernych Zydow odyąl
Rozm 528.
Krnąbrny, Knąbrzny, Krąbrny, Krnąbny
f o r m y : n. sg. m . krąbrny 1447 R XXII 40,
ca 1500 Erz 34; krnąbrny 1484 Reg 723;
^ ac. sg. m. knąbrznego Sul 80; / . krną
brną XV p. post. R XXV 181; ~ n . p l . m.
knąbrzni Sul 30; krnąbrni XV p. post. R
XXV 176; ~ ac. pi. m. krnąbne XV in. R
XXIV 63.
Z n a c z e n ie : 'nieposłuszny, oporny, buntu
jący się, zuchwały, bezczelny, hardy, arrogans,
insolens, protervus, rebellis’ : Omnes protervos
crrnobne XV in. R XXIV 63; Krąbrny temerarius 1447 R XXII 40; Paknyą w danyv przerzeczonych cząązzeb... biły lscziwy a knąąbrzny
(dolosi et rebelles)..., chczem y..., aby w yną...
szedmnadzescza... biły skaszneny Sul 30; Nyevszytecznego szolthiza... pan ymayącz albo
knąbrznego (rebellem) może gemv przykazacz
szolthistwo swoye przedacz Sul 80; Który by
b ra th ... tez by sye nye chczial polepszycz,...
pokuthy y karanya nye chczącz przyączi, tedy...
thaki tho brath zly albo krnąbrny (incorrigibilis) ma byczy z thego braczthwa yypądzon
1484 Reg 723; Jozue vero et Caleph sciderunt
vestimenta sua dicentes: Nolite rebelles,
krnąbrny, esse contra dominum (Num 14, 9)
XV p. post. R XXV 176; Ipocrite, qui alta
voce clamant, orant, canunt, vt facilius possent
homines decipere sub specie devocionis, sed
cum inebriantur, statim in protervo sermone,
w krnąbrną, prorumpunt, wchodzą, nec verum
verbum pacienter sustinere volunt ib. 181; Contumax id est superbus vel iniuriosus vel contemptor iudicii vporny, crabrny ca 1500 Erz 34.
Kmąbrość cf. Krnąbrność
Krnica cf. Krynica

Krobia 'rodzaj łubianego lub plecionego naczy
nia, koszyka, capsa vel sporta e tenui ligno confecta 5: Pro II vasis dictis krobe eidem kruczmorcze V grossos 1394 M M Ae XV 183; ~ może
'miejsce przypominające naczynie, locus vasis
formam reddens' (zapewne nomen proprium):
Duo arwi crobya et cruch dicti... nec non arws
dictus randzina 1450 StPPP II nr 3425.
Krochmal, Kroftmal'delikatna mączka pszenna
uzyskiwana przez moczenie tłuczonego ziarna,
krochmal, amylum : Crofftmal amidum 1419 Rost
nr 5090; Krochmal amidi XV ex. ib. nr 6388.
Krocylmer bot. 'pewna roślina uprawna o ko
rzeniu jadalnym, kucmerka, planta ąuaedam,
cuius radix edulis erat, Sium sisarum L ć : Gladky
duxit farinam, oleum, kroczilmer ad Proszowicz 1417 A K H XI 406.
Kroczaj 'krok, stąpnięcie, passus, gressus':
Kroczay passus XV med. R XXIII 279; Twe
kroczaye (war. kał. : twe kraczanye) gressus tui
(quam pulchri sunt gressus tui in calceamentis
Cant 7, 1) M PKJ V 74. ~ Cf. Kraczaj.
-kroć cf. Częstokroć, Czterykroć, Dwójckroć,
Dziewięćkroć, Ilekroć, Ilkokroć, Kilekolikroć,
Kilekroć, Kilkokolikroć, Kilkokroć, Kilokroć,
Kolikroć, Niewielekroć, Pięćkroć, Siedemdziesiątkroć, Siedemkroć, Stokroć, Sześćdzie *
siątkroć, Sześćkroć, Trzydzieścikroć, Trzy
kroć, Tylakroć, Tylekroć, Tylkokroć, Ty
siąckroć, Wielekroć, Wielkokroć, Wtorekroć
Kroftmal cf. Krochmal
Krogulec f o r m y : n. sg. krogulec 1399 StPPP
VIII nr 9314, 1472 Rost nr 1326, ca 1500 Erz
34; ~ g. sg. krogulca 1446 ZapWarsz nr 792;
—- ac. sg. krogulec 1427 ZapWarsz nr 223,
1435 Pozn nr 1651; krogulca 1435 Pozn nr 1651,
1462 StPPP II nr 3670.
Z n a c ze n ie : zool. 'krogulec, ptak drapieżny
z rodziny sokołów, używany do polowania, Accipiter nisus L ć : Krogulecz v Dobka moy byl,
na ymyo czwik 1399 StPPP VIII nr 9314;
Jako mne vinouath Stanisław dwadzescye gro
szy za yastrab albo dobri crogulecz 1427
ZapWarsz nr 223; G aw eł... krogulcza mu
wschal 1435 Pozn nr 1651; Tho wydzal, ysche
mu crogulyecz wschal ib.; Jacom ya byl przi
tern, ktorego sza (leg. się) crogulcza Stanisław
yal v Tomka, tego mu on wroczil 1446 Zap
Warsz nr 792; Nemerza *nyeverzth Poczslavovy crogulczom za czthyrdzesczy groszy
1455 TymŁow 59; Nisum al. crogulcza czwika
1462 StPPP II nr 3670; Krogulecz nisus 1472
Rost nr 1326, sim. ca 1500 Erz 34.
Kroić 'krajać, rozcinać, scindere’ : Starszi
z myasta w[y]eszmye ialoviczo s stada, ktorasz
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to iest nye czognola w yarzmye ani zemye krogila radliczo (nec terram scidit vomere) BZ
Deut 21, 3. ~ Cf. Odkroić, Przekroić, Przy
kroić, Ukroić, Krajać, Okrajać, Przykrajać,
Skrajać, Okrawać, Rozkrawać, Ukrawać.
(Krokiew) Krokwa f o r m y : n. sg. krokwa 1463
PF V 13; ~ n . p l . krokwy 1425 ArchCastrCrac II 1032, Ort Br VI 384, Ort Mac 126,
1499 RocznKrak XVI 68, XV ex. A K H VIII
453; ~ g . p l . krokiew 1465 ZapWarsz nr 1173;
— ac. pi. krokwy 1461 SprKHS V s. XXIX,
1491 A G Z XVIII 303. 510.
Z n a c z e n ie : ' ukośna belka w wiązaniu dachu,
cantherius : Krokwy 1425 ArchCastrCrac I I 1032;
Yego tramy w murze lezą, ale yego krokwy nye
szą w mur any na mur {OrtBr VI 384: krokwy
dachv gego nye schą w mvr any na mvr posta
wy ony) Ort Mac 126; Pro tignis al. za krokwi
1461 SprKHS V s. XXIX; Krokwa tignus 1463
PF V 13; Yako ya Mykolayowy plothow, llassnyey, staynyey, crokyew y prossnyczow gwał
tem thako dobrych y<a)ko szescy kop [...] 1465
ZapWarsz nr 1173; Quia ipse non succidit ligna
super lignos valencia al. na lathy albo na krokwy
1491 A G Z XVIII 303; Quia tu ... succidisti sibi
alia ligna al. na *lyathy et alia na krokwy valencia ib. 510; 4 tigna al. crockwy et 4 latthy
1499 RocznKrak XVI 68; Tignus koszie) na
domu, czo na niem dach, po krakowsku krokwy
XV
A K H VIII 453.
Krokiewny 'krokwi dotyczący, z krokwią zwią
zany, ad cantherium pertinens': Voytek non
transiens violenter, non pokaszil dżina (pro
czina?) krokewnego 1394 TPaw IV nr 4978.
(Krokus) Krokos, Krokosz bot. 'szafran pol
ski, krokus, Carthamus tinctorius L .’ : *Karkosz
domovy carcamus ca 1465 Rost nr 3854;
Krokos crocus ortensis 1472 ib. nr 233; Krokoss oculus Ethiopis ib. nr 1626; Krokosch
cartamus 1484 ib. nr 5942, sim. ib. nr 5944,
1486 ib. nr 5945, 1491 ib. nr 11007; Crokosz
cartamus XV p. post. R LIII 65.
Krokwa cf. Krokiew
1. Krom 1. 'prócz, oprócz, z wyjątkiem ,
praeter aliąuam rem, aliąua re excepta>: Schesczzeth thysszancz z Egyptą Zydow ... wyszło,
krom dzathek, wdów. Thamoz zupełną nye
przyszły krom dwu, Yosue a Kaleph XV ex.
MacDod 139.
2. 'bez, sine aliąua re \ Woyth dzyedzyczny
nyzadney wyny zyszkacz... nye może krom
gaynego szadv OrtMac 56; Obye stronye...
o wszytky rzeczy y czlonky thy, które thv są
poloszony, na nas spvsczyli..., dawayacz... nam
wszythką mocz, abyśmy krom wszego sądv,
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prawem gednym tako dvchownym yaco swieczskym nye szkodzącz, podlvg naszey woley kv
sstatkv przywiędły Dział 3; Pyotr łanowy zaplaczyl pyenyądze krom (in absentia, Sul 51:
prócz) rąkoymyey ib. 43; Zadne<go> bogathstw a... erom <towa)rzistwa nullius boni sine
consorcio 1461—7 Serm 315 r; Krom swaru
sine disceptacione ib. 315v; Kożuchy mayą
myeczi baranye a myechy rzemyenne, prozthe,
kromy yedvabyv (absąue Serico) 1484 Reg
709; Jeslibi niekthori lo th r... bil poym an...
a stharostha... wipvsczilbi go krom wiadomosczy xiązączey (eum dimisserit absąue consensu principis),... thakowi stharostha ma
zaplaczicz 1498 MacPraw VI 274; Ale ya nadzny
grzeszny, czom wam ymyszlyl powyedzyecz,
tego nye mogą myecz krom dary ducha szwyathego ca 1500 JA X 392.
3. 'poza, extra, praeter’ : Nye czyn grzechy
nyeczystego krom {Dek III 1—6. 10— 14. 17.
22. 25—30. VI: prócz, Dek III 18: przez,
Dek V 4: croma) vrzandv mąlszenszkyego Dek
III 15; Krom godzyni obyada nycz s pokarmy
extra horam prandii aliąuid alimentorum sumat
ca 1500 JA IV 92.
2. Krom cf. Kram
Kroma 'odcięty kawałek chleba, panis segmentum : Przylepą vel kroma kołaczą pascendrum
ca 1500 Er z 34.
Kromarz cf. Kramarz
Kromia 1. 'prócz, oprócz, z wyjątkiem, wy
jąwszy, praeter aliąuid, excepta aliąua re*: Kto
bogem croma {Pul: kromye) boga (praeter
deum) naszego? FI 17, 34; Ne mey boga gynego
croma {Dek V: gedno) mne Dek VII 1, sim.
Pul Deut 56; Yacz yesm ybogaczyl Abrama
kromya tich, czsosz so młodszy gedli (exceptis
his, quae comederunt iuyenes) B Z Gen 14, 24;
Poymye zono kromya tich, ges to gest pyrwey
gymyal (absąue iis, ąuas prius habebat) ib. 28, 9;
Gechali s nym wszistczy starszy... kromya mlodzeynczow (absąue parvulis), stad y dobitka,
gesz to bili ostawyly ib. 50, 8; Yedly yschysczy...,
a thych, czo ssą vzyvaly, było cztyrze thyszyącze
kromya dzyeczy a kromya nyevyasth (extra
paryulos et mulieres) Rozm 360, sim. ib. 359;
^ Zydovye yedno gy vzryą tako zbytego, tako
ymączonego, kromya aczby były kamyenyem
tvardosczy, tozby szye nad nym ssmylovaly,
alye yedvo gy vzryą, smylyyą szye nad nym
y pusczą gy Rozm 835.
2. 'bez, sine aliąua re': M icolay... vmowon
{leg. umowę) myal kromya naz rankoym 1399
Leksz II nr 2276; Nye zabyyay kromya oszadzenya {Dek VI: prócz szadu) nyekogo gnye-
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wem, rąka any radą Dek III 13; Przeto gesm
kromya twego wyedzenya szedł (quod inscio
te profectus sum), ze gesm szo bal, abi my nye
odyol swey dzewky B Z Gen 31, 31; Slvszebnyczi... vbogą slachtą... navczyli syą lvpycz, 5
a to kromya szadney vini y kromya woley na
szych vrządnykow (sine culpa... et absąue
iudicis, Sul 27: przes przykaazanya sandzey)...
skladayą na nye pozwy Dział 15; Aczby to
który vczynyl, pokvpy wyną kv stolv naszemv 10
kromya wszego odpusczenya ib. 16; Cromya
vineszenya sine culpe dimicione 1461—7 Serm
99 r; Cromya sine ib. 99 v, sim. ib. 349 v; Cro- !
mya wathpyenya sine ąuestione ib. 442 r;
Vedlvg stharodawnego obiczayy Wisłą, Bugiem 15
y Narwią (pro Wisła, Bug y Narew) kazdemv
mayą bicz dobrowolne plinączemv kromia żad
nego czla (absąue omni solutione theloneorum
per omnia obstacula) 1498 MacPraw VI 274;
Bog wyerny y kromya wszey zloszczy (absąue 20
ulla iniąuitate) Pul Deut 5; Narodzylo szya
yesth kromya grzechy y szmazy thwoye
szwyanthe y mylosczywe czalo XV ex. Zab 215;
Dzyevycza M arya... nalyasla P yotrą... y rzekła
yemv: O Pyetrze,... gdzye y est... syn moy, 25
gdzye ydzyez przez nyego a gdzyez y ostavyl
kromya czyebye? Rozm 737.
3. 'poza, extra, procuF: Nye czin grzecha
neczistego... croma (Dek III 1—6. 10— 14. 17.
22. 25—30. VI: prócz, Dek III 15: krom, 30
Dek III 18: przez) stadia malszenskyego Dek
V 4; Przyschedl... Iesus... v tą zyemye, którą
zvano Iuda, takye żydowska zyemya, alye
ossobna wloscz kromya Ierusalem (specialiter
a sorte Judae) Rozm 239; Ny ma vmrzecz prorok 35
kromya (extra Luc 13, 33) Ierusalem Rozm 419;
Byezal (sc. Judasz) do Zydow, bo dobrze vyedzyal, ysch były v radzye pospoly y gadały,
kakobychmy y mogły yącz kromya tluscz lyvda
(sine turbis) Rozm 510, sim. ib. 512; P ylat... 4 0
boyącz szye..., yzby nye *obmyovyon ky cesarzovy, by szye tamo kto krolyem czynyl kromya
czeszarskey moczy y spytał yego: Thy yesz kroi
zydovsky? Rozm 776;
^ My pomayyamy
Iesusa tego v dvoyey rzeczy: Napyryey, yze szye 45
yrodzyl kromya malzenstva Rozm 805; ^ Day
nam chleb nasch, to yest Iesucrista, który yest
chleb nasz yyernych krzesczyanow, a tho nad
chleb, czvsz kromya chleba przyrodzonego (hoc
super panem, id est praeter panem substantia- 50
lem) Rozm 278.
Kromie 1. 'prócz, oprócz, z wyjątkiem, wy
jąwszy, praeter aliąuid, excepta aliąua re*: Cso
nam pres togo nemochnego na lozcu lezocego
znamona? Zauerne nics ynego crome cloueca 55
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gresnego Kśw br 34; Domarad yczinil Januszewim ludzem scodi za dzeszoncz *grziwin kromę
picze 1393 Pozn nr 140; Stassek ti zastawy po
oczoue smerczi przezastaual kromę tey za
stawy, czso ymal w ranach 1394 HubeZb 70;
Any tesz gest gyny kromę czebe (extra te) FI
Ann 3, sim. Pul, B Z Judith 9, 19; Jako Boro
widzerszal pokoyno dzedzino trzidzesczi lat y trzi
lata kromę tich lat, jako swe ranky zastawił
1411 Pyzdr nr 330, sim. 1403 Pozn nr 549,
1414 ib. nr 852, B Z Num 35, 6, B Z Deut 3, 5,
B Z II Par 31, 16; Ne honorem domini mei
transferrem ad hominem et ne ąuaecumąue adorarem excepto, kromye, domino meo XV p. pr.
SK J I 304; Et non erat ibi ąuisąuam praeter,
kromye, duos senes absconditos ib.; Y szły soo
synowye izrahelsczy... kromye nyewyast a dzyeczy (absąue parvulis) B Z Ex 12, 37; Bilo iest
rosg dwanaczcze kromie rosgi Aaronovi (abs
ąue virga Aaron) B Z Num 17, 6, sim. B Z IV
Reg 24, 14, B Z I Par 18, 4; Y dal kromye tego
(praeterea) Iozias wszemv lyvdu... baranow ...
trzidzescy *t0syoczow B Z II Par 35, 7; Nabuchodonozor gest bog zemski a kromye gego
(praeter ipsum) nye gynego B Z Judith 5, 29;
Iudith... poscyla syo po wsze dny ziwota swego
kromye dnyow sobotnich (praeter sabbata) ib.
8, 6; Kromye tych wyn kmyecz nye mosze zbieszecz, gedno alyszby dom dobrze zbudował
y ogrodzyl Dział 62; Kromye (praecepit...
rex Sedecias, u t ... daretur ei torta panis cotidie, excepto pulmento Jer 37, 20) 1471 M PKJ
V 101; Bo kto bogyem kromye (FI: przez)
gospodna (quis deus praeter dominum) albo
kto bogyem kromye boga (praeter deum) nasszego? Pul 17, 34; ^ Żele zelone wszitkocz
dawam kromye tego, abiszczye myosa (excepto
quod carnem) ze krwyo nye gedli B Z Gen 9, 4,
sim. 1471 M PK J V 8; Nyszadnego dzala...
czynycz nye bodzeczye kromye tego, czso ku
gedzenu słucha (exceptis his, quae ad vescendum pertinent) B Z Ex 12, 16; Czso czinyl Ioas,
ocyecz gego, czinyl gest kromye tego, ysze módl
gornich nye zatracyl (nisi hoc tantum, quod
excelsa non abstulit) B Z IV Reg 14, 4.
2.
'bez, sine \ Iosz (^c. wiarę) alesz wszelky
s p ełna... zachowa, kromę wotpena (absąue
dubio) na w<ie>ky zghyne Fł Ath 2, sim. Pul,
M W 8b; Jako ty pyenodze, *sczom ych Chwalowy pozyczyl, ty m y... dal w czasz crome wszey
szkody 1412 Pozn nr 876, sim. Dział 19; Yaco
Szandziuog... Ja n ą ... crome paną starosczinego
myru ne wordrowal any mu radzyl 1422 Pozn
nr 1120; Nyczs nye oslepy richley iako nyeczysto ta..., aczby teesz kromye grzecha sye stało
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Gloger; Crome naronyena sine corrupcione virginali edidisse XV med. R XXV 160; Nye kromye non sine admiracione clamant XV med.
SK J V 277; Obye stronye, nye chczącz swego
samnyenya yraszycz, dobrowolnye, kromye
(sine) wszego blądv y chytrosczy... o wszytky
rzeczy y czlonky... na nas spysczyli, yacoby na
rozgodzczą Dział 3; Prelat kromye wszego nagabanya pana (impedimento cessante domini
villae illius) dzesyaczina mosze przedacz, komv
chcze ib. 4; Gdyby tego dnya wszytkych rzeczy
nye dokonali, tedy kromye vcząszenya (absąue
causae vulneratione, Sul 25: przes obrazenya)
stron yvstrzeyszego dnya do teysze godziny
mayą pozywane rosprawycz ib. 12; Tasz tesz
vyną przepadnye, gdyby kogo pozwał kromye
przykazanya naszego sądzey (absąue speciali
m andato iudicis, Sul 27: przes ossobnego sandzey przykazanya) ib. 15; Tego tesz nye opvsczamy, aby thy woli tako wząte, kromye wszego
obraszenya (absąue aliąua destructione, Sul 30:
przes wszego skazenya) karmyącz, lecze cho
wany dwe nyedzeli..., a po tych dnyoch nye
wyprąwyeny kromye ktorey wyni nam ... mayą
bycz przysądzeny ib. 18, sim. ib. 24; Gdyby
kromye swady abo zatargnyenya (extra contentionem et discordiam, Sul 34: prócz wszey swadi
y rosczirkv) łan Pyotra vranyl, tedy podług obyczaya Pyotr swe rany ma poprzysyądz ib. 23;
Ktorąsz to (sc. dziedzinę) gynszy trzymayą od
trzech ly at... kromye wszego nagabanya spokoyem ib. 24; Tedy m y ... przysądzylysmy Pyotrowy konya na strawie kromye roboty (absąue
aliąuo labore, Sul 39: przes robyenya) chowacz
dwe nyedzely ib. 30, sim. ib. 31; Vstawiamy,
abi nye mogli (sc. poddani) wyączey smyecz
zbyeszecz abo odydz... do gynszey dzedzyny
kromye woley tego pana (praeter dom ini...,
yoluntatem, Sul 44: prócz yoley pana), pod któ
ry m ... myeszkayą ib. 34, sim. ib. 35. 38. 44.
57. 59; Vstawiamy, aby kyedy my s swym dwo
rem krolewskym do Poznanya... wgedzemy,
sadza kromye wszego zamyeszkanya do naszego
dwory ma bycz... a poznacz o wszythky rzeczy
dzedzynne przed namy abo .kromye nas (prae
ter nos, Sul 63: prócz nasz) z naszego przyka
zanya ib. 47; Sadza nye ma zdacz kromye po
woda ib. 48, sim. ib.; Na dworze naszem ...
moczą naszą abo starosty kromye lystv (sine
littera, Sul 64: przes lystha) na gospodze mosze
pozwacz ib. 49; Gdy sosnyą kromye dzenya porąby (sine apibus succiderit arborem, Sul 59:
paknyąly przes psczol drzewo porąby dzane),
tedy poi grzywny (sc. właścicielowi) a sadowy
druge poi (sc. zapłaci) ib. 58; Sine coniunctione

al. kromye sprząże DłLB I 167; Przedales lyud
twoy kromye pyenęzy (sine pretio, FI: przez
! mita) Pul 43, 14; Lyud kromye rady (absąue
consilio) yest y przes modroszczy Pul Deut 41;
Sine aliąua nota criminis kromye narzeczenya
ca 1500 JA X 381.
3.
*poza, extra*: Przechna ma swe ossobne
dzedziczstwo w Szekirkach, cromye Potrka yest
geg prawe dzi<e)dzistwo 1408 Pozn nr 642;
Ktocz ge chcze szobe zachowacz, bodo gy
wszytky milowacz y kromę oczu dzocowacz
Slota w. 82; Czo zaialy owcze sz Naramouicz,
ty zaialy na dzedzine *xczadza Jactorowi<e> a ne
na drodze, ale kromę drogy 1420 Pozn nr 1050;
Cy bidlyly kromye krayn włoscy bracyey swey
(e regione fratrum suorum) w Ierusalemye B Z I
Par 9, 38, sim. 1471 M PKJ V 48; Y skonczal
Ozias s oczci swimy, y pogrzebly gy na polyu
kromye krolyowich grobow (in agro regalium
sepulcrorum) przeto, isze bil *trodowati B Z II
Par 26, 23; Kromye dwory naszego abo sadv
(extra curiam nostram vel iudicium, Sul 64;
prócz naszego dwory alybo sądv naszego), gdy
kto ma bycz pozwan listem,... aczlibi pozwany
na pyrwem... rokv nye stal, tedi sądowy pokvpy
ósmy skoth Dział 49.
Kromka eodcięty kawałek chleba, panis segmentum*: Krom ka secita XV med. R XXIII 279;
*Kronka nodbodogundium 1472 Rost nr 1537.
Kromota cf. Chromota
Krona cf. Korona
Kronika fo r m y : l. sg. (w) kronice 1471 MPKJ
V 52; ~ g. p l kronik ca 1418 Wisi nr 1251;
— ac. pl. kroniki 1471 M PKJ V 54; ~ /. pl.
(w) kronikach 1471 M PK J V 58, Rozm 71. 177.
Z n a c z e n ie : ' chronologiczny opis wypadków
historycznych, kronika, rerum gestarum descriptio temporum ordine serrato, chronicon*:
To czcze szan w kzangach kro<n>yk rzymskych ca 1418 Wisi nr 2151; W kronicach in
| commentariis (rex autem, quod gestum erat,
I scripsit in commentariis Esth 12, 4) 1471 M PKJ
• V 58; O vtoremnasczye znamyenyy czczye szye
I v kronykach rzymskych Rozm 71; Alye szye
y kronykach (in chronica) rzymskych czczye,
yze szye vyek sosty począł od Tyberyvscha czeszarza Rozm 177; ^ ' zbiór kronik, chronicorum
corpus*: W kronyczie in biblia (si yidetur regi
bonum, recenseat in bibliotheca regis I Esdr
5, 17) 1471 M PK J W 52; Kronnyky bibliotecas
(nunc ergo, si iudicatur a te, o rex, perąuiratur
in regalis bibliothecis III Esdr 6, 21) ib. 54.
Kropią cf. Kropla
Kropić fo r m y : praes. ind. 3. sg. kropi B Z
Num 19, 21, 1461—7 Serm 446 r; ^ imper.
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2. pl. kropcie BZ Ex 12, 22; ^ part. praet. pass.
n. sg .f. kropiona 1466 R XXII 27; g . jg ./ . kro
pionej B Z Ex 12, 34; ć/. sg. f . kropionej BZ
Num 19, 9.
Z n a c z e n ie : 'kroplami wody obrzucać, .sfcrap/ać, bryzgać wodą, aspergere, conspergere*: Cur
vestimenta tua sic rutilant rosulenta, ut torcularis sanguinolenta, crvawa, cropyona prassa,
botris trophea 1466 i? XXII 27; Cropi a smacza
exundat 1461—7 Serw 446r; ^ Wozlek izopa
omoczczye we krw y..., a kropczye (aspergite)
yo na swyszrzchnye podwoge 2?Z Ex 12, 22; Lud
wszowszy mooky kropyoney (conspersam farinam), drzewyey nyszlybi kwaszona bila, a nawyozawszy w płaszcze, wkladly soo na swoge
pieczy ib. 12, 34; Ten, ienze kropi wodo (qui
aspergit aquas), omyge rvcha swa BZ Num
19, 21; ^ Sbyerze mosz cisty popyol krovi
y pospye gy przed stan y ... y k wodze kropyoney
{pro kropyenya, in aquam aspersionis), bo za
grzech krowa zeszona gest BZ Num 19, 9. ^ C f
Okropić, Pokropić, Skropić, Wskropić,
Okrapiać, Skrapiać.
(Kropidełko) Kropidłko Maryje kropidłko bot.
rSpiraea aruncus L .9: Marie kropidłko trogos
1472 Rost nr 1778.
Kropidłko cf. Kropidełko
Kropidło kropidło świętego Jana bot. 'Spiraea
filipendula L .9: Kropidło s<więtego> lana filipendula 1472 Rost nr 678.
Kropierz *ozdobne przykrycie na konia, tegumentum equi orna tum, phalerae9: Crropyerz falere XV med. R XXIII 269; Gaudet faleris, gl.
ornamentis, s cropyerza, equus, freno sellaque
superbit 1466 R XXII 15; Priuatur {sc. equus)
faleris, gl. ornamentis, cropyerza ib.; Cropyerz
falera 1474 R XXIII 297; C rucifer... equo calcaribus adacto, in Dobeslaum contorquens emittensque, vulnus in lumbis equi Dobeslai per tecturam, quam kropyerz vocitam us,... infigens
DlHist IV 60; In faleris w kropyerzu XV p.
post. PF III 287.
Kropierzewy cf. Kropierzowy
(Kropierzowy) Kropierzewy (o koniu, de equo)
fprzykryty kropierzem, w kropierzu, ornato tegumento tectus : V kropyerzevem equo fallerato
XV p. pr. R XVI 343.
Kropka *kropla, gutta9 po kropce *kroplami,
po trosze, tu i ówdzie, sparsim : Po kropcze
sparsim XV med. R XXV 157.
Kropla, Kropią fo r m y : n. sg. kropią Naw 91,
XV p.post. PF III 287, Rozm 123; kropla ca 1428
PF I 491, ca 1500 Erz 34, ca 1500 R XLVII
355; ~ g. sg. kropie Rozm 501; krople XV med.
R XXII 234; ~ d. sg. kropi Rozm 824; ~ i. sg.
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kropią Rozm 501; ^ n. pl. kropie FI i Pul 71, 6,
XV med. SK J V 270, 1451 MacDod 105, BZ
Deut 32, 2, etc.; krople ca 1500 JA X 385;
~ g. pl. kropi 1471 M PKJ V 73; kropli M PKJ
V 73; — ac. pl. kropie XV med. SK J V 279; ac.
a. n. pl. krople XV med. R XXIII 269, 1471
M PK J V 62; — 1. pl. (w) kroplach 1471 M PKJ
V 64.
Z n a c z e n ie : 'mała cząstka płynu, kropla,
gutta, stilla9: Sstopy {sc. bog) iaco descz w runo,
y iaco crope kapaiocze (sicut stillicidia stillantia)
na zemo FI 71, 6, sim. Pul; Cropla stilla ca 1428
PF I 491; Po tern blodze {leg. błodze) gesch myal
j dzen pole dnya goduyącz, po tim krople wodi
ządal v żebraka XV med. R XXII 234; Croplye
guttas XV med. R XXIII 269; Ipsi sudores,
kropye, corporeas continue frequentabant XV
med. SK J V 270; Poczol szye przemagacz (.sc.
Jezus), aze kr[a]wavy poth sz nego poczekl.
Spadały krwawe kropye {JA X 385: krople) asz
na zemo (Luc 22, 44) 1451 MacDod 105, sim.
Rozm 598. 605; Poplinye iako roszą przemowyenye m e..., a iako kropye na trawo (quasi
stillae super gramina) BZ Deut 32, 2, sim. 1471
M PK J W 31; Krople stillas (ecce deus magnus,...
qui aufert stillas pluviae et effundit imbres ad
instar gurgitum Job 36, 27) 1471 M PKJ V 62;
W kroplach in stillicidiis (in stillicidiis eius, sc.
fluminis, laetabitur germinans Psal 64, 11) ib. 64;
Kropya gutta XV p. post. PF III 287; Kroplą
stilla, id est gutta ca 1500 Erz 34; Kropla gutta
ib.; Kroplya stilla ca 1500 R XLVII 355; (Jesus)
naczyrpal vody v podolek svego odzyenya y noszyl yako vyedrze {leg. w wiedrze) y nyedna
kropya (una gutta) nye vkanąla Rozm 123;
Thva krew boska tako yest droga, yze przelanym
yednem kropye tvey svyąte krvye bog oczyecz
bądzye mylosczyw vykupycz czlovyeka z lego
{pro iego) vyelykyey nądze Rozm 501; Nye może
to dobrze bycz, abych ya mogl yedną kropyą
{sc. krwi) vykvpycz czlovyeka ib.; Vschytky dny
tvoyego zyvota nye mogą doszycz vczynycz
yego svyatey yedney kropy krvye Rozm 824;
^ przenośnie: Cum etiam ad guttulas longe inferioris, czvyącz małe kropye daleko mneyschego, devocionis XV med. S K J \ 279; O bandz
volya twa, myły panye, azczyby mała kropya
vkanala z opphythego myloszyerdzya twoyego
Naw 91; ^ nocne krople Fosa, ros9: Nocznych kropy {war. lub.: nocznich kroply) guttis
noccium (quia caput meum plenum est rore, et
cincinni mei guttis noctium Cant 5, 2) 1471
M PK J V 73.
Krosna pl. tantum ' warsztat tkacki, iugum
textorium : Si preualet {sc. magister aliquis ar*-
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tificii), in ąuatuor cerocibus al. croszna ad maximum laborare potest, yidelicet telam, manutergia, mensalia et cubiletum (1457) 1533 M M Ae
VII nr 327; Kroszną celtrum ca 1500 Erz 34.
Krosta fo rm y:, n. sg. krosta ca 1500 Erz 34;
~ g. sg. krosty Rozm 153; ~ g . p l . krost ca 1500
JA IV 91; — ac. pl. krosty 1471 M PKJ V 23,
Rozm 108; ^ i. pl. krostami BZ Deut 28, 27.
Z n a c z e n ie : 'chorobliwy wyprysk na skórze
(ludzi i zwierząt), scabies': Rani czo p a n ...
crostami y swirzbyem (percutiat te dom inus...
scabie quoque et prurigine) BZ Deut 28, 27;
Krosty impediginem (habens... impetiginem
Lev 21, 20) 1471 M PKJ V 23; Krostą pustula
vel pustella ca 1500 Erz 34; 0<d> krosth equi
recipe su lfur... concutte et unge scabiem ca 1500
JA IV 91; M yal... krosty naszylne na wschem
czyelye (prurigo intolerabilis in omni corporis
superficie) Rozm 108; Palcze myal vyelebne,
dlugye a barzo złączone, czlonky od żadne kro
sty nye były dolkovaty (scabro non corrosi)
Rozm 153.
Krostawiec bot. 1. 'Senecio Jacobaea L .’ : Krosthawyecz sanaria maior 1460 Rost nr 3706.
2. rSanicula Europaea L .’ : Krostawecz sanicula 1472 Rost nr 774.
Krostawy fpokryty krostami, mający krosty,
s c a b io s u s Krostavi na czele (habens... impeti
ginem) albo kilavi... nye przistopy offyerowacz
panv B Z Lev 21, 20; Bodzeli (sc. zwierzę)...
crostawe (habens... impetiginem), nye offyervycze tego panv ib. 22, 22; ~ (o wężu, de
serpente) \pokryty łuskami, mający szorstką
skórę, sąuameus5: O krostaui a swithy wanszu,
o tortuose serpens! 1444 R XXIII 304.
Krostka 1mała krosta, scabiei macula : Palcze
myala okrągłe a proste, doszycz dlvgye, any
yedna krostka nye poruschyla (digiti... scabro
non infecti) Rozm 22.
Krotek cf. Krótki
Krotki cf. 2. Krótki
Krotko cf. 2. Krótko
Krótkość cf. 2. Krótkość
Krotochwila, Krotofila f o r m y : g. sg. krotolile Sul 51; ~ n . p l . krotochwile XV p. pr. R
XVI 340. 350, ca 1500 Erz 34; krotofile XV med.
R XXIV 368; ^ i. pl. krotofilami XV med. R
XXIV 351; ~ l. pl. (w) krotochwilach XV p. pr.
R XVI 349.
Z n a c z e n ie : fżart, dowcip, zabawa, iocus,
lusus, facetiae’ : Crothochvyle iocos, gaudia XV
p. pr. R XVI 340; Cochal szya w crotochwylach
delectavit iocis ib. 349; Crotochwyle ioci ib. 350;
Wszysthky gygri... chczemy dla krothophile
a dla weszela ymyecz (gratia temporis deducendi)

Sul 51; Crotofilamy rospust<n>imy ad consolaciones dissolutas XV med. R XXIV 351; Sed
videbimus, si curiositates, id est crothophile, in
die iudicii m undi... pro eis ergo respondebunt
ib. 368; Sales krothochwyle, dwornosczy ca 1500
Erz 34.
(Krotochwilić) Krotofilić *żartować, bawić się,
iocari, ludere : <B>artolth szalował na Andrzeya, ysze gy vranyl, tedy Andrzey poznał,
ale nye chczącz gy vranyl, ale w klamye krothophylącz (hoc fecerit nolens in ludo et solaciando, Sul 51: vczynil nye chczącz w gygrze
a weseląncz szą) yako przyaczel sprzyaczelem
Dział 43.
Krotofila cf. Krotochwila
Krotofilić cf. Krotochwilić
Krowa fo r m y : n. sg. krowa (1174) XIII AK H
IV 349, 1266 OpMog II nr 27, 1297 KodWP II
135. 136, etc.; ~ g. sg. krowy 1391 Pozn nr 283,
1406 HubeZb 85, 1428 Pozn nr 1496, etc.; ~ ac.
sg. krowę 1387 Pozn nr 18. 19, 1413 KsMaz I
nr 1953, 1419 Pozn nr 1046, 1420 AKPr V IIIa
151, etc.; ~ g . du. krowu 1411 KsMaz I nr 1621,
1417 Pozn nr 926; ^ ac. du. krowie 1410
HubeZb 52, 1411 KsMaz I nr 1631, XV in.
M ałk 118, B Z Tob 8, 22; ^ n. pl. krowy 1395
Leksz II nr 1760; ^ g. pl. krów B Z II Esdr
8, 67, 1500 SprTN W VIII 2, 39; ^ /. pl.
(w) krowach FI i Pul 67, 33.
Z n a c ze n ia : 1. 'krowa, vacca': Czso Katherzina ero we zastała, to ne bila yey 1387 Pozn
nr 18, sim. ib. 19; Ta crowa, czso Czestkoui
*vcardzona, tey Jacusz vszitka ne ma 1390 ib.
nr 295; Jako Maczey ne vcradl Voynovi crovi
1391 ib. nr 283; Czo Szorbe crowi *vcragzoni,
tich *Wafzrinecz vszitka ne ma 1395 Leksz II
nr 1760; Jarosława wsala Janowi dwe crowe przes
prawa 1410 HubeZb ib. 52, sim. 1411 KsMaz I
nr 1631, XV in. M aik 118; Yacom ya ne wzol
Gethce *dyww croww za dwe cope 1411 KsMaz
I nr 1621; Yacom ya ne w inow ata... <cz)tirdzesanth grossy przes thwv <z)a crowo 1413
ib. nr 1953; Taco mu pomoz b o g ..., yaco ne
ślubował kmothouiczem... zaplaczycz dw krowu,
yaco dwe kopę 1417 Pozn nr 926; Xącz dzekan
wsąl przes praw a... Micolayewy... crową, yaco
poltori grzywni 1419 ib. nr 1046, sim. 1420
AKPr V IIIa 151; O kthoro crow o... Vitek na
mo szalował, they ya w swem domu nye mam
1423 ZapWarsz nr 46, sim. 1450 ib. nr 902, sim.
1428 Pozn nr 1495, 1440 Czrs s. LXXXII, 1460
SprTN W VIII 2, 41; Staszek o tho krziwdo oth
Abrama wstał, eze gemv krowo wzol we
dwnaczcye groszv cinszv, a on gem v... cinsz
dawał, a on go nye chcyal wzocz ani krowi wro-
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czicz 1428 ZapWarsz nr 2808; Stanisław nye
ucradi... ero wy any yey vszithcu ma 1431 ib.
nr 313, sim. 1443 ib. nr 715, 1468 ib. nr 2928,
sim. 1428 Pozn nr 1496; Pauel ne cradne ve
xanzey zemy any cradzoney crowy lyczem wroczyl 1445 ZapWarsz nr 747; Ot wolu albo
krowi trzi grossche... zaplaczy (a ... vacca tres
grossos... solvet) Sul 113; Przikasz synom israelskim, acz prziw yodo... krowo (vaccam) czirwono B Z Num 19, 2; R aguel... kazał dwye
krowye tuczny (duas... pingues vaccas) zabycz
B Z Tob 8, 22; A ktorzi biły przisly z ioezstwa,
ofyerowaly obyeto panu bogu... za zbawyenye
swich duszi krów XII (pro salute vaccas duodecim) B Z II Esdr 8, 67; Krowa vacca 1472 Rost
nr 1487; Jakom ya yemv crovy czyrvoney ne
vkradl anym yey do domv wyodl 1493 ZapWarsz
nr 1752, sim. 1491 ib. nr 1669; Jakosmy były
przy thym lythkupye..., jsze A dam ... kupyl
psthra krową 1497 ib. nr 1778; Crowa vacca
XV p. post. PF V 8; Nye kradnye w szyemy
ksyaschaczey kony, crow, wolow, any do Rvsy
vydava 1500 SprT N W VIII 2, 39; — Tarzi
(pro karzi) zwerze trzczane, sgromadzene iunczow w krowach ludzskich (congregatio taurorum in vaccis populorum) FI 67, 33, sim. Pul.
2. 'danina składana w postaci krowy, tributi
genus, quod olim vacca viva solvebatuF: Contulimus eis beneficium ad magnum sal in Kraco[a]via, quod croua vlg. vocatur (1174) X III A K H
IV 349; Facim us... om nes... reddendo in perpetuum ab his servitiis et solutionibus, stan videlicet, strosa, povoz, crova, ovis, bobri... semper immunes, liberos et exemptos 1266 OpMog
II nr 27; Facim us... om nes... incolas ville ab
ahis solucionibus et seruiciis, videlicet powoź,
stróża..., croua, b o b ri... liberos (1295) M M A e
I 136, sim. (1287) KodPol III 149; Absolventes
incolas ipsarum villarum ... ab omnibus solu
cionibus, serviciis, exactionibus et oppressionib u s..., scilicet... naraz, crova, ofza 1297 KodWP II 135, sim. ib. 136; Confirmamus omnes
libertates... absolventes... incolas ipsarum villaru m ... ab omnibus serviciis..., scilicet a po
w oź..., a bove, a krowa, ab owcza 1350 KodWP
III 9.
Krowi fmający związek z krową, ąui ad
vaccam spectat, mccinus*: krowi bród (może
już nomen proprium): A dieto monte usąue ad
crowi bród et a crowi bród usąue ad glamboky
bród 1428 KodPol II 445. — Cf. Mlecz, Mleko,
Ziele.
Krowne *danina składana pierwotnie w postaci
krowy, później w pieniądzach, tributum, quod
olim viva vacca, deinde vero pecuniis sohebatur :

Nobis et nostris successoribus... racione nostrorum iurium ducalium, videlicet godne, pecarne,
crovne et valne,... tres m arcas... soluere teneatur 1353 KodPol II 299; A b ... iuribus Polonicalibus nostrisąue solucionibus ducalibus uniuersis..., puta ut sunt: pekarne, główne, crowne,
godne, podw oroue... liberum facimus eternis
temporibus 1355 KodPol 1212; Censum krowne
(1408) KodWP V 115; Per vnum grossum weprzowo, per duos grossos crowne... soluere tenebuntur 1416 ib. 247; Q u o d ... Górka recipiat
a kmethonibus d e ... Czirnyelino pro vacca al.
crowne XVI scotos in moneta currenti 1424
M M A e XIII nr 1595; Volum us..., q u o d ... kmethones... ville eiusdem... solvant... per II gros
sos pro vacca... vlg. crowne 1434 ib. nr 1640;
Ius ducale nostrum vlg. poradlne et krow ne...
possedimus 1449 KodTyn 320, sim. 1490 ib. 535;
Venceslaus d u x ... ius ducale krowne et po
radlne... Bogdalo ab b ati... pro 130 mar<cis>
vendit (1449) XVI p. pr. M atr IV 3 suppl. nr 838;
Vaccam dant pro festo sancti Petri, item crowne
media marca pecuniae communis DILB III 193.
Króbka ' rodzaj łubianego lub plecionego na
czynia, rodzaj koszyka, capsella vel sporta e tenui
ligno confecta: Sumpsit fescellam, cropka, in
modum saccy *rodundum XV med. GIWroc
99 v; Pannus alius rubeus, in quo est involutus
et inclusus in crobka 1475 Matr I nr 1342.
Krócić fposkramiać, hamować, powściągać, po
wstrzymywać, temperare, cohibere, compescere :
M oderatur labia sua, *krroczy ca 1450 PF IV
576; Zatim Caleph kroczoocz szemranye *lvczkey (compescens murmur populi)... y rzecze
B Z Num 13, 31; Kroczi mitigat (verbum dulce
multiplicat amicos et mitigat inimicos Ecclus
6, 5) 1471 M PK J V 79; — dubium: Cruczili,
zathlaczyly (war. lub.: krączyly aut zathlaczaly,
Biblia Zamojskich: swuoy hlas krotiechu veuody)
cohibebant (vocem suam cohibebant duces Job
29, 10) 1471 M PK J V 61. — Cf. Okrócić,
Skrócić, Ukrócić, Skracać.
Krój fo r m y : n. sg. krój ca 1500 Er z 34,
ca 1500 R XLVII 355; — g. sg. kroją 1486
ZapWarsz nr 1606; kroju 1484 Reg 708; ~ n. pl.
kroje 1441 MiesHer XIV 130; ^ ac. pl. kroje
1424 M il 97, 1424 R T H III nr 276, 1428 A K H
III 137, 1475 R XXV 128, 1494 WarschPozn
I 364, XV e*. R XXV 148, ca 1500 R XLVII 368.
Z n a c z e n ia : 1. 'kształt, forma, krój odzienia,
figura, forma vestimentorum : Q ui... in vestimentis, in caligis, in tunicis, in mitris excogitant novas sarturas nowe crogye 1475 R XXV 128;
W yakyem odzyenyy mayą braczia chodzyczi,
a yakyego kroyv y tez xthalthv (de forma et
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ąualitate vestimentorum) 1484 Reg 708; Kthorzy wynaydwyą nowe kroye XV ex. R XXV
148; Item excogitant et exquirunt habitus Sodomitas vidavayv vel vymyslayv kroge ca 1500
R XLVII 368.
2. 'nóż żelazny stanowiący część pługa, culter
ferreus aratri*: Jakom ya polczya myassa w pholwarkv non recepi any s pługa zelas sbyl, lemyasha y kroya chadzebna rzeczą 1486 ZapWarsz nr 1606; Item pro ferro, XX-ti schenis,
lopati et widły, et krogie 1494 WarschPozn I 364;
Vomer vel vomis kroy ca 1500 Erz 34; Kroy
vomer ca 1500 R XLVII 355; ^ De clenodio
Rola, tres vomeres al. kroie in clipeo deferentes
1424 M il 97; Johannis..., A lberti... de clenodio
proprio Rolye et proclamationis Rolya, gestantes super clipeo tres scissuras vlg. croye 1424
R T H III nr 276, sim. 1428 A K H III 137; Et
primo post patrem de armis seu clenodio Role,
qui in clipeo deferunt unam rosam cum tribus
sicaturetis (pro secaturetis) aratralibus vlg. trzy
croye 1441 MiesHer XIV 130.
Król f o r m y : n. sg. kroi Kśw ar 4. cr 1. 22. 37.
38. cv 5. 11—4. 26, 1388 Pozn nr 39, Gn 3 a,
eter, ~ g. sg. króla Kśw ar 1. 2. 6. br 2. cr 38.
42. cv 19. dr 12. dv 1, etc.; ~ d. sg. królu Gn la ,
FI i Pul Ann 16, XV med. SK J V 254, B Z Jud
11, 17. III Reg 20, 28. I Par 11, 3. Neh 2, 5,
Pul 46, 6; krolewi Gn la , 1435 Pozn nr 1652,
BZ Ex 14, 5. II Par 9, 5; krolowi FI 46, 6, Sul
10, B Z Neh 2, 5, etc. ; ~ ac. sg. kroi FI 135, 17;
króla Kśw cv 29. dr 6, Gn l l b . 172b, FI i Pul
19, 10, etc.; ~ v. sg. królu FI i Pul 5, 2. 83, 4.
144, 1, ca 1420 R XXIV 83, etc.; ~ i. sg. kró
lem Kśw cv 24, XV med. R XXII 235, Dział 63,
etc.; ~ I. sg. (w) królu FI i Pul 149, 2, 1405
Pozn nr 579, B Z IV Reg 11, 7, etc.; ~ g. du.
królu B Z Deut 3, 8 ; ~ d. du. kroloma B Z Jos
2, 10; ~ ac. du. króla B Z Jos 24, 12; ~ n. pl.
króle Kśw cv 29; krolewie Gn 2b. 11 a. b, FI
137, 5, EwZam 293, Rozm 372; królowie FI
i Pul 2, 2. 47, 4. 67, 32. 71, 11. 101, 16, 1442
R XIX 77, etc.; ~ g. pl. krolew Kśw cv 21. 40,
FI 149, 8; królów FI i Pul 44, 10. 75, 12. 104, 29,
OrtMac 142, M W 25a, Pul 149, 8, etc.; ~ d. pl.
krolom FI i Pul 143, 11, B Z I Reg 27, 6; ^ ac. pl.
króle Kśw cv 27. 37, Gn l l b . gl. 61 a, FI i Pul
67, 15. 104, 14. 109, 6, Pul 135, 17; — v. pl.
królowie FI i Pul 2, 10. 148, 11; ~ i. pl. krolmi
FI i Pul 88, 27. 118, 4 6 ,£ Z IV Reg 14, 16; — /./?/.
(we) krolech Kśw cv 17; kroloch B Z II Par 33,18.
Z n a c z e n ia : 1. ' władca koronowany, też
w ogóle panujący, rex : a. (o ziemskim władcy,
de principe terreno) : <Mowi kroi pogań>sky do
crola Ezehiasa, crola zidouskego Kśw ar 2;

Crol Ezehias y usicek lud jeg o ... pocoho so
modlich, izbi ie bog zbauil ot mocy crola poganskego ib. 4—6; Suoti (ewangelista) troiaky
skutek znameniti pocazuie v tih ue threh croleh poganskih:... gih rihle <i szcz>odre crola
mocnego odarouane Kśw cv 17— 19; Moui
ewangelista suoti pod obrazem trsy crolew po
ganskih ib. 21; Pismo togo croleuicha deuico
porochonego v troiakem mesce pisma naziua
crolem luda zidowskego ib. 24; Vzna<li oni
trze) crole pogańscy croleuicha y crola milosciuego ib. 29; O kaco iesc ti to crole mile
pouabil! ib. 37; Taco tih crolew <syn boży
żądnie tam )o chacal ib. 40; Troiaka rech crola
m<ocniejszego po)cazuie Kśw dr 6; Jandrzichoui kroi dal Trzebeslauicze 1388 Pozn nr 39;
Kroi Kazimirz 1400 ArchTerCrac I llb 86, 1078;
Gdisczy szo kthoremv krolevy albo X0szoczv
szin narodzy Gn la ; Thy to trzy kroleue,... do
miłego Xa szocz o n y ... biły przygachaly Gn 2b;
F ten tho czasz bylicz szo kroleue sly (leg. źli)
Gn 11 a, sim. ib. l l b ; Swothy Gan tego tho
króla H eroda... karał gest gy byl Gn l l b , sim.
ib. 172b; Mało takich kaplanof..., chosbycz
ony króle, xoszotha y tesze pany bogathe o gich
sloscz karały ge Gn l l b , sim. FI i Pul 104, 14.
109, 6; De hac Stella, que duxit magos ty trzy
króle Gn gl. 61 a; Przistaiali so crolowe zemszczy
(reges terrae) FI 2, 2, sim. Pul, sim. FI i Pul
47, 4. 67, 32. 71, 11. 101, 16; A iusz, crolowe,
rozumeyce (nunc, reges, intelligite) FI 2, 10,
sim. Pul, sim. FI i Pul 148, 11; Gospodne, zbawona vczin crola (salvum fac regem) FI 19, 10,
sim. Pul; Cochali czebe czori crolow (filiae regum) we czczy twoiey FI 44, 10, sim. Pul, XV
p. post. JP XXXVI 350; Vdy (pro Gdy) wydzy
nebessky crole na ney (reges super eam) FI 67,15,
sim. Pul; Groznemv v wszech crolow zeme (apud
reges terrae, P ul: v królów zyemskich) FI 75, 12.
sim. FI i Pul 104, 29; A ya pirzwenczem poloszo onego wisokego nad crolmi zeme (prae regibus terrae) FI 88, 27, sim. Pul; Mowyl gesm
o swadeczstwech twogych przed kroimy (in
conspectu regum, M W 25a: przed obliczim
królów) FI 118, 46, sim. Pul; Gen zbył kroi
welky (qui percussit reges magnos, Pul: króle
wyelike) FI 135, 17; Chwalycz czo bodo, pane,
wszytky krolewe (Pul, M W 137a: krolyowye)
szeme (omnes reges terrae) FI 137, 5; Gensze
dagesz zbawene krolom (regibus) FI 143, 11,
sim. Pul; Kv swozanv krolew (Pul: krolyow)
gych w przekowach (ad alligandos reges eorum
in compedibus) FI 149, 8; G ospodzyn... da czesarztwo królu swogemv (regi suo I Reg 2, 10)
FI Ann 16, sim. Pul; *Poprzosmych yusz boga
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sza króla polskiego Bogur C—E; Dal yest do
crola w trzeczi *czen po croleve *wogechanu
w Brzesczu 1402 M aik 119; Potsandek lowil let
nim lowem na yeszerze Ledniczi za crola Kazimira y po crolu Kazimirze 1405 Pozn nr 579;
Bodz zdrów, crolw zydowszky ca 1420 R XXIV
83; Swyaczczimy, ysz gest Krczon w thych
wszistkych rzeczyach praw przeczyw krolyewy
1435 Pozn nr 1652; Sluchal-ly ktho take dzywy,
by trze krolowe przyely? 1442 i? XIX 77; Ho
wynye szedmnadzyesczya, kedi samemv krolowy ma przycz Sul 10; Ma syą przed bogyem
yako żebrak przed królem XV med. R X X II235;
Królu Dawydowy było obyeczano XV med.
SK J W 254; Przydze Chodorlaomor a krolowye
(reges), ges to s nym biły B Z Gen 14, 5, sim.
ib. 17, 6. Jos 5, 1; Powyedzano gest krolyewy
Egipskich (regi Aegyptiorum) B Z Ex 14, 5;
Y oddalismi w tern czase zemy z rokv dwv
krolv amorreyskich (de manu duorum regum
Amorrhaeorum) B Z Deut 3, 8; Czoszscze vcinili dwyema kroloma amoreyskima (duobus
Amorrhaeorum regibus) B Z Jos 2, 10; Wimyotalem ten lyvd sz gich myast a dwa krolya
amorreyska (duos reges Amorrhaeorum) ib.
24, 12; Posiał ku krolyv moabskemu (ad regem
Moab) B Z Jud 11, 17, sim. ib. III Reg 20, 28.
I Par 11, 3; Dostało syo to myasto krolyom szidowskim (regum Juda) B Z I Reg 27, 6; Ponoczvycyesz w domv boszem przi krolyv (circa
regem) B Z IV Reg 11, 7; Pochow an... s kroimy
israhelskimy (cum regibus Israel) ib. 14,16; Rze
kła ku krolewy (ad regem) B Z II Par 9, 5; Popysani so w rzeczach o krolyoch israhelskich (in
sermonibus regum Israel) ib. 33, 18; Rzekłem
krolyv (ad regem): Wydzi-ly syo dobrze krolyovy (regi) B Z Neh 2, 5; Przysągam bogu
y memv panv krolowy y temu myasthu OrtKal
205, sim. ib. 206, OrtMac 34, XV p. post. WilkKrak 45, XV p. post. Zab 539; <G>dysz pod
gednym królem abo panem (sub uno principe,
Sul 56: poth genym ksząszączem) geden lud
poddany nye ma rozmagitego prawa poszywacz
Dział 63; Chczalczy crolowy sziuszyczy Tęcz
w. 6; Ya sz króla korona semkna De mor te
w. 184; Trzey krolowye przyszły z dary przed
thwego yedynaczka Naw 55; Od trzech królów
nawyedzyenye XV p . post. SK J I 147; Otho
krolyevye (magi Mat 2, 1) od wschody sloncza
przyszły EwZam 293; Vtenczass czthyrze krolyovye v zydovskey zyemy krolovaly (de quatuor regibus in Judaea) Rozm 114; Krolyevye
zyemsczy od kogo byorą dan (reges terrae
a ąuibus accipiunt tributum M at 17, 24) Rozm
372; ~ *namiestnik, principis vicarius9 legatus :

A byl tamo yeden kroi, czvsch namocznyeyschy
po krolv tey zyemye (ąuidam regulus, id est de
potentioribus terrae sub rege), ktoregosz syn
nyemogl w Kapharnaum Rozm 253; Krolv
Pylaczye, tego snamy, yze yest syn czyeslyn
Iozephov Rozm 749, sim. ib. 752. 754. 789; I ka
zał kroi Pylat vnydz mylemv Iesucristovy vtore
Rozm 757;
^ *przywódca, praefectus’ : Tez
za Yordanem, rzeka, yeden Symon, yen byl
sługa krolyesky *chy prze mąstwo yego zyvota od zboyecz vybran krolyem (a latronibus
rex creatus est). Pastuschy na granyczach
zyemye israelskey yednego począstnego pa
stucha vstavyly krolyem (regem sibi statuerant)
Rozm 114; Eypskye dzyeczy vczynyly szą sobye Yesvsza krolyem (sibi regem puerum
Jesum praefecerunt), vstavywschy na yego glovą
<koronę>, klyąkaly czestnye na swa kolana
przed nym, vkazvyącz yemv czescz krolewszką
Rozm 103, sim. Rozm 120; ^ b. (o bogu,
de deo): Slaua crola usemogocego Kśw ar 1;
Sloua sina bożego to to suoto deuico Katerino
v slauo crola nebeskego vabocego Kśw br 2,
sim. ib. dv 1; Yde tobe crol zbauicel Kśw
cr 1, sim. ib. 22; Yde tobe crol vbogy ib. cr
37, sim. ib. 38. cv 5. 12. 13; Yde tobe crol
<wieczny, i)zbi ty s nim na ueky croleual Kśw
cv 11, sim. ib. 14; Tec to crol y croleuich nebesky v troiakey recy znamenitey ine usitky
crole zmyia ib. 26—7; Vtore crola uelikego
moch pocazuie csne y mochne ulodics<two>
Kśw dr 12; Dagocz chualo królu nebeszkemu
Gn l a ; Ten tho kroi neba y szeme Gn 3a;
Posluszay glossa prośby moiey, crolu moy (rex
meus) y bosze moy FI 5, 2, sim. Pul\ Bo gospodzin wisoki, groźni, crol weliki (rex magnus)
nade wszo zemo FI 46, 2, sim. Pul, sim. FI
i Pul 94, 3; Spewyacze crolowi (regi, Pul: krolyu) naszemu FI 46, 6; Widzeli so wchodi twoie,
bosze, wchodi boga mego, crola mego (regis
mei) FI 67, 26, sim. Pul; Bog wem crol nasz
przed weky (rex noster antę saecula) Fl 73,
13, sim. Pul; Ołtarzowe twogi, gospodne czcy,
crolu moy y bosze moy Fl 83, 4, sim. Pul,
sim. Fl i Pul 144, 1; O dzewky Syon, radvycze
so w krolv swogem (in rege suo) Fl 149, 2, sim.
P ul; Maria dzewicze, prośmy sinka thwego,
króla nebyeszkego Bogur B—F ; Ach królu
wyeliki nasch, czoszczy dzeyą Maschyasz Aleksy
w. 1; Oczcze wszechmogączi, wiekuisti boże,
królu nyeba y zyemye! M W 16a, sim. Rozm
526; Angelskemu krolyowi, bogu poymy po
społu M W 118a; Owo ya przysthąpvyą... naga
badacz kv krolyowy chwały nyebeszkyey (nudus
ad regem gloriae, SK J I 151: yako nagy do
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króla vyelebnego) Naw 130; Tasch pocznye
krolya nyebyeskyego, boga, szyna bożego (regem, deum dei filium) Rozm 8; Marya, ktorasz
królem anyelskyem (per regem angelorum) nade
wschytkye ynsche vybrana Rozm 33; On yest
kroi wschego svyata (ipse rex est omnium saeculorum) Rozm 76; Obezryczye czorky Syon
czvsch dzyevky ierozolymskye, krolya zbayyczyelya (Cant 3, 11), kakocz gy koronovala
m atka yego, czvsch synagoga Rozm 829;
^ c. bujny kroi ' diabolus1: Izbi onogo buynego
crola dyabla ne nasladoual Kśw cr 38; Ne *ne<śladujmy towarzy) stua luda y crola buynego,
ale bochmy s touaristua crola sm<iernego>
Kśw cr 42.
2. Trzech Królów 'święto Trzech Króli, przy
padające na dzień 6. stycznia, festum Epiphaniae
(6. Januarii)’ : Konyecz thych praw stal szye
w ponyedzyalek w oktawą Trzech Królów OrtMac 142.
3. zool. 'królik, Lepus cuniculus L . ' : Kroi rex
herbarum 1472 Rost nr 1869.
Króleski cf. Królewski
Królestwo, Królewstwo, Królowstwo f o r m y :
n. sg. krolewstwo Gn la , FI i Pul 2 \, 32. 102, 19,
Ojcz 3. 4. 17, etc. etc. ; królestwo Ojcz 2. 6.
14— 16, EwZam 298, Rozm 3. 35. 41, etc.; krolowstwo Ojcz 5 ; ~ g. sg. królewstwa Kśw av 16.
br 8. bv 38. cv 1. 15, Gn lb . 12a. 171 b. 181 b,
FI i Pul 44, 8. 104, 13. 144, 11— 12, SaheReg
14, 1420 M M A e VIII 459, Sul 47. 49. 66, etc.
etc.; królestwa Dział 1. 39. 40. 52, M W 74a,
EwZam 288, XV ex. MacDod 141, XV ex.
SK J I 148, etc.; ~ d. sg. krolewstwu 1400
Piek VI 16, Gn la , Blaż 322, B Z I Esdr 7, 23,
Rozm 115. 480. 784; królestwu Rozm 115;
^ ac. sg. krolewstwo 1398 Leksz II nr 1139,
Gn 1 b. 14b, FI I Prol 12, B Z Gen 20, 9, etc. etc.;
królestwo Dział 39, Rozm 8. 79. 103. 104, etc.;
~ i. sg. królestwem Rozm 144; ~ l. sg. (w) krolewstwie Gn 4b. 5b. 12a. 173b. 176b. 178b.
182b, Sul 5. 46. 56. 61. 66, etc. etc.; królestwie
XV med. SK J V 252, 1457 AKPr VIII a 52,
Dział 38. 39. 52, etc.; ~ ac. du. królestwie
XV med. SK J V 265; ~ n. pl. krolewstwa
FI 45, 6, Pul 67 arg., Rozm 4; królestwa Pul
45, 6; ^ g. pl. krolewstw Pul 106, 2. 137 arg.;
królestw Dział 61; ^ d. pl. krolewstwam
BZ Jer 29, 18; ~ ac. pl. krolewstwa Gn 2b,
FI 104, 43, FI i Pul 78, 6. 105, 27. 134,
11, B Z Neh 9, 22, Pul 83 arg. 135, 21, Rozm
216; królestwa FI 135, 21, EwZam 301,
Rozm 225. 249; ^ v. pl. krolewstwa FI i Pul
67, 35; ^ /. pl. (po) krolewstwach BZ Deut
28, 25.

Z n a c z e n ia : 1. *państwo podlegle królowi,
rządzone przez króla, regnum, terra regis imperio subdita*: Tenetur soluere penam domino
palatino pancznadzescza, a crolewstwu setmnadzescza 1400 Piek VI 16; Gdisczy szo
kthoremv królevy... szin narodzy, tedicz vocz
po fszythkemv krolefstw {leg. krolewstwu) posly beszo Gn la ; Thy to trzy kroleue, chosczy
szo oni na fchod sluncza swa krolefstwa biły
mely Gn 2b; Naclonila so se crolewstwa (inclinata sunt regna, P ul: krolyestwa) FI 45, 6;
Crolewstwa zeme, poycze bogu (regna terrae,
cantate deo) FI 67, 35, sim. Pul; Wiley gnew
twoy w pogany... y w crolewstwa (in regna,
Pul: na krolewstwa), iasz ymena twego ne wziwali FI 78, 6; Y szły so z luda w lud y ze kro
lewstwa w lud drughy (de regno ad populum
alterum) FI 104, 13, sim. Pul; P obył... wszytka
krolewstwa Kanaan (omnia regna Chanaan)
FI 134, 11, sim. Pul; P obył... wszytka kró
lestwa (omnia regna, Pul: krolewstwa) Kanaan
FI 135, 21; Otpissal gess czterdzesczi tissocz
kop, czsosch ye krzizewniczi dawali na woyne
w Brodnicze y ginne graniczę krolewstwa 1420
M M A e VIII 459; Poddani naschi w krolewstwye
naszem bydląnczi (in regno nostro degentes,
Dział 1: poddany królestwa naszego) Sul 5;
Sz obyczayv pospolytego w krolewstwye {Dział
38: w królestwie) naszem (in regno nostro)
trzymayą Sul 46; A przetho wszisthczy sz krolewsthwa a szlachcziczy krolewsthwa {Dział 40:
królestwa) naszego (omnes regnicolae et nobiles regni nostri), braczą, szostri... zabyayącz,...
w dzedzynnem gymyenyv nygenego przystampv
nye odziczszą {pro odziszczą) Sul 49; Ryczerze
a slachta zyemye naszey polskey {Dział 52:
królestwa naszego polskyego) nam y naszym
namyastkom w zyemy a w krolewstwye {Dział
52: w królestwie) polskem (in terra et regno
Poloniae) slvzycz mayą w harnaszv,... alye
sz granycz krolewstwa (extra metas regni)
nye povynny slvzzycz nam Sul 66; Czsosmi
prze czyo sgrzeszyly, ysesz przywyodl na myo
y na me krolewstwo (super regnum meum)
grzech B Z Gen 20, 9, sim. ib. II Par 33, 13;
Y bralasta syo spolv do myasta, któreś to na
poślednich krayoch bilo gego krolewstwa (quae
in extremis regni eius finibus erat) B Z Num 22,
39; Gedno drogo vinidzesz przecziw gim,
a sedmyo pobyezysz, rosproszon soocz po
wszistkich krolewstwach na zemi (per omnia
regna terrae) B Z Deut 28, 25; Bo gdisz vzrzal,
isze vtwyrdzono krolewstwo gego (cumąue roboratum sibi videret imperium), zmordował
slugy B Z II Par 25, 3: W krolewstwye <A rta>
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xersa, krolya perskego (in regno Artaxerxis,
regis Persarum) B Z I Esdr 7, 1, sim. ib. Judith
11, 6; Wszitko, czso przislusze k sluszbye boga
nyebyeskego s pylnoscyo bodz dano do domv
bożego, abi snad nye roznyewal przecyw krolewstwu krolyowu (contra regnum regis) y sy
nów gego B Z I Esdr 7, 23; A poddaw gym
krolewstwa y lyvdzi (dedisti eis regna), rozdzelylesz gym lyosi B Z Neh 9, 22; Dam ge
w vtrudzenye wszitkym krolewstwam zemskym
(universis regnis terrae) B Z Jer 29, 18; Swą
{leg. z swą) wolą bywayą zbyegowie s królestwa
{Sul 47: krolewstwa) naschego (sunt profugi
nostri regni), a taką mayącz vmowka, wiele
złego w królestwie poczynayą Dział 39; Aczby
taczy naszą laską zasyą w królestwo były
przyiączy ib.; Na gianiczach badącz królestw...
zemyanom schkody ma nye czinicz ib. 61;
We wszystkyem krolewstwye (in toto regno)
Dział 63, sim. Sul 56, sim. Sul 61, Dział 65;
Yezukrista samego wszystka krolewstwa zyemye y dobrzy sz nym so y będo Pul 67 arg.;
Czerkew o obczowanyu wszech krolewstw
molwy Pul 137 arg.; Vkazal mv vszysthky
krolyestwa szvyatha (omnia regna mundi M at
4, 8) EwZam 301; Dictus regulus et non rex,
bo nye myal wszystkego krolewstwa, alye...
myal w temsze krolewstwye nyektore paynstwo,
yako hodie starowstwo XV ex. M PK J II 318;
Oretur deum ... pro rege nostro pols[c]kyego...
y za czesnyky krolestva tego XV ex. S K J I 148;
Bądzye navroczono królestwo Davydovo oycza
twego (regnum David patris tui) Rozm 3, sim.
ib. 35. 41. 163; Badą yemv dany vschystky
krolewsthwa tego svyata (cuncta regna saeculi),
nyebo, pkyel y wschystko stvorzenye Rozm 4;
T a ... krolestvo oycza naschego Davyda ma
pobvdzycz (patris nostri David regnum suscitabit) Rozm 8, sim. ib. 79; Czczyenye o rozdzyelyenyv krolewstwa zydowskyego (de divisione regni) Rozm 115, sim. ib. 779; Potem
czeszarz s radą senaczka krolyewstvo zydowskye
(monarchiam Herodis) rozdzyelyl na troye
Rozm 115, sim. ib. 782. 783; Począly proszycz
Rzymyan, aby nyektorą czescz zydovskyemv
krolyestw {leg. królestwu) prava starego przyvroczyly albo przyłączyły kv syrenyskyemv kro
lewstw (aut ius antiąuum regni sibi restitui,
aut Syriae coniungi finibus) Rozm 115; To yest
to vschytko krolewstwo szyerskye Rozm 233,
sim. ib. 780; Vstanye lud naprzeczywko ludv
a krolewstvo naprzeczyv krolewstw {leg. krolewstwu, et regnum in regnum M at 24, 7)
Rozm 480; Pylat tego nye rozvmal, aby myły
Cristus movyl o krolevstve duchovnem, alye
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! rozvmyal o krolevstvye czelestnym Rozm 783;
j ^ M a gest wszitka szemya, a wi bodzeczye
my w krolewstwo kszoszkye a lud szwyoti
(vos eritis mihi in regnum sacerdotale et gens
5 sancta) BZ Ex 19, 6;
^ ^ Jegoz croleustua
domesci Kśw cv 15; Cristus habuit duo regna,
dwye krolestwye, scilicet celeste et terrestre,
y zemskye XV med. SK J V 265; Domyesczy
krolewstva, gdzesz krolugesz z anyoly 1453
10
R XXV 210; Xpus nyebyeskego domu nam
krolewstwa wzyawya wyekuya Pul 83 arg.;
Day th u ... przy szmyerczy dobre skonąnye,...
krolesthwa thwego dostapyenye XV ex. M acDod 141; Day mu, aby w krolesthwe thwem
15 byl, bocz byl thwogym kapłanem ib.; Mocz
yego krolewstva (potestas regni sui) stanye
na vyeky Rozm 4; W thych rzeczach mam bycz,
które szą mego oycza, a yego królestwem yvsch
szye mąschą {leg. muszę) opyekacz Rozm 144;
20 Kyedy poydzyes na nyebo, s tobą ydącz,
a *wzvyavschy k sobye poszadzą w mem krolestvye Rozm 172; Pravdzyvy bądzye szye
svyeczycz yako sloncze w krolevsthvye oycza
ych nyebyeskyego (in regno patris eorum Mat
25
13, 43) Rozm 341—2, sim. ib. 559. 783; Nye
gabamczy panystva vaschego na tern svyeczye,
bo krolewstwo moye są vyerny moy Rozm 779,
sim. ib. 784; Ku krolevstw {leg. krolewstwu)
duchovnemv dvoyaka rzecz yest potrzebna
30 Rozm 784; ~ niebieskie krole(w)stwo: Izbihom
gih {sc. aniołow) touaristua y nebeskego cro
leustua (dostąpili) Kśw av 16; (W stąpili na
wy>sokosc croleustua nebeskego Kśw cv 1,
sim. ib. br 8. bv 38; Krolefstwo nebeszke ta35 kocz gest ono bilo barszo... nebeszkiim veszeliim napelnono Gn l a ; Tenczy bodze veszuan ku uekuge svathlosczy krolefstva ne
beskego Gn lb , sim. ib. 12a. 171 b. 181 b;
Gako bichcy ga svoge duszy nalasl sbauene
40 a pothem krolefstwo nebeske Gn lb , sim. ib.
14b; Abicz on tesze nasz svim vbostvem vczinil
bogathe f krolefstwe nebeskem, gegosz krolefstwa nebeskego domesczy nasz bog Gn 5b;
Gest gy byl Xt f krolefstwe nebeszkem pouiszyl
45 Gn 12a, sim. ib. 4b. 173b. 176b. 178b. 182b;
Bychmy mogły nabycz ducha sw athe(go) a po
them szyszkacz krolewstwa nyebyeszkego SalveReg 14; Yvszcy naas nasz... Crist wola k nyebeskemu krolewstwu (ad regnum caeleste)
50 Blaż 322; Wrocz mi gy, gdy badzewa oba
w nyebyeskim krolewstwye Aleksy w. 65; Day
n a m ... w chwalye krolesthwa nyebyeszkyego
przebywacz M W 74a; Przez tą (sc. dziewicę)
krolestvo nyebyeskye (regnum supemorum)
55 bądzye povyschono Rozm 35; Nye bądzyely
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kto znów narodzon, nye może vydzyecz krolestva nyebyeskyego (non poterit videre regnum
dei) Rozm 236; Blogoslavyeny vbodzy dvchem,
bo thych yest krolewstvo nyebyeszkye (regnum
caelorum M at 5, 3) Rozm 263, sim. ib. 264;
Podobno szye vczynylo krolewstwo nyebyeskye
(regnum caelorum Mat 13, 24) czlovyekovy,
kcory szyal dobre naszyenye na svey roly Rozm
339, sim. ib. 340. 342. 343. 377. 392. 411. 487;
Ya tobye dam klucze krolewstwa nyebyeskyego
(claves regni caelorum Mac 16, 19) Rozm 363,
sim. ib. 503. 674; Zamykaczye krolevstvo
nyebyeszkye (regnum caelorum Mai 23, 13)
przed lyvdem Rozm 461; ^ Bądzyely satan
ssam w sobye rozdzyelon, kako stanye krolyevstvo yego (regnum eius Luc 11, 18)? Rozm 299;
Drugye krolewstvo myeny, które przysluscha
ku panv czyemnosczy, s ktorego krolevstva
yest ten svyath y vschytky czyala Rozm 781.
2. 'władza królewska, królowanie, panowanie,
regnum, regia potestas, dignitas’ : Czso <Woj>tha
zabrał Janowi cone, to zabrał, nisz <kr>ol
przyol crolewstwo 1398 Leksz II nr 1139;
Crolewstwo bosze na zemi daie (regnum dei
in terra tribuit) FI I Prol 12; Bo gospodnowo
iest crolewstwo (ąuoniam domini est regnum),
a on panacz bodze ludzom FI 21, 32, sim.
Pul; Stolecz iwoy, bosze, na weki wekom,
prot naprawena, prot crolewstwa twego (virga
regni tui) FI 44, 8, sim. Pul; Gospodzyn na
nebyv oprawyl stolecz swoy a krolewstwo yego
wszem bodze panowacz (regnum ipsius omnibus
dominabitur) FI 102, 19, sim. Pul; Swotczy
twogy blogoslawcze tobe. Sławo krolewstwa
twego powedzo (gloriam regni tui dicent)...,
bycho znano vczynyly synom lvdzkym... sławo
welykoszczy krolewstwa twego (regni tui) FI
144, 11—2, sim. Pul; Przidzi twe crolestwo
(regnum, Ojcz 3—4. 17, Rozm 277: krolewstwo,
Ojcz 5: crolowstwo, 7: *krvlestwo) Ojcz 2. 6.
14— 16; Wszitko prziprawo koscyola, gesz bil
pokalyal kroi Achaz za swego krolewstwa (in
regno suo) B Z II Par 29, 19; Bądzye kroloval
w domu Iacobovym na vyeky a krolyesthwa
yego nye bądzye konyecz (regni eius non erit
finis Luc 1, 33) EwZam 288; Czczyenye o szmyerczy Herodovey a o vybranyv Archelyovye
v królestwo zydowskye Rozm 103; O tym,
yako Herod był namyenyl Antypatrovy, synovy svemv, krolestvo po szobye Rozm 104;
Czeszarz... wschedl v rąda svymy {leg. z swymi)
przyaczyelmy o to, m yallyby... wschythkym
szynom krolewstvo rozdzyelycz (toti familiae
distribui principatum) Rozm 113; Yakosch {pro
Yegosch) królestwa pyrvego lyata (cuius regni
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anno primo) anyol boży posłań do Eypta kv
Iozephovy rzeki yemv Rozm 116; Ssą th v ...,
którzy nye vkvscha smyerczy, alyesch vzrya
syna czlovyeczego przychodzaczego v yego
krolewstvye (venientem in regno suo Mat 16,
28) Rozm 365; Gdyś on yest wzyavszy krolevstvo (accepto regno Luc 19, 15) y vroczyl
szye y kazał vezvacz slugy svoye Rozm 408;
A takoż movy myły Cristus o svem krolevstvye
rzekącz: Krolevstvo moye nye yesth s tego
svyatha, krolevstvo, to czvch krolevska mocz
moya, nye yest stąd, czvsch nye ma początka
od zyemskych rzeczy, ale od boga oycza Rozm
782; Myenyącz nyevyerny Zydovye przez to,
aby on byl kroi straczony, tssczy a prosny albo
s krolevstva ssądzony Rozm 831; Począly gy
bycz laskamy a drudzy pąsczyamy myedzy
yego svyąthą oczy rzekącz: Nasczy, czarovnykv,
krolevstwo! Rozm 832.
3.
(w mylnym, z ludowej etymologii wynika
jącym przekładzie lac. regioj *kraina, okolica\
(cum falsa regionis cum regno confusione)
rregio, tena : Wywyodl lud swoy w radosczy...
y dal gym krolewstwa {Pul: krolyewstwo) poganow (regiones gentium) FI 104, 43; Y by
srzvczyl siemyo gich w pogany, y rozproszył
ye w krolewstwa (dispergeret eos in regionibus)
FI 105, 27, sim. Pul; Rzeczcze nynye, gyz wykupeny so od gospodna, gesz odkupyl z ronky
neprzyiaczelske a zz krolewst<w> {Pul: s krolyewstw) sebral gee (de regionibus congregavit
eos) FI 106, 2; Responso accepto in somnis,
ne redirent ad Herodem, per aliam viam reversi sunt in regionem, do krolewstwa, suam
XV med. SK J V 265; Nye bilo myasto, gęsto by
nasz vczeklo, seczdzesyot myast y wszitko kro
lewstwo Argob króla Og w Bazan (sexaginta
urbes, omnem regionem Argob regni Og in
Basan) B Z Deut 3, 4; I przyszedł po wszysthkym krolyesthvye Iordana (venit in omnem
regionem Jordanis Luc 3, 3), kąsząncz {leg.
każąc) krzesth pokvthy na odpvsczenye grze
chów EwZam 297; Pastyrze były w krolyesthvye
onym (in regione eadem Luc 2, 8) czvyączy
XV ex. R XXIV 96, sim. XV med. SK J V
252; Chodzylo kolo yakoby slota korona, a ta
*szyą vydzyely wschysczy v krolyestvye onych
trzech królów (in magorum regione) y s taszye
{leg. z tąże) szły gvyasda, noszącz dary Yesvcristovy, a w ych krolyestvye były takye czvda
y znamyona vyelyka Rozm 72; Wschytczy, czo
szą v tey zyemy były albo v krolestvye (ab incolis
illius regionis) Rozm 90; Bo trzysta... balvanow tamo v tern krolestvye było Rozm 91; Po
<w>schem krolyestvye eypskyem (per totam
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regionem) wschytky balvany były slamany R o z m
92; Przeszedł wschytko królestwo około
Yordanv (venit in omnem regionem Jordanis
Luc 3, 3) R o z m 175; Bo był myły Yesus na
wschytka zyemye vyschedl y ve wschytky kró 5
lewska (egressus in omnem regionem) przepovyedayącz krolewstvo nyebyeszkye R o z m
216; Nye vypądzay nasz s tego królew ska
(extra regionem Marc 5, 10)! R o z m 219; Przez
ty czvda on byl znamyenyczye slyszan na 10
wschythky królestwa (per hoc ipse divulgatur
in omnes regiones) R o z m 225; Podnyesczye
vasche oczy, obezryczye krolyeska (videte re
giones Jo 4, 35), yzecz yvze szą byale kv znyw
{le g . żniwu) R o z m 249; Slovo o nym vyschlo 15
po wschytkym krolewskye (per universam
regionem) R o z m 250, s im . ib. 386; Bo czlovyek
vpadl v grzech przez pychą, yną drogą yma
szye vroczycz v krolevstwo (in regionem suam),
to czvsch szmyarą R o z m 403; ^ fm ie s z k a ń c y 20
p e w n e j o k o lic y , re g io n is c u iu sd a m in c o la e : Thedy
vychodzylo do nyego Ierusalem y vszelkne
szydostwo y wszelkne krolyesthvo v Iordana
(Jerosolyma et omnis Judaea, et omnis regio
circa Jordanem M at 3, 5) E w Z a m 298; Gdysz 25
ssą to wzvyedzyely lyvdzye tego krolewstwa,
posiały k nyemv wschytko krolewstwo (cum
cognovissent eum viri loci illius, miserunt in
universam regionem illam Mat 14, 35) y przynyesly przeden wschytky nyemoczne R o z m 30
352.
4.
fs t a ł y p o d a te k g r u n to w y , tz w . p o r a d ln e ,
z w a n e r ó w n ie ż p o d y m n e m , v e c tig a l a g ro ru m
a c m e th o n ib u s ą u o ta n n is d u c i s o lu tu m ' : Scolte-

tos et om nes... km ethones... ab omnibus nostris solutionibus, exactionibus, collectionibus
et tributis regalibus, dumtaxat duobus grossis
de ąuolibet laneo annis singulis nobis et nostris
successoribus per kmethones villae praedictae,
crolewstwo vlg. dictis, solvendis exceptis et
reservatis,... absolvimus 1409 K o d U n iw I 77;
Insuper licet collectores nostri per terras nostras
Cracoviensem et Sandomiriensem pro exactionibus nostris, vlg. królestwo nuncupatis, in
signum subiectionis et veri domini nobis solvi
ibidem in moneta currenti et consvetis grossis
Pragensibus a kmethonibus receperint 1422 (?)
J u s P o l 222; Stephanus de Sulkowieże paratum
se exhibuit dare exaccionem regalem vlg. cro
lewstwo secundum consuetudinem antiąuam de
willis 1422 S tP P P II nr 1857; Ab exactionibus,
solucionibus... a sępi, narzaz, paradlne vlg.
croliesthuo (1423) 1527 K o d P o l III 383, s im .
ib. 384, (1440) 1527 ib . 416; Allegando ista,
pro ąuibus citatus est, regalia al. krolewstwo
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et civilia 1443 A G Z XIV 103; Promittimus
uerbo nostro regio... de terris predictis exactionem fumalium seu poradlne al. królestwo non
recipere (1445) 1553 A K H IV 280; Racione
cuius contribucionis prefati fertonis absoluti
erunt kmethones a solucione anni duntaxat
presentis exaccionis, quod vlg. krolesthwo in
terris Cracoviensi et Siradiensi, et in terris
Maioris Polonie dicitur 1458 A K P r IV 597;
A solutione duorum grossorum de laneo census
regii, qui krolesthwo al, poradlne appellatur,
exemimus et libertavimus 1479 M M A e II b
I 287, s i m . D I L B I 89; Krolewstwo id est regalis
census D łH is t III 353; Non solvunt crolewstwo
seu podymne D I L B III 305.
Królewa cf. Królowa
Królewać cf. Królować
Królewanie cf. Królowanie
Królewic cf. Królewicz
Królewica ' c ó r k a k r ó la , r e g is f i l i a ' : Crolewycze domicelle XV p . p r . R XVI 349.
(Królewicz) Królewic, Królowie f o r m y : n. sg .
królewic K ś w cr 26. cv 26. dr 5, G n 1 a; ^ g . sg .
królewica K ś w cv 17; ^ d . s g . krolowicu P u l
71, 1;
a c . sg . królewica K ś w cv 22—3. 29,
1453 R XXV 210; ~ g . p l . krolewicow 1434
S tP P P II nr 2539.
Z n a c z e n i e : 's y n k r ó la , r e g is f i l i u s ' : Gdisczy
szo kthoremv królevy... szin narodzy..., posly
beszo... pouedayocz, ysci szo gest bil kroleuicz
narodzyl G n l a ; Strenuus Petrus de Riter,
marsalcus regulorum al. crolewiczow 1434
S tP P P II nr 2539; Boże, sod twoy krolowy day,
a sprawyedlnoscz twoyę krolowyczu (filio regis,
FI: sinowi crolewskemu) P u l 71, 1; ^ Toch
uboky croleuich bil K ś w cr 26; Pocazuie...
gih zodne croleuicha deuico porodenego pitane K ś w cv 17; Pismo togo croleuicha deuico
porochonego v troiakem mesce pisma naziua
crolem luda zidowskego ib . 22—3; Tec to
crol y croleuich nebesky... ine usitky crole
zmyia ib. 26, s im . ib . dr 5; Vzna<li oni trze)
crole pogańscy croleuicha y crola milosciuego
K ś w cv 29; Vszlyszawszy dzewka, bogem navyedzona, przyyalą krolevycza, gym szmyercz
pobodzona 1453 R XXV 210.
Królewna, Królówna f o r m y : n. sg . królewna
G n 5 a, FI 44, 11, 1437 R o s t nr 2440, A l e k s y
w. 76, e t c .; ~ g . s g . królewny G n la , M W
47a—b; ^ d . s g . królewnie A l e k s y w. 56,
XV p . p o s t . R XXV 265, R o z m 36; ~ a c . s g .
królewnę G n 5 a, M W 51 b; ^ v. sg . królewno
S a h e R e g 1—2. 4—9. 12. 15. 17. 19, N a w
32, e t c .; krolowno S a h e R e g l a ; królewna
S a h e R e g 16; krolowna S a h e R e g 10.
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Z n a c z e n ia : 1. 'córka króla, regis filia':
Kthorey krolewnye Famyana dzano, czo ya
Allexemu dano Aleksy w. 56; Królewna odpowye yemv ib. w. 76; Królewną reginula ca
1500 Erz 34.
2. 'królowa, panująca, regina, domina':
Poslalcy gest on byl po gedno krolefno, choszcy
gest ge było tho *ymo Sybilla dzano Gai 5a;
Krolefna Sibilla gestcy o n a ... czeszarzevytako
bila rzecla ib., Przistopila crolewna (astitit regina, Pul: krolyowa) na prawieżo twoio
w odzenu pozlaczanem FI 44, 11; Wschakosch
ya zawzdy v yey dostoyenstvye bądzyesch chovacz, omyslyayącz yey potrzeby a slvzacz, yako
svey krolevnye (huic ut tuae dominae servitia
praebebis) Rozm 36; Królewna (regina Luc
11, 31) Saba ode wschoda sloncza vstanye
v ssadny dzyen s tymy mązmy tego pokolyenya Rozm 304, sim. ib. 255; ~ Isczy szo...
sbauiczel gest bil narodzyl s krolefniy nebeske
Gn 1 a ; Zdrowa, crolewno (regina, SalveReg 1 a :
krolowno, 3: gospodze, 10: krolowna, 11: kroliowa, 16: królewna), mathko myloszerdza
SaheReg 1—2. 4— 9. 12. 15. 17. 19; Królewna
regina 1461—7 Serm 444r; Bandzczie zdrowi...
błogosławione M aria Jakobowa y M aria Salomowa, szostry królewny nyebieszkey M W
47a—b; Raduycze sie..., Simunye y Tadeussv,
ktorzisczie zasluzily myecz cziotuchna królewna
nyebieszką M W 51 b; Sdrowa bandz, krolyewno
nyebyeszka, angyelska Naw 32, sim. XV ex.
Zab 215; Ku czczy a ku chwale krolewnye,
a ye welebnemv wnebowzączw XV p. post.
R XXV 265; Sdrouassz, crolewno milosczy
XV ex. Wisi nr 2037; Tha slyczna panna, crolew
na nyebesca ca 1500 R XIX 74, sim. ca 1500
S p rT N W N 14; K thobye, królewno nyebyeszka,
vola thluscza krzesczyanyska ca 1500 SprTN W
V 10, sim. ib. Rozm 495; Znam to, krolevno,
yzem k tobye orądovan Rozm 495; By vyedzyala,
królewno mylosczyva, yzecz zly posrodek, yen
odłącza y oddalya od czyebye szyna tvego
mylego Rozm 518; Alye krolevno dostoyna,
matko boga vschechmogaczego, nye bacz
truchła przeczyv Yanovy Rozm 554; Krolevno
vschego svyatha, na konyech przybyegly, yako
mąszovye ku boyv, przetoz strach y boyassn
przyschła na nass Rozm 735.
3. bot. 'podróżnik, Cichorium intybus L .':
Crolewna ambrosiana, cicorea, mira solis, solseąuium medium, sponsa solis 1437 Rost
nr 2440; Królewna cicorea maior 1472 ib.
nr 797.
Królewski fo r m y : n. sg. m. królewski 1429
ArchTerCrac CCCXII 389, 15, 1453 AKPr II

s. XX, OrtMac 38, e/c.; kroleski Rozm 114;
/ . królewska 1408 Piek VI 371, Sul 56. 63, etc.;
neutr. królewskie Rozm 833; ~ g. sg. m. kró
lewskiego 1398 BiblWarsz 1861 III 34, 1403
Pozn nr 818, Dorota 169, etc.; f . królewskiej
1435 Pozn nr 1650, 1442 AG Z XI 197, 1463
AGZ XVI 10, etc.; neutr. królewskiego OrtBr
VII 571, OrtMac 74, etc.; ~ d. sg. m. królew
skiemu FI 71, 1, 1405 Piek VI 257; / . królew
skiej Sul 71, Dział 65; ^ ac. sg. m. królewski
1418 TPaw VII nr 244, 1432 Pozn nr 1395,
OrtBrRp 72, 3, etc.; f . królewską 1413 Pozn
nr 693, 1420 ib. nr 1052, 1433 ib. nr 1559,
1435 ib. nr 1652, Rozm 103; neutr. królewskie
1432 Pozn nr 1530, B Z IV Reg 11,1; —' /. sg. m.
królewskim OrtBrRp 35, 4, OrtMac 122,
Dział 47; / . królewską 1436 A G Z XII 8, Ort
BrRp 90, 4, OrtCel 2, OrtLel 233, etc.; neutr.
królewskim Gn gl. 143 a, OrtBrRp 90, 4; krolewskiem Rozm 111; ~ l. sg. m. (na) krolewskiem Sul 8, B Z IV Reg 11, 19, 1471 GórsJaz
283; królewskim Rozm 111. 595; / . królewski
1424 Przyb 17; ~ n . p l . m. królewscy 1426
Pozn nr 1238, Sul 56; królewskie Sul 19; ~
g. pl. królewskich XV p. post. R XXV 174;
~ ac. pl. m. królewskie 1414 A K H III 229;
/ . królewskie Rozm 17; neutr. królewska Gn
U sl; ~ l. pl. m. (przy) królewskich Rozm 111.
316; / . królewskich Dział 63, Rozm 630. 666.
Z n a c z e n ie : 'będący w związku z królem,
z godnością królewską, dotyczący króla, należący
do króla, regius, qui regis est': Tedista oba vodla
ossadą albo opole, yaco gym przicassano s crolewskego sanddu 1398 BiblWarsz 1861 III 34,
sim. 1403 Pozn nr 818; A pres tocz tutha vypiszuge ymona krolefska y tesze xoszocza Gn 11 a;
Nye przybranym krolewszkym non in cultu
regio Gn gl. 143a; Bosze..., d a y ... sprawedlnoscz twoio sinowi crolewskemu (filio
regis) FI 71, 1; Iaco na tern konv ne vczinono
scodi crolewskemv ludi (pro ludu) 1405 Piek
VI 257; Iaco kedi Marczin s Dzerszkem mai
rok, tedi bila crolewska caszn do Drahema
1408 ib. 371; Szayoli geg y pobrały... scotha
y ow ecz..., y gnali na Medzirzecz na czwirdzo
crolewsko 1413 Pozn nr 693; Iacom ya nye
brał v Danyela grossow schirokich, alle pyenądze
krolewszke 1414 A K H III 229; Jako Ju ra n d ...
list królewski zadzirszal 1418 TPaw VII nr 244,
sim. 1432 Pozn nr 1395; Crolewskego iesz
rodu bila Dorota 169; Micolay, nekdy szadza
poznansky,... wszal eąuitacia królewska na
dzeszacz grziven 1420 Pozn nr 1052; Yze na
dzen swantheczni przeminoli podług zapyssu
Dobcowa od Strascha lana lysthu crolew-
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skego [...] ne kladzono 1425 AKPr V IIIa 165;
Jaco pani Przechna ne podnosla cola v m łyna...
yisech (pro visey), nysly iaco młynarze crolewscy
szadu {leg. z sądu) dany vstavily 1426 Pozn
nr 1238; Manssus krolewszky 1429 ArchTerCrac CCCXII 389, 15; Jszem byl prawą nyemocza nyemoczen, od boga szlozoną tedi, kedim
myal rok sz M icolayem ... na crolewske przyachanye 1432 Pozn nr 1530; Jakosm ya nye wnosi
slych pyenyandzy na dobre a nye sfalschowal
dobrey monety crolyewskey slą monetą 1435
ib. nr 1650; Jacosz pan starosta zalowal oth
krolya, yszebych ya wnosi pyenyądze falschowne
w gego myasto Poznan, chczancz scaszycz *gegyą m onetha królewską ib. nr 1652; Michael
reposuit terminum per Z olandz... negocio re
gali al. królewsko potrzebo pro tribus violenciis 1436 AG Z XII 8; Ad reginalem curiam ipsos
{sc. boves) dare non vult vlg. do krolewskey
obori 1442 A G Z XI 197, sim. 1463 AG Z XVI
10, 1466 A G Z XIII 525; Tercio bannum regium
sumitur pro interdicto vlg. zapowecz królewska
1444 AKPr II s. X III; Geden pospolyti sandza
w kaszdey zemy ma bicz myan, gysz na dworze
krolyewskem (in curia regis) thesz sandzicz
bandze Sul 8; Sbyegowye slodzeystwa szą dopusczywszi, acz kakolye lascze *krolyavskey
(gratiae regiae) nawroceny bandą, wszdi o dowynyenye mayą odpowyedzecz w prawye Sul
15; Cząnzza wząntha do dwora pana castellan a... mozze bicz wpąndzona, gdze dwori
krolewske (curiae regales) dalyeke Sul 19;
Gdze dworowye krolewsczy (curiae nostrae)
szą daleczy Sul 56; Y tho twoy palacz: staynya,
zlob, y tho twoy potrambaczowye: wol a osszel,
królewska czeladz... regalis familia XV med.
SK J V 260; Item bannum regium, id est iudicium formatum vlg. powyath crolewsky vel
alterius terre 1453 AKPr II s. XX, sim. OrtZab 527; Zatym A talya... wstaws^i y zbyła
wszitko plemyo krolewske (semen regium) BZ
IV Reg 11, 1; Syadl na krolewskem stolczy
(super thronum regum) ib. 11, 19; Krolewszkyego woythowstwa OrtBr VII 571, sim.
Ort Mac 74; Gdyby czlowyek oszandzon s pra
wa na smyercz a krolewszką... ranką odyal<a>
go od szmyerczy OrtBrRp 72, 2, sim. OrtMac
97; W them ten mordarz gest proszeń krolewszka proszbą y kazanym krolewskym (OrtMac 124: krolewszką p<r)oszba y kazanym)
OrtBrRp 90, 4; Bannum regium zapowyedz
królewska ssądv gayonego uel dicitur gayony
sad, uel dicitur edictum iudicium vlg. przy
kazany sad wyschschego prawa pod klanthwa
królewską OrtCel 2, sim. OrtLel 233, OrtZab

527; Fisco regio w sloyek krolewsky uel w skarb
OrtCel 5; Gdy on byl krolewszky yrzadnyk
{OrtBrRp 35, 4: krolewszkym yrzadnykyem),
thedy on yczynyl krolowy trzy puszky Ort
Mac 38; Mozely czlowyek krolewszky ortel
layacz ib. 97, sim. OrtBrRp 72, 3; Gdyby raczcze... yczynyly wyelkyerz... y then by pothwerdzon krolewszkym... lystem ..., yako maya
przyszyasznyczy prawo albo ortel wyrzecz? Ort
Mac 122; Y czyagnal szye o tho do krolewszkyego stolcza ib. 140, sim. OrtBrRp 103, 1;
Krolewszky skarb liscum regium OrtZab 528;
Vstawiamy, aby kyedy my s swym dworem
krolewskym (nostra regia maiestate, Sul 63:
gdy nasza królewska wyelmosznoscz) do Poznanya abo Gnyezna wgedzemy, sadza kromye
wszego zamyeszkanya do naszego dwory ma
bycz Dział 47; Gednym prawem maya sadzycz
we wszystkych zyemyach krolewskych ib. 63;
Ysz w zbroynem riczerstwye czescz królewska
(honor regis) y wszego krolewstwa zalyeszy,
powynyen kaszdy slyachczycz... lyydzmy zbroynymy slvszycz ib., sim. Sul 56; Slvschno krolewskyey wyelmosnosczy (regiae maiestati) zakazacz, aby gyadącz z woyny do domow
swych..., sobye nye mayą nyczs gwałtem bracz
Dział 65, sim. Sul 71; Kon myska kopynyczy...
cieczą a w ragistre krolew<s)kyem czaly pszan
1471 GórsJaz 283; Anna swiatha s pokolenya
kaplanyskyego, azm athky krolyewskyego slusznye iesth rzeczona M W 58 b; Omnipotens sermo
tuus ylg. mądroscz, a regalibus, oth kroleszkych,
sedibus yenit (Sap 18, 15) XV p. post. R XXV
174; Myastha krolewszkyego Bardyyowa XV
ex. SlArch I pril. 23; Solium, id est regia sedes,
krolewsky stolecz ca 1500 Er z 34; Od syego
yyschego stolcza kroleyskyego chczyal sve nam
wschechmogącze slovo, to yest szyna svego {sc.
dać) Rozm 44; Klyąkaly czestnye na swa ko
lana przed nym, ykazvyącz yemv czescz kro
lewszką (honorem ... regium) Rozm 103; Archelaus pogrzedl {pro pogrzebl) albo pochoyal
(sc. H eroda)... nycz *ny opvsczayącz svyeczkye
kraszy..., ktora<s)ch by była przy pogrzebyech
krolyewskych Rozm 111; Archelaus... szyadwschy na stolczy krolyewskym (sedens pro tribunali) y rzeki, yschby tesch chczyal panoyacz
nad żydowską zyemya ymyenyem krolyewskyem
(a regis nomine) ib.; Tez za Yordanem rzeka
yeden Symon, yen byl sługa krolyesky (ąuidam
ex servis regalibus) *chy prze mąstwo yego zyyota od zboyecz yybran krolyem Rozm 114;
Owa którzy szye myekkyem odzyeyaya odzyenym, ssą v domoch krolewskych (in domibus
regum sum M at 11, 8) Rozm 316; Vydzyalesz
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oczyma tvego bóstwa v dvorze krolewskym vladyky vbyrayącz szyą v czyn Rozm 595; Była
czeladz królevska, a nye zydovska Rozm 614,
sim. ib. 651; Prze nyektorą potrzebyzna... szedł
Cayfasch w dom krolevsky Rozm 704, sim. ib.
705. 706; Krolevstvo, to czvsch krolevska mocz
moya, nye yest stąd Rozm 782; Była posmyana
yego mądroscz yyelebna y było oddalono yego
krolevskye dostoyenstvo Rozm 833; ^ kró
lewska droga, gać 'publiczna droga, grobla, via
publica, agger publicus’ : Jaco czo czelacz moya
yczandzala, to uczandzala v pna, a on ramby
dam byno..., ale nye wczandzaly na crolewsky
drodze, ale w mem zapuscze 1424 Przyb 17;
Jako tho swyathczimy, jsze V oytek... nye jachal na crolewską drogą dobrowolną 1433 Pozn
nr 1559; Inde per Iezerne usque ad Torhoschowa mogiła, inde penes królewska gacz, versus Przesczep 1433 A G Z II 96; Penes viam re
galem al. podle krolewszkey gaczy 1488 AG Z
IX 137, sim. 1488 AG Z XV 570; — księgi
królewskie: ' tytuł czterech ksiąg Starego Testa
mentu, inscriptio ąuattuor librorum Veteris Te
stament^ : Isze przezpyecznye czczycz vmyala
y rozvmyala, czo cztla, ksyągy Szalomonoyy,
lob, ksyągy Iudyth, krolewskye (regum) ksyą
gy Rozm 17; Yako szye czczye y krolewskych
kxyągach Rozm 630; Kv lepsemv rosumv ymamy baczycz, yze czczye szye v kxyagach krolewszkych, yze kroi D avyd... vstavyl cztyrzy
a dvanasczye popow Rozm 666. ~ Cf. Ziele.
(Królewskie) Królowskie 'ziemia stanowiąca
własność króla, terra regis propria : Quod zayol
scoth, hoc zayol na krolowskem 1395 TPaw III
nr 3696.
Królewstwo cf. Królestwo
Królew(y) cf. Królow(y)
Królik fo r m y : n. sg. królik 1471 R XXIII
283, 1472 Rost nr 1315. 1414. 1835, XV e*.
M PKJ II 319; ~ g. sg. królika 1471 M PKJ
V 89, XV
M PKJ II 318; ~ ac. sg. królika
XV ex. M PKJ II 318; ^ i. sg. królikiem XV
M PKJ II 318; ~ n. pl. króliki 1471 StPPP
II nr 4071, 1472 Rost nr 1604.
Z n a c z e n ia : 1. 'namiestnik królewski zarzą
dzający pewnym terytorium, regis yicarius, pro\inciae praefectus : Adam roszymye szyą in hodierno ewangelio przes tego krolyka XV ex.
M PKJ II 318; Tamse proszon e (leg. je 'jest’)
od tego królika dzyszeeszego ib.; Nye myal
wszystkego krolewstwa, alye... myal w temsze
krolewstwye nyektore paynstwo yako hodie
starowstwo albo woyewocztwo y rzeczon krolykem, ysz myal yakobi pyrwszy yszrząd po
*krolo. Tegosz krolyka szin nyemogl na

szmyercz (Jo 4, 46) ib.; Capharneum, tho
myasto główne, w ktoremsze bil ten krolyk,
bilo pod górą ib. 319.
2. zool. 'królik, Lepus cuniculus L.’ : Crolik
cuniculus 1471 R XXIII 283; Krolyk cumiculus
1472 Rost nr 1835; ^ futerko ze skórek króli
czychi, pelles cuniculi : Pelicea de kroliky 1471
StPPP II nr 4071.
3. królik wąż fbazyliszek, basiliscus anguiś*:
Królika vanza reguli (in cayerna reguli, qui ablactatus fuerit, manum suam mittet Is 11, 8)
1471 M PKJ V 89.
4. zool. fmysikrólik, Regulus cristatuś K och.':
Królik regulus 1472 Rost nr 1315.
5. zool. rryba zwana konikiem morskim lub
plawikonikiem, Hippocampus antiąuorum : K ro
lyk aculea 1472 Rost nr 1414.
6. króliki pl. tantum, bot. 'złocień właściwy,
Chrysanthemum leucanthemum L j : Króliki coronaria maior 1472 Rost nr 1604.
Królikow(y) (o futrze) *ze skórek króliczych
zrobiony, e cuniculorum pellibus factus’ : Pro
duabus subducturis al. za dwoye futro krolykowe iudicialiter condemnavit 1465 AG Z XV
438; V endiderunt... pro equo... et pro pellicea
*crelykowy yaloris trium marcarum 1475 AG Z
VI 180; Pelliceam crolykoyy 1475 AG Z XVI
126; Koschky crolicoue 1492 RocznKrak XVI
58; Koschky k<r>olykowy 1493 PF IV 663.
Królowa, Krolewa fo r m y : n. sg. krolewa Gn
5 a, 1472 Rost nr 659; krolowa B Z Neh 2, 6,
OrtBrRp 94, 2, Ort Mac 129, Pul 44, 11, XV
p. post. JP XXXVI 350; ^ g. sg. krolewe Gn
11 a ; ~ ac. sg. krolewę OrtBrRp 94, 2, Ort Mac
129; ^ v. sg. krolowa SaheReg 11, Naw 176.
Z n a c ze n ia : 1. 'żona króla, panująca, regina,
domina’ : Ona kroleua... gestcy ona bila k nemv
przygachala Gn 5 a; Ten tho kroi israhelsky...
na prośbo swe kroleue... kaszalczy gesth on
barszo uele prorokof posczynacz bil Gn 11 a;
Y rze<k>l kroi y krolyowa (regina) B Z Neh 2, 6;
Szyednal szye sz gey przyyaczyelmy... y króla
y krolyewą przenalaszl OrtMac 129, sim. Ort
BrRp 94, 2; A kroi y krolowa yemu myloscz
ykazaly OrtMac 129, sim. OrtBrRp 94, 2; Stała
yest krolyowa (astitit regina, FI: crolewna) na
prawyczy twoyey w odzyenyu pozlaczonym
Pul 44, 11, sim. XV p. post. JP XXXVI 350;
^ Sdrowa bandz kroliowa (regina, SaheReg
1—2. 4—9. 12. 15. 17. 19: crolewno, la : krolowno, 3: gospodze, 10: krolowna, 16: kró
lewna) myloszierdza SaheReg 11; Proschą czye,
krolowa nyebyeska Naw 176.
2. bot. 'goryczka kropkowana, Gentiana punctata L.’ : Krolewa genciana 1472 Rost nr 659.
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Królować, Królewać f o r m y : praes. ind. 1. sg. I
króluję Rozm 779. 782; 2. sg. królujesz 1424
Msza III s. 66, ca 1440 R XXV 220, 1456
Msza VI s. 263. 264; 3. sg. króluje XIV ex.
Pocz 233, Bogur B, 1413—4 Msza I s. 263, 5
etc.; 3. pl. królują Bogur B. D—F, XV p. post.
PF III 289, XV p. post. R XIII s. XXIV; ~
imper. 2. sg. króluj FI i Pul 44, 5, 1448 R XXIV
353; ~ part. praes. act. adv. królując Pul 95 arg.,
Rozm 630; ^ inf. krolewać(i) XV p. pr. R XXII 10
344, 1466 R XXV 138; królewać Gn 178b. 179b,
Rozm 95. 401. 402. 409; królować BZ II Par
33, 21, Naw 75, XV e*. R XXV 226, Rozm 242.
783; ^ fu t. 3. sg. m. będzie królewać Rozm 7. 49;
będzie królować FI i Pul 145, 9, M W 126a; 15
królewać będzie B Z Ex 15, 18; królować bę
dzie Pul 46, 8. Moys 21; będzie królował Pul
9, 39, EwZam 288; ^ praet. 3. sg. m. jeść krolewał Kśw cr 36; krolewał FI 9, 39. 46, 8. 95, 9.
96, 1. Moys 21; królował FI i Pul 92, 1. 98, 1, 20
B Z II Par 33, 21, M W 124a, Pul 95, 9. 96, 1,
EwZam 296, De nativ w. 1, Rozm 118, 175;
3. pl. m. królowali Rozm 1 1 4 ; ^ condit. 2. sg. m.
-by krolewał Kśw cv 12. 15; 3. sg. m. -by kró
lował B Z Deut 17, 20, Rozm 408; /. pl. m. by- 25
chom królowali XV p. post. R XXV 236;
(-)bysmy królowali M W 97a, XV ex. PamLit
XXVI 398.
Z n a c z e n ie : 'panować, rządzić, regnare, regere9 gubernare*: Szczostne poydzi y croluy 30
(prospere procede et regna) FI 44, 5, sim. Pul,
1448 R XXIV 353; Aby za dlvgy czasz krolowal
(u t... regnet) on sam y synowye gego nad
Israhelem B Z Deut 17, 20; We dwudzestu lecyech bil Amon, gdisz poczol krolyowacz a za 35
dwye lecye krolyowal (cum regnare coepisset et
duobus annis regnavit) B Z II Par 33, 21;
Krolwyą principant XV p. post. PF III 289;
Archelaus krolyoval (regnaret M at 2, 22) v szydosthvye EwZam 296, sim. Rozm 118. 175; 4 0
Aygustus kyedy krolowal, wszythkyemy szwyathu panoval De nati\ w. 1; Czczyenye o tern,
yze ytenczass czthyrze krolyoyye v zydovskey
zyemy krolovaly Rozm 114; A thesch tamo
myeny, yze yvz Phylypp byl vmarl, kyedy po 45
czął Gagyvs krolovacz (cum Gaius regnare coe
pisset) Rozm 242; Zle ządaczye, bo chczeczye
kroleyacz (regnare enim yultis) Rozm 401, sim.
ib. 409; Chczeczye nad ynymy kroleyacz Rozm
402; Nye chczemy, aby nad namy ten kroloval 50
(nolumus hunc regnare super nos Luc 19, 14)
Rozm 408; ^ przenośnie: Swecsko chelpo, gdze
kroluge pyc<ha> XIV ex. Pocz 233; ~ ~ S bogem occem jesc croleual Kśw cr 36; Gospodzin
crolewal (P ul: będzye krolyowal) na weky (regna- 55
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bit in aeternum) FI 9, 39; Crolewal (Pul: kro
lyowacz będze, sim. ib. Moys 21) bog nad ludem
(regnabit deus super gentes) FI 46, 8, sim. ib.
Moys 21; Gospodzin crolowal (regnavit), w craso
oblekł se FI 92, 1, sim. Pul, M W 124a; Mówcze
w poganech, isze gospodzin crolewal (regnayit,
Pul: krolyowal, sim. ib. 96, 1) FI 95, 9, sim. ib.
96, 1; Gospodzin crolowal (regnayit) FI 98, 1,
sim. Pul; Bodze krolowacz gospodzyn na weky
(regnabit dominus in saecula) FI 145, 9, sim.
Pul, M W 126a; Domeszczisz thwe dzeczi,
gdzesz krolwya angely Bogur B.D—F; Gdze
tho sam krolwye (Bogur C: przebywał, D—F :
przebywa) ib. B, sim. 1413—4 Msza I s. 263,
M W 53a; P anye..., yen szyuesz y tesz krolwyesz z bogem oczczem (et regnas cum eodem deo patre) 1424 Msza III s. 66, sim.
1456 Msza VI s. 263. 264; Ale nasz przyloczy
k sobye, gdzesz crolwyesz y s Maryo ca 1440
R XXV 220; Pan krolewacz *bodze na wyeky
(dominus regnabit in aeternum) BZ Ex 15, 18;
Pan krolyyge (dominus regnayit) BZ l Par 16, 31;
Xpus od drewna w narodoch krolyuyocz opyocz
yest czakayoczy przyszczym Pul 95 arg.; Smysly
nasche nawyedzy sam ..., abychom z thobą
przebywały, gdzye kroluyą swyaczy angeli XV
p. post. R XIII s. XXIV; Bądzye kroloyal
(regnabit Luc 1, 32, Rozm 49: bądzye krole
yacz) w domu Iacobovym EwZam 288; Nadzyesz yą, a ona y malytkym domkv byelyączy
(pro bydlyączy), alye yvsz krolyye y panyye
y palaczoch nyebyeskych Rozm 47; To dzyeczyą
yest bog a kroi, yen ma kroleyacz na wsche
zyemye (rexque regnaturus per totum orbem)
Rozm 95; Czosz krolyyącz bądzye mocz, yen
ymyrayącz to yczynyl Rozm 630; V thych, ktorychze ya krolyyą, nye ssa s tego syyata Rozm
779, sim. ib. 782; Samy yyerny... thy sloya
(leg. słową) krolewstyo Iesucristovo, bo yako
y nych yest ossobnye, tako v nych ossobnym
obyczayem krolyye Rozm 782; Alye yzdy nye
przyschedlem ya krolovacz czassnye, yako ty
yyerzysch, alyem przysedl kroloyacz yyecznye
Rozm 783; ^ "być uczestnikiem zaszczytów
królowania, regni honorum participem esse : Crol
tuoy ide tobe, izbi ty s nim na ueky uekom
croleual Kśw cv 15, sim. ib. cv 12; Chemlicz
s milim Xpem na ueky kroleuacz Gn 178 b, sim.
ib. 179b; C ristus... ludu prziclad dal gest, ezz
nam zmartwichwstaczi, z boghem krolewaczi
XV p. pr. R XXII 344, sim. 1466 R XXV 138;
D ay ..., byszm y... s tobą wyecznye królowały
M W 97a, sim. XV ex. PamLit XXVI 398; Day
m y ... s thoba na wyeky krolowacz Naw 75,
sim. XV ex. R XXV 226; Bychom czyebye my51*
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lovaly, s *thobya wyecznye królowały X V p.post.
R XXV 236; Ta ma porodzycz krolya nyeba y
zyemy[ą] y bądzye sz nym krolevacz na vyeky
(in aeternum permanens cum ipsoąue regnabit)
Rozm 7; ^ dubium: Czvarti swantemy Ianoyi
w taiemniczach wsz<j)avoni, o to gest croluyanczich 1461—7 Serm 415 r.
Królowanie, Królewanie 'panowanie, regnum,
actus regnandi' : A pyotego lyata krolyowanya
Geroboamowa (regni Roboam) przyial Sechach,
kroi egypski, do Ierusalema B Z III Reg 14, 25;
Krolyowal po nyem Ioram, brat gego, lyata
wtorego krolyowanya Ioram, sina Iozafatowa,
krolya iudzskego B Z IV Reg 1, 17; W tern
lyecye a myesyocza pyrwego gego krolyowanya
(mense primo regni sui) otworzil broni domv
bożego BZ II Par 29, 3 ; Przisly do Ierusalema
myesyocza pyotego, to gest lyata syodmego
krolyowanya gego (ipse est annus septimus regis) B Z I Esdr 7, 8; A takosz schostegonasczye
lyata krolyeyanya Tyberyyscha czeszarza było
mylosczywe lyato Rozm 176; ^ *uczestnictwo
w zaszczytach królowania, participatio honorum regni': Dany <są święci anjeli w towa>ristuo uecnego croleuana Kśw av 15; Day nam ...
laszkawe wyszluchanye y w chwale thwey *krolowanya M W 72b; Nasz s grzechów rosvyąszane, vczy<ń> w nyebye na wyeky krolovane
PamLit XXVI 398.
XV
Królowie cf. Królewicz
Królowskie cf. Królewskie
Królowstwo cf. Królestwo
Królow(y), Królew(y) fo r m y : n. sg. m. krolew
1404 Piek VI 225; / . krolowa FI i Pul 98, 3,
B Z II Par 22, 11; neutr. krolewo 1398 Leksz I
nr 2684; krolowo B Z I Reg 21, 8. 26, 16. 22;
^ g. sg. m. krolowa B Z III Reg 14, 27. II Par
7, 11. 23, 5. 15. 2 0 ;/. krolowy B Z I Esdr 8, 22;
królowej FI i Pul 44, 15; neutr. krolowa B Z II
Par 30, 12. I Mach 2, 23; ^ d. sg. m. krolowu
BZ IV Reg 22, 12. II Par 34, 20; neutr. krolowu
B Z I Esdr 7, 23; ^ ac. sg. m. królów FI i Pul
44, 17, BZ II Par 26, 21; krolowa B Z II Par
23, 11; / krolewą 1416 Pozn nr 863; krolowę
a. krolową B Z Neh 3, 15. 5, 4; neutr. krolowo
BZ II Esdr 8, 68. I Mach 2, 18; ^ i. sg. m. kro
lowy m BZ Neh 1, 11 ;/. krolową Sul 8; ^ /. sg.
m. (na) królowie BZ IV Reg 10, 30; krolewem
1393 Pozn nr 179; krolowem B Z II Par 25, 24;
/ . krolewie 1397 Pozn nr 342; krolewy 1396
Pozn nr 191, MPKJ V 39; krolewej 1471 MPKJ
V 39; neutr. krolewie 1402 M aik 119; królowie
1391 Pozn nr 264, B Z I Reg 27, 5; ^ ac. du. f
królowie BZ III Reg 22, 15; ^ g. pl. m. kró
lowych FI i Pul 44, 7, BZ II Par 22, 11. Neh

3, 15, XV p. post. JP XXXVI 350; — d. pl. m.
krolowym B Z II Esdr 8, 68; ^ ac. pl. m. kro
lowy FI 60, 6, B Z Neh 2, 9; / . krolowy BZ III
Reg 22, 12; neutr. krolowa B Z Neh 2, 18;
^ i. pl. m. krolowymi BZ I Esdr 7, 28. I Mach
2, 18; ^ /. pl. (we) królowych B Z I Par 9, 18;
m. królowych B Z IV Reg 18, 15. II Par 24, 25.
Z n a c ze n ie : 'będący w związku z królem,
z godnością królewską, dotyczący króla, nale
żący do króla, regius, qui regis est': Jaco Thomislaw yirambil gay Jarosla<w)oui sza crolewo
(pro crolewa) coronowana 1389 Pozn nr 59;
Czso mo Laurencium *Moczey *popral, to gi
pobrał *pa kroloue coronouanu 1391 ib.
nr 264; Jako Woczech mai vmowo sz Dobeslauem, isz o to ranko<je>mstwo ne mai *nitkis v krolewem szondze gabacz 1393 ib. nr 179;
Czo Kusz pobrał Maczkoui sledze, to pobrał po
krolewi szapouedzi 1396 ib. nr 191; Qui ipsum
citayit in iudicio... regis ylg. crolewo poduiorze
(leg. podwórze) 1398 Leksz I nr 2684; Strzali
twoie ostre, lud pod czo padnę w sercza neprzyaczelow crolowich (in corda inimicorum
regis) FI 44, 7, sim. Pul, XV p. post. JP XXXVI
350; Wszitka sława iego czori crolowey (filiae
regis) od wnotrz TY 44, 15, sim. Pul; Prziwedzoni
bodo w kosczol crolow (in templum regis) FI
44, 17, sim. Pul; Dni na dni crolowi (Pul: nad
dny krolyowych) nadloszisz (dies super dies re
gis adiicies) FI 60, 6; Czescz crolowa sod miluie
(honor regis iudicium diligit) FI 98, 3, sim. P ul;
Dal yest do crola w trzeczi *czen po croleye
wogechanu (leg. wyjechaniu) w Brzesczu 1402
Maik 119; Taco scazal...,yaco nas krolew sand
nawczil 1404 Piek VI 225; Any nigdi sial na
ten gwalth panu Mroczcowi do Powidza, na
crolewo dzedzino 1416 Pozn nr 863; Sandzicz
nye bandze mocz na dworze, alysch przed oblycznosczą krolową (nisi in praesentia regis)
Sul 8; Roskazanye krolyowo to myo ukwapylo
(sermo enim regis urgebat) BZ I Reg 21, 8;
Gdze gest kopye krolyowo (hasta regis)? ib. 26,
16, sim. ib. 26, 22; A k czemu gest to, ysze ia,
sługa twoy, bidlyo w krolyowye myeseye s tobo
(in ciyitate regis tecum)? ib. 27, 5; Tim, gisz
ponoczowaly przede dzwyrzmy domv krolyowa
(antę ostium domus regis) BZ III Reg 14, 27;
Poda pan w roce krolyowi (tradet dominus in
manus regis) nyeprzyiacyele twe ib. 22, 12; Poda
ge pan w roce krolyowye (in manus regis) ib.
22, 15; Syodo sinowye twoy na krolyowye stolczy (super thronum Israel) B Z IV Reg 10, 30;
Dal kroi Ezechias wszitko srzebro, gesz nalyazl
w domv boszem a w skarbyech krolyowich (in
thesauris regis) ib. 18, 15; Przikazal... Azie,
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słudze krolyowu (servo regis) ib. 22, 12, sim.
ib. II Par 34, 20; W rotny... we wrocyech krolyowich (ianitores... in porta regis) B Z I Par
9, 18; Dokonał Salomon domv bożego a domv
krolyowa (domum regis) B Z II Par 7, 11, sim.
ib. 23, 5. 15. 20; Tedi Iozabeth, dzewka kro
lyowa, wzowszi lo asa..., vkradla gy s posrzotka
sinow krolyowich (filia regis... furata est eum
de medio filiorum regis) ib. 22, 11; Wywyedly
sina krolyowa (filium regis) a wstawyly nayn ko
rono ib. 23, 11; Pogrzebly gy w myescye Dauidowye, ale nye w krolyowich grobyech (sed non
in sepulcris regum) ib. 24, 25; Z łoto..., które
nalyazl w domu bozem a w skarbyech Obededom, domv krolyowem (in thesauris etiam domus regiae) ib. 25, 24; Ioath an ... sprawyal dom
krolyow (rexit domum regis) a sodzil lyvd zemski ib. 26, 21; Stała syo mocz bo ża..., abi vczinyly podle przikazanya krolyowa (iuxta praeceptum regis) ib. 30, 12, sim. B Z I Mach 2, 23;
Wszitko, czso przislusze k sluszbye boga nyebyeskego, s pylnoscyo bodz dano do domv bo
żego, abi snad nye roznyewal przecyw krolewstwu krolyowu (contra regnum regis) B Z
I Esdr 7, 23; Y przed gego raczczamy y przed
wszemy ksyoszoti krolyouimy mocznimy (cora m ... et universis principibus regis potentibus)
ib. 7, 28; Bom syo sromal prosycz pomoci krolyowi (erubui enim petere a rege auxilium) ib.
8, 22; Bom ia bil czesznykem krolyowim (pincerna regis) B Z Neh 1, 11; Dałem gym lysti
krolyovi (epistolas regis) ib. 2, 9; Ykazalem
gym ... słowa krolyowa (verba regis) ib. 2, 18;
Brono ylyczno vdzalal... y m u ri... w zagrodo
krolyowo az do wschodów krolyowich (in hortum regis et usque ad gradus) ib. 3, 15; Weszmyem na dług pyenyodzy na dan krolyowo
(mutuo sumamus pecunias in tributa regis) ib.
5, 4; Przecztly przikazanye krolyowo starostam
krolyovim (relegerunt praecepta regis regalibus
dispensatoribus) B Z II Esdr 8, 68; Vczin przi
kazanye krolyow o..., a bodzesz... myedzi przyiacyelmy krolyowimy B Z I Mach 2, 18; Po ziemy
krolevey (war. lub.: po szyemy krolewy) in solario (D avid... deambularet in solario domus
regiae II Reg 11, 2) 1471 M PKJ V 39; — krolewa droga ' droga publiczna, via publica : Czo
ranił Marcin Iacuba, to go ranił na swem
dobrze ani iego poczantkem, ani na krolewe
drodze 1397 Pozn nr 342. ^ C f Korzeń.
Królówna cf. Królewna
Krotce 1. 'krótko, zwięźle, breviter, succincte :
Krotczie summatim (D aniel... somnium scribens brevi sermone comprehendit summatimque perstringens ait Dan 7, 1) 1471 MPKJ V 109.

2. na krotce 'wnet, wkrótce, mox : Gdi roszgo
na crotcze (cum exarserit in brevi, Pul: gdy
szyę rozze wrychlye) gnew iego, blogoslaweni
wszistcy, gisz ymaio w nem pwo FI 2, 13. ^
Cf. Wkrótce.
1. Krótki fo r m y : n. sg. m. krotek 1411 Czrs
351; krotki Sul 98, 1471 GórsJaz 271, 1471
M PKJ Y 110, XV ex. R XXXIII 187, ca 1500
Er z 34; / . krotka Sul 77, Rozm 152; neutr.
krótkie BZ Judith 7, 17; ^ g. sg. m. krótkiego
Sul 72; neutr. krótkiego FI i Pul 104, 12; ^ ac.
sg. m. krotki XV med. GIWroc 35 r, Ort Mac
110, Dział 67, 1471 GórsJaz 271, Rozm 21. 150.
509; / . krotką Blaż 322; neutr. krótkie Park
412; ~ i. sg. m. krótkim Dział 31, 1471 GórsJaz
272; krotkiem 1471 GórsJazRp 270; ^ /. sg. m.
(po) krótkim XV med. R XXV 150, Rozm 9;
krotkiem XV med. SK J V 265, Rozm 17;
/ . krótkie Gn 173 b ; krótkiej Rozm 17; ~ n .p l . m.
krótkie Rozm 151; ^ ac. pi. m. krótkie Rozm
150.
Z n a c ze n ia : 1. 'zawierający niewiele jedno
stek wymiaru linearnego, czasowego i in., niedługi,
breviś: Isbicz on f krothke chvyly vmrzecz muszyl Gn 173b; Tako wyelky dług krothkego cza
szy (brevi tempore, Dział 67: na czas krothky)...
zaplaczon nye może bycz Sul 72; Thako krothka
dawnoscz (brevis praescriptio) nye przesz grze
chy była... dzirzana Sul 77; Krothky rok (breyis terminus) ku placzenyu tich vyn namyenyon bywał Sul 98; Za krotko moko wyeszmyecye wyeczne wyesyele Blaż 322; <Na> mały vel
na crotky czasz ivsz modicum et iam non yidebitis me (Jo 16, 16) XV med. GIWroc 35 r, sim.
Rozm 509; Po crothkym czassze in exiguo XV
med. R XXV 150; Gaudete, quoniam breui interuallo temporis po krothkyem czassu XV med.
SK J V 265; Bodz skonczenye nasze krotkę od
myecza (sit finis noster breyis in ore gladii),
nyszbi syo przedluzilo w pragnyenyy pycya BZ
Judith 7, 17; Pusczylby gy na gyego szlub
bąndz na krothky albo na dlugy casz OrtMac
110; <N)yektorzy... gymyenye swe... krothkym
czassem (brevi hora) strawy wszy... po stronam
zbygayą (leg. zbijają), ybostwo tąpyącz Dział 31;
Krothky breuis ca 1500 Erz 34; Po krothkym
czaszye (post tempus modicum) Anna począla
w ... zyyoczye ten plod Rozm 9; M aria... nayczala szyą v krotkyem czaszy Moysesoyego
zakony y svyąthych prorokow barzo v krotkey chvyly (tempore brevissimo) nayykla Rozm
17; ^ Umey obecado moye, kthorez thak napissal tobe, abi pissal tak krothke a Park 412;
^ ^ Kon... byaly... crothky ogon mą 1471 Górs
Jaz 271; Panczers k[e]rothky ib.; Kon... wylczasty
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z krothkym ogonem ib. 272; K o n ... z vrona
pleschnywy s krothkem ogonem 1471 GórsJazRp
270; Noss myala... mało pochylony, any dlvgy,
any barzo krotky (nec longus nimis nec brevis)
Rozm 21, sim. ib. 150; Brwy myal vyelmy czarne
a nadobne..., gąste v nych vloszy myal a tesch
krotkye (brevibus pilis condensata) Rozm 150;
Zamby yego... nye były... any dlugye any krot
kye Rozm 151; Nye była (,sc. szyja) barzo czyenka
a ... takyesch nye krotka any barzo długa (neque breve nec in longum nimium emissum)
Rozm 152; ^ krotek w stopę 'zbyt mały, zbyt
słaby, parvus5: Breuis es tu michi in planta, vlg.
crotek-sszy (leg. krotek-ś) mi w stopo, ut aduersus me vexilla subleuares 1411 Czrs 351; ~
^ Gdy so byli czysla krotkego (numero brevi)
FI 104, 12, sim. Pul.
2. 'zwięzły, astrictus, strictus*: Krothky connatus (pro commaticus, Hosee, sc. ordo, commaticus est, et quasi per sententias loquens Os
prol.) 1471 M PKJ V 110; Comaticus, digressivus, krotky XV e*. R XXXIII 187.
2. Krótki czy Krotki fłagodny, spokojny,
ugłaskany, iucundus, comis, mansuetum : Crothki, lascavi mansuetus XV in. R XXIV 69; Kroth
kym remissim (Prol) 1471 M PKJ V 7.
1. Krótko f o r m y : comparat. krócej Rozm 668.
Z n a c z e n ia : 1. 'zwięźle, w niewielu słowach,
breviter, paucis verbis’ : Poczynayą szą wstawyenyaa p raw ..., gychze zgrvmadni ro z w m ...
krothko a dostacznye yw sz gest przelozoon
Suł 20; Szvyaty Maczyey, chczącz kroczey vypovyedzyecz vmączenye boże, nye myeny Annascha, ale telko movy, yze przyyyedly y do
Cayphasza Rozm 668.
2. fz uszczupleniem praw, niesprawiedliwie,
cum iniuria alicuius : Quod ipsum dominum prepositum in iuribus prepositure sue impedirent
subiungens, ylg. abi my szo tesz oth wasz
krothko dzyeyalo 1420 M M A e XIII nr 1561;
Vrząd pozywayączych pysarz... ma powyedacz,
nygednemv krothko nye czynyacz Dział 12;
Kto przygany sadzy, yszby krotko yczynyl...
Acz kto b y ... skarszyl na sadzą, yszby gego
rzecz zle skazał..., rzekącz, ysz mv krothko
yczynyl, tedy sadza swey sprawiędływosczy ma
dokonacz ib. 51; Quia ipsi in iure stricte videtur al. krothko a domino iudice et iuratis in hered itate...., quia me actorem fecerunt in legacione 1469 StPPP IX nr 744.
3. 'źle, licho, marnie, małe, aegre (de rerum
penuriaf: Na on czasz krothko szye dzyalo,
yszeszmy nye mogły yey sprawycz rzeczy po
trzebnych 1493 PF IV 664.
4. długo i krotko, krotko albo długo 'w pełni,

całkowicie, ilekolwiek, omnino, quotcumque est’ :
Suszka... podał ymyenye yoytowsthwo tako
długo y crothko, yako szam myal, Olbrachthoyy
1432 KsNWarsz nr 142; Gdyby maszczyszna
wyleganyecz... poyal zoną yrodzenya stadia
(leg. z stadła) malszenszkyego, a ma gymyenye
krothko albo długo, czo zarobyl szwoya (leg.
z swoją) zo n ą..., a gdy then masz wmrze,
przydze-ly gey tego czo gymyenya, czyly nye
przydzye? OrtYrtel 118, sim. Ort Mac 27.
2. Krótko czy Krotko ' umiarkowanie, sedate*:
krotko się czynić 'miarkować się, uspokajać się,
sedari : Korzył syą, krothko sya czynił mansuetatur (quodam enim tempore mansuetabatur
ignis Sap 16, 18) M PK J V 77.
1. Krótkość 1. (o czasie) 'krótkie trwanie,
brevitas (te m p o risf: Nasszego zywotha crothcoszcz ca 1420 R XXIV 83.
2. 'ograniczenie czyichś praw, krzywda, iniuria
alicui Ulata : Aby kaszdy o ... dzedziny dosko
nale mogl czynycz, krothcosczy nye mayącz
w dawnosczy, vstawyamy, aby kaszdy mąsz
myal dawnoscz za trzy lyatha, a ... w dow a...
za szescz lath Dział 46.
2. Krótkość czy Krótkość fpowściągliwość,
skromność, uprzejmość, łagodność, continentia,
modestia, comitas*: Crotkoscz modestia verborum XV in. R XXIV 69; Sapiencia maxime perpenditur in modestia verborum vbaczem (pro
v baczeni), w crotkosczi ib. ; *Crathcoszcz ^lbo
lascawoszcz mansuetudo XV in. R XXV 228;
Krothkosczy mitigacionis (si est lingua curationis, est et mitigationis et misericordiae Ecclus
36, 25) 1471 M PKJ V 84.
Krówka 1. bot. a. 'kokoryczka, Polygonatum
officinale A llć : Krówka herba Salomonis, sigillum Marie, doronice, yeronica 1437 Rost
nr 2639; Krówka sigillum Marie, sigillum Salo
monis, herba Salomonis ib. nr 2798; Krówka
doronila 1460 ib. nr 3503; Krówka *deronica,
sigillum Marie 1472 ib. nr 896; ^ b. 'kurdybanek, Glechoma hederacea L ć : Mała krówka
comedreos ca 1465 Rost nr 3851 ; ^ c. (przetacznik, Yeronica chamaedrys L ć : *Veylka
krówka canficcos ca 1465 Rost nr 3852.
2. zool. a. 'chrząszcz majowy, Melolontha vulgaris L ć : Krówka brucus XV p. post. R XXV
200; ^ b. 'żuk, Geotrupes stercorarius L J :
Krówka altic 1472 Rost nr 1442; ~ c. 'sza
rańcza, locusta : Krówka locusta XV in. R
XXIV 65. ~ d. ja k iś chrząszcz bliżej nie okre
ślony, scarabaei genus quoddam : Krówką scarabeus ca 1500 Erz 34.
Krszczyć cf. Krzczyć
Krścić cf. Chrzcić
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Krtań, Grtań 'gardło wraz z podniebieniem,
górna część tchawicy, fauces : Przylny y 0zyk
moy *kutanv (Pul: krtanyu) memv (adhaereat
lingua mea faucibus meis) FI 136, 7; A rta lupum cruciat via gutturis czyasna grthan 1469
R XXII 13; K rthan arteria ca 1500 Erz 34.
Kruch może 'gatunek piaszczysto-gliniastej
gleby", fortasse 'soli genus sabulosi argillosiąue :
Duo arwi crobya et cruch dicti... nec non arws
dictus randzina 1450 StPPP II nr 3425. ^ Z a
pewne ju ż nomen proprium.
Kruchki *kruchy, łamliwy, fragilis : kruchkie
drzewo bot. fkruszyna pospolita, Rhamnus frangula L ż : Lentiscus... est arbor, que vlg. dicitur
melbom, kruchkye drzewo 1437 Wisi nr 228
s. 84.
Kruchta, Krukta 1. 'kruchta, przedsionek ko 
ścielny, podcienie kościoła, ecclesiae vestibulum,
proseucha : Kruchta vestibulum ca 1428 PF I
496; W *krąchtą in cenaculum (platea erat in
rotundum ascendens sursum per cochleam et in
cenaculum templi deferebat per gyrum Ezech
41, 7) 1471 M PKJ V 106; Porticus eyn vorkirch
oder eyn eyngang, oder leychhausz ganek
albo kruchta ca 1500 Erz 34.
2. 'podziemie kościoła, krypta, crypta' : Inde
cripta, abstonsa kruchtą (ąuasi per cryptam am
bulans, rarum desuper lumen aspicerem Dan
prol.) M PKJ V 108; Kruktha crypta ca 1500
Erz 35.
3. *kaplica, aedicula sacra, sacellum (? ): Vidimus in castro Gnesnensi capellam ąuandam
ligneam, que vlg. appellatur cruchta ca 1426
M P H II 849.
Krucmerka cf. Kucmerka
Krucmorka cf. Kucmerka
Kruczenie 'burczenie (w brzuchu), intestinorum inanium m urmuF: Sappa minuit cogitum ...,
provocat vrinam, faciens in ventre ruginam cruczenye XV p. post. PF III 291.
Kruglik ' małe naczynie (z uszkiem), dzbanu
szek, kubek, vas parvum ansa instructum, cantharus, scyphus : Pro amphorulis krugliki 1393
M M A e XV 277.
Kruk zool. 'kruk właściwy, Corvus corax L . ' :
Kruk corws maior 1472 Rost nr 1319.
Krukać (o niektórych zwierzętach, de ąuorundam animalium voce) 'krzyczeć, wrzeszczeć, rugire, mugire: Linx ratat krvka, podryga ca 1500
Erz 34; Pardus est animal yelocissimum diuersi
coloris, pard, ratat kruka, podryga ib.
Krukawka zool. 'gołąb grzywacz, Columba palumbus L ż czy też ' turkawka właściwa, Streptopelia turtur L .': Krukauka palumbus 1472 Rost
nr 1017.

(Krukiew) Krukwa 'długa łaska zakończona po
ziomą poprzeczką, kula dla chromego, też krzyż
tak spojony (krzyż w kształcie litery T, zwany
egipskim łub św. Antoniego), fustis longus transverso assere instructus, fulcrum aegrotantium,
item crux commissa (etiam Aegyptiaca vel
s. Antonii nuncupataf: Signata signo thav vlg.
krucwa 1444 R XXIII 303.
Krukowy 'należący do kruka, krukowy, qui
corvi est, corvinus': Spyewayczie bogu..., genze
dagę dobitky karmio a dzieczom krukowym
(pullis corvorum Psal 146, 9, FI i Pul: gawronowym) wziwaioczym iego M W 130a.
Cf
Noga.
Krukta cf. Kruchta
Krukwa c f Krukiew
Krumpować 'haftować, wyszywać, naszywać
metalowymi ozdobami, acu pingere, phaleris
tenuibus ornare' : In die illa auferet (sc. filiis
Syon) dominus ornamentum calceamentorum
et lunulas, id est krumpowane crzewiczky, sci
licet strzebrnymy (leg. z strzebrnymi) draczky
(ls 3, 18) XV p. post. Kalużn 281.
Krupica 'jakiś kosmetyk z mączki, może rodzaj
pudru, unguentum, fortasse puhis, qui ad medicamen faciei aptus5: Ne vos herbis diversis
decoretis loyconibus, krupyczamy, szlodzynamy, mączyczamy, myodownyky ne mazały,
depictetis 1462 R XXV 269; Ornantes eos (sc.
rodzice swych chłopców) ungentis *przyprawyeyącz loyky, masczamy, mączyczamy, kru
pyczamy ib.; Vane mulieres ungunt coloribus
facies loyky, krupyczamy ib. 270.
Krupnik 'ten co robi lub sprzedaje krupy,
qui polentam conficit \endit\e : Stanisław krupnig 1444 Liblur nr 5518; Fideiusserunt Jan sclars
et Stanisław grupnig 1449 ib. nr 5835; Laurencius krupnig 1460 ib. nr 6567; Jacob de Schadeck krupnick 1470 ib. nr 7255; Thomas de
Grabów crupnik 1473 ib. nr 7468; Nicolaus
Czarnocha de Lublin grupnik 1477 ib. nr 7740;
Pro littera portanda fideiusserunt Jacub et
Błażek, krupnyczy 1500 ib. nr 9112.
Krupy pl. tantum 1. 'otluczone ziarno, też
kasza lub polewka z takich ziarn gotowana,
polenta, pultes5: Chleba quaszonego y krvp
nye bodzecze gescz (panem et polentam et
pultes non comedetis) B Z Lev 23, 14; A zetrzesch yako krupi confringes in modum farris
(si autem obtuleris munus primarum frugum
tuarum domino de spicis adhuc yirentibus, torrebis igni et confringes in morem farris Lev
2, 14) 1471 M PKJ W 21; Czanscz krup darthich
partem farris fracti (adolebit sacerdos in memoriam muneris partem farris fracti et olei
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ac totum tus Lev 2, 16) ib.; Yako krupy
yanczmyenne ąuasi siccas (tulit autem mulier
et expandit velamen super os putei ąuasi siccans ptisanas II Reg 17, 19) ib. 40; Krupy
al. yarziwo pulmentum (erat autem H abacuc...
et ipse coxerat pulmentum Dan 14, 32) ib.
110; Krupi pulmentum 1472 Rost nr 404;
Cibis quoque durioribus utebatur, pozyvalą,
yidelicet pultibus, kruppy, cum cerevisia factis
XV p. post. R XXV 177.
2. 'grad, grando, minuta5: Lyudzye a dobitczyota y wszitko, czsosz bodzye na dworze
nalyeszono..., spadnye na nye graad y krupy
(cecideritąue super ea grando) y zemroo BZ
Ex 9, 19.
Krust *materiał służący do zdobienia (inkru
stowania) broni, crusta, ornamenta e metallo
vel gemmis facta, ąuibus arma incrustabantur :
De mandato domini ducis Johannis dedi
42 grossos pro crusth ad arma 1478 SkarbM az nr 197.
Krusz 'grudka soli (używana jako środek
płatniczy), sałis crusta (loco pecuniae usurpata) 5:
Hy bevor pflag man zcu polen stuckelin zalczes zcu machin, der hiz eines eyn krusch ca
1340—7 StPPP II 25.
Kruszcowy kruszcowa sól 'sól twarda, zwłasz
cza krystaliczna, sal fossilis praecipue in crystallum coactus*: Sal gemme cruszczova sol XV
p. post. R LIII 69.
Kruszczany cf. Drzewo
Kruszec 1. 'minerał metaliczny, ruda, terra
metallica fossilis’ : Krussecz minera 1472 Rost
nr 1574; Ibi invenies mineram al. *krusczyecz
zlothy DILB III 356; Tu yiolenter in ipsius
sortibus montis Zeglarka... elaborasti et sibi
recepisti mineram plumbi al. crusczu olovnego,
duodecim rosthy super eius partibus 1500 S t
PPP II nr 4521.
2. 'bryła soli kamiennej, sól twarda, salis
moles5: Sal id est chrusecz XV p. post. R LIII 62.
Kruszka cf. Gruszka
Kruszki pl. tantum 'cielęce jelita, viscera vitulina \ Drobcze, krusky 1472 Rost nr 1552.
Kruszyć cf. Rozkruszyć, Skruszyć, Wykru
szyć, Skruszać
Kruszyna bot. 'kruszyna, Rhamnus frangula L ż :
Kruschina egalus 1437 Rost nr 2584; Cruszyna
egalus 1460 ib. nr 3514,sim. ca 1465 ib. nr 4318;
K<r)ussyna ca 1465 ib. nr 4646; Krussyna,
trosczyna egalus 1472 ib. nr 1789; Cruzyna
egalus ca 1500 ib. nr 5431; ^ może 'wrzos,
Calluna yulgaris L ! : Kruszyna mirica XV ex.
PF V 12.
Kruty 'mocny, tęgi, robustus, fortis*: Chus
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gymyal Nemrota, ten pocznye bicz szylni na
zemy y bil kruti lowyecz (robustus venator)
przed gospodzynem, ottod gest przislo przislowye: Yako Nemrot, kruti lowyecz (robustus
venator) przed gospodzynem BZ Gen 10, 9.
~ Bohemizm.
Kruwat czy Krwat 'Chorwat służący zapewne
jako muzykant na dworze Władysława Jagiełły,
Croata, Yladislai Jagellonis regis aulae fa m iliaris, qui fortasse musicus erat5: *Krwacom,
fistulatoribus 1415 M M A e XV 457, sim. ib.
458; Krwathom, tympanistis ib. 459, sim. ib.
460. 461. 462.
Krużyk 'dzbanuszek, czarka, parvum poculum,
caliculus : Krvzyk crusibulus ca 1500 Erz 35.
Krwat cf. Kruwat
Krwawe 1. 'kara za zabicie lub ciężkie pobicie
płacona rodzinie lub panu zamordowanego, albo
pobitego, multa sanguinis familiae vel domino
occisi (vel vulnerati) solvi solita*: Absoluimus...
predictos ciues et kmethones a solucione theloneorum... a... targoue... necnon a krwawe, quod
racione capitis solui consueuit, liberamus (1308)
M M Ae IX 214; Si autem extraneus proprium
aut proprius extraneum incolam occiderit, plebanus dietę ecclesie medietatem pene homicidii
pro se obtinebit. In hoc casu incolas predicte
ecclesie ab urna mellis capitalis et a pena cruorum, que krwawe dicitur, absoluimus ca 1354
A K H IV 324.
2. 'zwyczaj przyznający ubranie zabitego woź
nym sądowym do niego wezwanym, ius quo
ministris iudicialibus vestimenta occisi, ad quem
yocarentur, attribui solebanf: Consuetudine iniąuissima ministerialium extitit observatum, quod
dum ad aliąuem in via occisum vocabantur,
ipsum yestibus, in ąuibus fuerat occisus, iure
ipsorum, quod ipsi nominabant vlg. krwawe
(1453 AKPr IV 294: kr[a]wawe, Sul 42: krwawyone, Dział 32: krwawne, ca 1472 AKPr IV
127: darowne), expoliabant XV p. post. AKPr IV
32, sim. 1432 AKPr II 295, 1444 AKPr IV 195,
1449 AKPr II 360, 1458 ib. 133, 1463 AKPr
IV 345, ca 1480 AKPr II 166, XV p. post.
AKPr IV 62. 657.
Krwawić 'krwią zlewać, wywoływać upływ
krwi, cruentare, sanguine perfundere*: Maczek
dal Lenartowey dwa policzki y krwawił yo 1399
StPPP VIII nr 8436; Non pugnat (sc. Jesus)
ore sed inebriat, erwawy, aram cruore 1466
R XXII 26; Nyechay lsczywosczya y szrada
nye krw[y]awya szercza mego, kthore poczechą
w thobye pokłada M W 15a; ~ rana krwawiona 'rana cięta z wylewem krwi, vulnus cruentum’ : laco ya nye szbyl Vyączslawa... gval-
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tem ... anym mu trzechnascze ran zadał,
pyączy crwavich w głową a trzech w rąki tesch
crwavyonych, a pyączy ssynych na pleczowu
1471 AKPr V IIIa 56. ~ Cf. Krwawione, Rozkrwawić, Skrwawić, Ukrwawić, Zekrwawić.
Krwawione 'zwyczaj przyznający ubranie za
bitego woźnym sądowym do niego wezwanym,
ius quo ministris iudicialibus vestimenta occisi,
ad quem vocarentur, attribui solebanf: Obiczayem slvscziwim (pro sloscziwim) slvzebnykow dzirzano było, ysz gdi kogo na drodze
zabythego naleszly, szathi, w gich bil zabyth,
prawem gich, czsosz ony krwawyone (XV p. post.
AKPr IV 32: krwawe, Dział 32: krwawne,
ca 1472 AKPr IV 127: darowne) myanvyą, sz
nyego slvpyaly Sul 42, sim. 1441 AKPr II
489; SWzebnyczy alybo woźny zabythego na
drodze oblvpycz nye mayą, alye thylko w groszv
za swe prawo, gesz zową krwawyone, doszycz
ymyecz mayą Sul 14.
Krwawne, Krawne 'zwyczaj przyznający ubra
nie zabitego woźnym sądowym do niego wezwa
nym, ius quo ministris iudicialibus vestimenta
occisi, ad quem vocarentur, attribui solebanf:
Omnes villas et kmetones et cives de Sulejów
monasterii praedicti absolvimus a theloneis,
targowe, naulis, capite, krwawne, quae rationc
capitis solvi consuevit (1313) XV SulejMitk 342,
sim. ib. 343; <P)odlug starego obyczaya było,
ysz gdy sluszebnyczi kv nyektoremv zabitemv
na polv abo na drodze były przywołany, pra
wem swym
rzeczonym
krwawne (1400
AKPr II 95: krawne, sim. 1423 ib. 573, 1472
AKPr IV 127: *crawnye, Sul 42: krwawyone,
XVp.post. AKPr IV 32: krwawe, ca 1472 AKPr
IV 127: darowne), odzenye, w ktorem żaby ty
byl, sobie brali Dział 32, sim. XV p. pr. AKPr
II 22, 1420—30 ib. 420, 1478 AKPr IV 241, XV
p . post. AKPr II 232.
Krwawnik, Krawnik bot. 'krwawnik pospo
lity, Achillea millefolium L f : Krwawnyk mille
folium 1419 Rost nr 5172, sim. 1464 ib. nr 4843,
ca 1465 ib. nr 4454, etc.; Krawnik millefolium
1434 PF V 32; Krawnik amorosa 1437 Rost
nr 2438; Krw<a)wnik millefolium ib. nr 2696;
Krwawnik amorosa ib. nr 2812; Crwawnyk
millefolium ca 1465 ib. nr 3983, sim. ca 1500
ib. nr 2095, 5500. *Krzwawnik millefolium
1472 ib. nr 801; *Kwawnyk millefolium 1484
ib. nr 6162; Krawnyk ambrosiana 1486 ib.
nr 5881; Crwawnyk sanguinaria XV p. post.
PF V 9; Krawnyk millefolium XV p. post.
R LIII 67; Crvawnyk ambrosiana ca 1500
Rost nr 5357.
Krwawny 'cechujący się obecnością krwi, po-

wodujący upływ krwi, cruentus5: Cruentata vulnera krwaune rani ca 1428 PF I 475.
Krwawy, Krawy f o r m y : n. sg. m. krwawy
1451 MacDod 105, 1472 Rost nr 42, Naw 95,
XV ć>jc. SK J I 144, Rozm 598. 599. 758. 816;
/ . krwawa 1357 KodWP III 72, Sul 51, OrtMac
144, etc.; ^ g. sg. m. krwawego FI 5, 7;
/ . krwawej OrtKal 204, 1462 Czrs s. XLI,
etc.;
d. sg. neutr. krwawemu XV p. post.
Kałużn 272; ^ ac. sg. m. krwawy BZ Gen 19, 24;
/. krwawą 1392 TPaw IV nr 72 a, 1400 HubeZb
99, OrtKal 204, etc. ; krawą Rozm 478; ^ i. sg. m.
krwawem Rozm 598; krawym SkargaPłoc w. 91;
krewym SkargaWroc w. 65; / . krwawą 1436
Pozn nr 1478; ^ /. sg. f . (po) krwawej 1458
ZapWarsz nr 1077, 1471 ib. nr 3027; ^ g. du. f.
krwawu 1426 Pozn nr 1227, 1465 AKPr VIIIa
54, 1471 Czrs s. LXXXV, 1479 ZapWarsz 1217,
1480 ib. nr 1486, 1493 ib. nr 1675, 1495 ib.
nr 1687; ^ n. pl. m. krwawe XV p. post. R XIX
4 8 ;/. krwawe ca 1428 PF I 475, 1451 MacDod
105, Rozm 598; ^ g. pl. f. krwawych 1403 Pozn
nr 812, 1428 AKPr VIIIa 170, etc.; krawych
1425 Pozn nr 1201; ^ ac. pl. f . krwawe 1399
HubeKr 10, OrtKal 202. 204, OrtMac 33. 34, etc.
Z n a c z e n ia : 1. ' cechujący się obecnością krwi,
krwią zlany, zakrwawiony, cruentus, cruore perfusus, sanguineus5: Ventosa vulnera krwave
ca 1428 PF I 475; Spadały krwawe kropye asz
na zemo 1451 MacDod 105, sim. Rozm 598;
Priuatur (sc. eąuus) faleris, freno priuatur honesto, hunc premit, trzesze, assiduo reda cruenta,
sla (leg. szła) crwawa, iugo, hinc tergum macies
acuit 1466 R XXII 15; Cur yestimenta tua sic
rutilant rosulenta vt torcularis sanguinolenta,
crwawa cropyona, botris trophea, prassa 1466
ib. 27; Vpathlczy gyey konyecz noszą, sz oczv
plynye krvaua roszą De morte w. 32; Gdy twoy
szwyanthy bok byl przekloth, tedy strumyen
krwawy poczyekl Naw 95; Pyątego dnya zyola
y drzewa dadzą kravą rosą (rorem sanguineum)
Rozm 478; Vezrzy..., kako krvavy y blyady
(sc. Jesus) na yego svyątym oblyczv, yako trądovaty! Rozm 758; O tem, yako myły Iesus pyrvey nyzly v Pylata byczovan, yedvo zevleczon,
byl vschytek krvavy Rozm 816; Nye telko yego
stopy było znacz krvave, alye kedykoly schedl,
tądy dvyema strumyenyoma krev plynąla Rozm
827; ^ Tedi pan bog spuszczyl gest deszcz
krwawi a ogen plomyenni (dominus p lu it...
sulphur et ignem )... na Sodomo BZ Gen 19, 24;
^
Y esus... poczol szye przemagacz, aze
kr[a]wavy poth sz nego poczekl 1451 M acDod
105; Poth krwawy szedł yako z goroczey lasznye ib., sim. XV ex. SK J I 144; Mogy myły
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*przygyadzele, dvsza gydze sz kravym pothem
{SkargaWroc w. 65: ydze dvsza krevim potem)
SkargaPloc w. 91; Szamo roszmyslenye przypądzylo czyą kv thakyemv poczenyy krwawemv
cogitatio sola coegit te sic sudare XV p. post.
Kalużn 272; Począł szye (sc. Jesus) przemagacz
az potem krwavem, az poczyekl s nyego Rozm
598; Bo yego vschech *vstavow kurzącz szye
pot krvavy poschedl ib.; Vtenczass krvavy pot
(sudor sanguineus) potem barzo z nyego po
schedl Rozm 599; ^ Tomek dal Adamovi
crwawo rano 1392 TPaw IV nr 72a, sim. 1400
HubeZb 99; Sługa... dal Petrow {leg. Pietrowu)
synu trzi rani crwawe 1399 HubeKr 10; Paszkowa... dala Katherzinye sto ran sinich i krwavich 1403 Pozn nr 812; Jacusch... ne dąl panczy
ran krawich Staschkowy 1425 ib. nr 1201; Woyte k ... ne dal dwu ranu krwawu a trzeczey syney
Micolayewy 1426 ib. nr 1227; Sborowsky...
sedm ran krwawych... Mikolayowy zadał 1428
AKPr VIIIa 170, sim. 1438 Pozn nr 1624; la ...
nye dal yem ran Maczeyewy... trzech kr[a]wawych y czwartey syney 1430 Pozn nr 1528, sim.
1434 ib. nr 1565; Jaschek... ran ił... Pawia
yedna rana krwawa gwałtem 1436 ib. nr 1478;
Paknyąly bądze kyowa (sc. rana) a krwawa (si
vero fuerit cum baculo et cruenta), thedi yako
y sza myeczową reną wykładamy doszycz bicz
vczynyono Sul 51; Czo yesth pokupu nyezarącz<o>nemu czlowyekowy o krwawe rany? OrtKai 202, sim. ib. 204, Ort Mac 33. 34; Gdy czlow yeka... ykrwawyą..., temu mayą za kaszdą
krwawą raną pokypycz trzydzyeszczy szelągów
pyenadzy a woythowy v kaszdey krwawey rany
{OrtMac 33: za kaszde ykrwawyenye) osszm
szelągów pyenadzy wyny OrtKal 204, sim. OrtMac 33; O krwawą raną. Y tesz za raną krwawą,
którą nye gest na myesczyu yawnym, tho yest
na oblyczu, która yest prosto krwawa, która
tesz nye czyny sznaku szromothy, gdzye thelko
szkora yesth roszdrapyona albo roszdzyelona,
XXX szelągów czyrpyaczemu maya dacz Ort Mac
144; Jakom ja Jacuba hy Pyotra nye zbył anym
gyma po krwavey renye zadał 1458 ZapWarsz
nr 1077; Jakom ya nye zadał... rani krwawey
gwałtem Thobyaschowy 1462 Czrs s. XLI, sim.
1465 ZapWarsz nr 1238, 1466 ib. nr 1186; Jako
ia nye sbyl Hynczy... anym gemv zadał cr|a]wawey reny 1462 ZapWarsz nr 1150; Iacom ya
Mycolaya nye sbyl... anym mv ren crvawych
w oblicze... zadał 1463 AKPr VlIIa 54, sim.
1469 ZapWarsz nr 2980, 1471 ib. nr 3045, 1474
ib. nr 1386; Tacom ya ne sbyl Vyanczslawa...
anym mu trzech ren zadał, geney syney a dwu
crwawu 1465 AKPr VIII a 54, 1471 Czrs

s. LXXXV; W oczyech... sbyl my kmyeczya...
y rany mv zadał na palczech krwave 1472
ZapWarsz nr 1342; Jakom ya nye zassyadl
samotrzecz drogy kmyeczovi... na drodze...
anym trzech ran zadał, dwv krwawy, a geney
schyney 1479 ib. nr 1217, sim. 1480 ib. nr 1486,
1493 ib. nr 1675, 1495 ib. nr 1687; Qui te concitat ad solucionem decem m arcarum ... pro
yulnere cruento al. y o rana krwawą, per te
sibi illato 1485 AGZ XV 228; Jakosz th y ... sbyl
Jacvba... y zadalesz mv trzy rany: yena syna
a dwye krvave 1494 ZapWarsz nr 1682, sim.
1498 AGZ XV 360. 361, 1500 ib. 392. 398, 1499
ZapWarsz nr 1832; Yakom ya nye szbyl Marczyna... anym szadal yemv ran y ... *kwrawey
1500 ZapWarsz nr 1886; Any yemv dwv ran
kr[a]wavych szadal gwalthem ib. nr 1892;
^ mąż krwawy *człowiek lubujący się w roz
lewie krwi, homo atrox, crudelis’ : Mosza krwa
wego (virum sanguinum, Pul: czlowyeka krwye
wynnego)... szadacz se bodze gospodzin FI 5 ,7 ;
^ krwawa niemoc ' chorobliwy upływ krwi, krwo
tok, haemorroea, fluxus sanguinis’ : Krwava nyemocz fluxus sanguinis ca 1500 Erz 35.
2. *straszny, ciężki, okrutny, bolesny, śmier
telny', atrox, gravis, crudelis, mortalis’ : Hoc feci
po moyey krwawey nyewoley, quia m e... coegit
ad hoc faciendum 1471 ZapWarsz nr 3027;
Czaszka moya chwylya, krwawa godzyn<a>,
wydzacz ('widzę-ć’) nyewyernego Zydowyna,
ysz on bygye, maczy mego mylego syna XV
p. post. R XIX 48; ^ Pozaluy mya sztary,
miody, bocz my przyszły krwawe gody XV
p. post. R XIX 48.
3. krwawa (wina) 'kara za zabicie płacona
rodzinie lub panu zamordowanego, multa capitis
familiae ve1 domino occisi sohi solita : Volumus
tamen, quod homines ecclesie a solucione pene,
que zaglovna sive krvava... penitus sint exempti
et soluti 1357 KodWP III 72.
4. *czerwony, krwawoczerwony, ruber : krwa
wy kamień 'hematyt, haematites': Krwawy
kamen ematites 1472 Rost nr 42.
Kry cf. Krew
Kryć fo r m y : praes. ind. 3. sg. kryje Gn 172b,
1466 R XXII 14, XV p. post. JA XII 143;
^ imper. 2. sg. kryj(i) FI i Pul 118, 19, M W 6a;
~ part. praes. act. adv. kryjąc Dział 61; adi. g.
pl. m. kryjących Rozm 612; ~ f u t . 1. sg. m. będę
kryć BZ Gen 4, 14; ^ praet. I. sg. m. krył
jeśm Pul 31, 5. 39, 13; 3. sg. m. krył BZ Nah
3, 18, Ort Mac 110;/. kryła EwZam 288; ^ praes.
pass. 3. pl. neutr. kryta są Pul Deut 48.
Z n a c ze n ia : 1. fchronić, chować, zabezpie
czać, (se) abscondere, occultare, latere’ : On
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(sc. wąż) sv0 glov0 krige y szon<u>ge, a o czalocz on *nix ne dba Gn 172b; Kril sy0 lyvd
twoy na <go)rach (latitavit populus tuus in
montibus) B Z N ah 3, 18; Moze<li> ktho
szwego dlusznyka ylapycz..., gdy szye kryl albo
yczyekal? Ort Mac 110; A gdyby nye chczal
stacz kv sady, ale kryiącz syą po stronam (fugiendo, Sul 60: yczekayącz alybo byegayącz),
zemyanom schkody bądze czynyl Dział 61; Crye
szą latet 1466 R XXII 14; Poydzymy przeczy w
Iudaschoyy zdrayczy y Żydom, offyaryymy szye
dobrovolnye, by nass nye kryączych albo vczyekayaczych nalyezly Rozm 612; ^ A wszako ta
kryta so v mnye y poznamyonana w skarbyech
moych (nonne haec condita sunt apud me et
signata in thesauris meis? Deut 32, 34) Pul
Deut 48; ^ kryć się czegoś 'przed czymś5:
Twego oblycza bodo szo kricz (a facie tua abscondar) BZ Gen 4, 14.
2. ' taić, czynić niewidzialnym, niedostępnym,
tegere, contegere, occultare’ : Ne kry *przedo
mno (Pul: nye kryy przede mno) kazny twoych
(non abscondas a me mandata tua) FI 118, 19;
Nye krigy ode *minie przikazanya twego (Psal
118, 19 M W 6a; Nyeprawdy mey nye kryl
yesm (iniustitiam... non abscondi, FI: ne serii
iesm) Pul 31, 5, sim. ib. 39, 13; Sensus hominibus
obstruit krige, żarnika XV p. post. JA XII 143;
Po tych dnyach począla Elszbyetha szona yego
i kryla szyą pyancz myesszyacy (occultabat se
mensibus quinque Luc 1, 24) EwZam 288.
Cf. Odkryć, Pokryć, Przekryć, Przykryć,
Skryć, Ukryć się, Wskryć, Zakryć, Odkry
wać, Pokrywać, Przykrywać, Zakrywać
Kryg, Kryk 'przyrząd do napinania kuszy,
lewar, instrumentom, quo arcuballista intenditur :
Eustachius recognovit, quia dedit... faretram
cum sagittis, krygem, cingulo 1445 AGZ XIV
164; Nobilis Iohannes... expurgabit se..., quod
non est sibi furatus equum, balistam, pharetram,
krik et alias res 1448 StPPP VII 383; Sibi furtiue
recepisset equum, balistam, pharetram et attractorium al. krik ib. 384, sim. ib. 385; Debet
restituere... balistam cum kryg 1466 AGZ XIII
520.
Krygowy krygowa uzda ' rodzaj uzdy (z kol
cami), freni lupati genus': Lupatum yądzydlo,
krygovą vsdą ca 1500 Erz 35.
Kryha fhaczyk, wędka, hamus': Pisces prandere in eodem fluvio..., ut sit illi libere cum
rethe tantum , yidelicet sz watha al. et cum
kryhą (1437) KodWil I 171.
Kryjomca fukrywający coś, qui occultat aliquid, occultatoF: Criomcza occultator 1447
R XXII 41.

Kryk cf. Kryg
Kryłoś ' świątynia, cerkiew prawosławna, aedes
sacra, templum ritus Graeci : Iwan su to r... donauit decem marcas pecuniarum ... ad sinagogam seu ad *trilosch 1452 Przem II nr 1085;
Iwan su to r... reyocauit donacionem et testamentum pro sinagoga et crilosch al. na bozniczą
ib. nr 1090.
Krynica, Krnica 1. *źródło, fo n s ': Et pretereundo scaturiginem ylg. vero krinicza... scopulos sipavimus 1470 AG Z II 202.
2. 'strumień, rivus5: Domina Hedwigis... inscribit... rivolum al. krnicza dictam Czyczkow
cum piscina et molendino 1439 AG Z XII 69;
Cum lacu..., stangnis, paludibus,... riwlis et
studena crnycza, torrentibus 1448 Monlur II 38.
Kryptuch cf. Kreptuch
Kryształ, Krzyształ 'kwarc, krzemionka krysta
liczna, kryształ górski i inne podobne ciała, także
lód, crystallum ceterique lapides eius similes,
etiam glacies': Cristal cristallus 1472 Rost
nr 6; ^ 'szlachetny, krystaliczny kamień, gemma
pretiosa : Preciosa margaritha, id est yelebni
kamen, cristal XV med. R XXIV 363; Krystal
sinocletes {pro sinochites) ca 1500 Erz 35;
^ może 'granat5 fortasse 'lapis granatus* (po
mieszano malum Punicum czyli malogranatum
i lapis granatusj: Cristhal {war. lub.: crzystal)
a. ylomek fragmen (sicut fragmen mali Punici,
ita genae tuae Cant 4, 3) 1471 M PKJW 73; ~
'lód, glaciei crusta : G ensze... puszcza krzystal
(crystallum, M W 133 b : cristal) swoy yako skyby.
Przed oblyczym zymnosczy gego kto scyrzpy?
FI 147, 6, sim. P ul
Kryżołki (?) pl. tantum 'jakaś gra, lusus quidam : Domino principi ad ludum crizolki 1500
ZsigBud 71; Eodem die yespere ad ludum do
mino principi, dum ludebant crisolki cum domino
rege, dedi per manus Mazurek I ortt ib. 72;
Vespere eodem die ad ludum crisolki, quum
pariter cum domino rege dominus princeps
ludebat, dedi per manus Mazurek 1/2 floreni
ib. 75.
Krzat 'karzełek, nannulus*: Nec de excessu
crementi tui gloriatus contemnas alios, quos
tuo coniunctos lateri stature breuitas gnauis
comparat aut pigmeis, gl. semicutabilibus {pro
semieubitalibus), erzatom 1466 R XXII 10.
Krząkać cf. Chrząkać
Krząska cf. Chrząstka
Krzcenie cf. Chrzczenie
Krzciciel cf. Chrzciciel
Krzcić c f Chrzcić
Krzczenie cf. Chrzczenie
Krzczyca cf. Krczyca
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Krzczyć czy Krszczyć fuciąć głowę, ściąć, 07pite plectere, decollare : K ro i... poslawschy
y krssczyl svyątego Yana Krzczyczyelya (rex...
misitąue et decollayit Joannem in carcere Mat
14, 10) Rozm 347.
Krzebiet cf. Grzbiet
Krzebt cf. Grzbiet
Krzechkość cf. Krewkość
Krzeczeć cf. Krzektać
Krzeczek zool. ' chomik, Cricetus frumentarius
Pall. ( też mieszano z różnymi innymi zwierzę
tami, saepius etiam de aliis anim alibusf: Johan
n es... habet terminum cum M ichaele... pro
palio nigro Bruslensi subducto crzeczkonibus
1419 StPPP II nr 1679; Krzeczek *dromula
1472 Rost nr 1493; ^ G rillus... est animal retrocedens et yenatur formicam krzeczek 1457
PF V 14; Krzeczek cameleon (haec quoque inter
polluta reputabuntur de his, quae moventur in
terra:... mygale et chamaeleon Lev 11, 30) 1471
MPKJ V 22.
Krzeczot zool. ' raróg, Falco cherrug Gray :
Krzeczot austur 1437 Wisi nr 228 s. 85; Krze
czot capus 1472 Rost nr 1823.
Krzeczotnik Gen, co opiekuje się ptakami do
polowania, qui aves venaticas curaP: Krzeczotnyk
vel socolnik austurarius 1437 Wisi nr 228 s. 85.
Krzekotać (o żabie, de rana) 'skrzeczeć, re
chotać, coaxare>: Rana coaxat krzekocze ca 1500
Erz 35.
Krzektać czy Krzeczeć (o żabie, de rana)
'skrzeczeć, rechotać, coaxare*: Sicut ranę coaxant crzeczczą 1475 R XXV 129. ^ Cf. Skrzekać, Krzekotać.
Krzele 'skrzele, branchiae’ : Krzele, *pluthy
penulas (omne, quod reptat et pennulas habet,
immundum erit Deut 14, 19) 1471 MPKJ V 29;
Gym za krzele apprehende branciam eius (Tob
6, 4) ib. 55. — Cf. Skrzele.
Krzemienny
krzemienia zrobiony, e silice
factus’ : Opocznich a. krzemyennich silicibus (in
petris manet et in praeruptis silicibus commoratur Job 39, 28) MPKJ V 63.
Krzemień f o r m y : n. sg. krzemień 1461—7
Serm 91 r, 1472 Rost nr 1011, ca 1500 Erz 35;
^ g. sg. krzemienia 1444 R XXIII 305, Pul
Deut 19; ^ d. sg. krzemieniowi XV med. PF
V 60; ^ ac. sg. krzemień B Z Num 20, 11;
^ /. sg. (na) krzemieniu 1438 StPPP II nr 2752,
1471 M PKJ V 61, 1484 SK J III 334.
Z n a c z e n ie : ' kamień, ciemna odmiana kwarcu,
też skała, silex : Innumero sidere regio lunari
quoque polum lampade pinxeris incussu silicis
myesiaczna swiatloscza okrasilesz w skrzosanyw krzemienia 1444 R XXIII 305; Ignito la-

pidi vlg. crzemyenowy XV med. PF V 60;
A gdisz podnosi roko Moyzes wderziw rosgo
dwoycz w krzemyen (percutiens virga bis siń
cem), wysli so wodi BZ Num 20, 11; Crzemen
silix 1461—7 Serm 91 r ; Na krziemyenyą in si
lice (quis mihi det, ut exarentur in libro stilo
ferreo et plumbi lamina vel celte sculpantur in
silice? Job 19, 24) 1471 MPKJ V 61; Kamen,
kremen, oppoka lapis, petra 1472 Rost nr 1011;
Postawyl gy nad wyssoko zyemyo,... aby ssał
stredz z opoky, a olyey z krzemyenya naytwardszego (ut sugeret mel de petra, oleumque
de saxo durissimo Deut 32, 13) Pul Deut 19;
Krzemyen silex ca 1500 Erz 35; ^ może już
nomenproprium: Unum (sc. arvum) na plossyawe
dbrzi, alium na rownem lyessye,... alium na
krzem enu... vendidit 1438 StPPP II nr 2752;
Agros suos in Syradow magna duo stadia na
krzemyenyy, druge na wyelem *polye... vendidit 1484 SK J III 334.
Krzepczyć 'wzmacniać, confirmare*: Crzepczi
consolidat XV med. R XXIV 342.
Krzepić cf. Pokrzepić, Pokrzepiać, Skrzepnąć
Krzepik bot. ' Agrimonia eupatoria L ż : Krzepyk agrimonia ca 1465 Rost nr 3772; Krzepyk
agrimonie 1493 ib. nr 2398.
Krzepki ' twardy, sztywny, rigidus, durus5:
Krzepky rigidus 1420 JA XII 144; *Krzebky
durus XV p. post. R XXV 268.
Krzepkość 1. 'twardość, siła, robur : Krzepkosczy robore ca 1428 PF I 494.
2. 'zręczność, zwinność, agilitas*: Subtilitas
krepcoscz yel lecoscz XV p. pr. R XLVII 357.
Krzesić fo r m y : praes. ind. 2. sg. krzesisz
Rozm 226; 3. pi. krzeszą Rozm 296; ^ part.
praes. act. adv. krzeszę FI Ann 11; krzesząc
Pul Ann 11, Rozm 811; ^ inf. krzesić Rozm
135; ^ praet. 3. sg. m. krzesił Rozm 315.
Z n a c z e n ia : 1. 'przywracać do życia, wskrze
szać, vitam mortuo reddere, suscitare : O myły
synkv, a kakoby y (leg. ji fgo5) yvsz mogl crzeszycz (quis nunc posset eum suscitare)? Rozm
135; Oczysczasch *trandevate..., martve wschytkye krzeschysch (mortuosque suscitas) Rozm
226; To yest było peyne ykazanye smarthvychystanya, bo y czarnoxyaznyczy martvy krzescha
(magi enim mortuos suscitant) takymy slovy
Rozm 296; A kyedy ssą przysly, vten<czas>
yyelye nyemocznych yzdroyyl, trądovathych
oczysczyl, marthyych krzeszyl Rozm 315; Iesus
yyelye... dobrych yczynkow yam yczynyl, nayczayącz vass v zakonye, krząschącz (pro krzeschącz) marthwe, nyemoczne yzdrayyayącz, a vy
nynye proszyczye, aby vkrzyzovan Rozm 811.
2. 'podnosić, dźwigać w górę, sublevare : Go-
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spodzyn vbogego czyny y ybogacza, ysmerza
y powysza, krzeszo (Pul: krzeszocz) s prochy
ybogego (suscitat de pulyere egenum I Reg 2, 8)
FI Ann 11.
Cf. Skrzesić, Wkrzesić, Wskrzesić, Zmartwykrzesić, Wskrzeszać
Krzesny cf. Chrzestny
Krzest cf. Chrzest
Krzestny c f Chrzestny
Krzeszenie ' wskrzeszanie, ożywianie, actus vitam mortuo reddendi : Secundo Spiritus sanctus
est missus ad yiyyficandum chrzeszenw (leg.
krzeszeniu) XV med. GIWroc 42 r.
Krześcijan cf. Chrześcijanin
Krześcijanin c f Chrześcijanin
Krześcijański cf. Chrześcijański
Krześcijaństwo cf. Chrześcijaństwo
Krześcijeński cf. Chrześcijański
Krześnica cf. Chrześnica
Krzewić się fwypuszczać gałęzie, nowe pędy,
frondem emittere, frondere*: Krzewi ssa frondet
XV med. R XXV 155.
Krzewie, Krzowie ' krzaki, zarośla, gęstwina,
arbusta, dumeta : Czrewe
crzewe) arbusta
XV med. R XXII 39; Krzewye (war. lub.: *krowye) yepres (erit... omnis locus, ubi fuerint
mille yites mille argenteis, in spinas et in yepres
erunt Is 7, 23) 1471 M PKJ V 89; Krzeyye ar
busta ca 1500 Erz 35.
Krzewina ekrzaki, zarośla, gęstwina, arbusta,
dumeta : Krzeyyna densetum ca 1500 Erz 35;
Ruscus ylg. krzeyyną ib.
Krzęcić się cf. Kręcić 2.
Krzowie cf. Krzewie
Krzściciel cf. Chrzciciel
Krzyczeć fo r m y : praes. ind. 3. sg. krzyczy
BZ Gen 4, 10, XV
SK J III 67; 7. pl. krzy
czymy ca 1440 R XXV 220; 3. pl. krzyczą 1466
R XXII 27; ^ imper. 2. pl. krzyczcie BZ Jos
6, 10; ^ part. praes. act. adv. krzycząc Rozm
131. 160; ^ praet. 3. sg. f . krzyczała Rozm 12;
neutr. krzyczało De nativ w. 29; 7. pl. m. krzy
czeliśmy Rozm 317; 3. pl. m. krzyczeli BZ II
Par 32, 20, 1471 M PK J V 34.
Z n a c ze n ia : 1. fwydawać krzyk, wrzeszczeć,
lamentować, głośno płakać, cłamare, vociferari,
płangere5: Nye bodzecze yolacz..., doyod nye
przydze dzen, w któryś to wam powyem: Wolaycze a krziczcze (clamate et yociferamini) 7?Z
Jos 6, 10; Ale kroi Ezechias a prorok Y zayas...
modlyly syo przecyw temv yroganyy a krziczely
asz do nyeba (ac yociferati sunt usąue in caelum) B Z II Par 32, 20; Flent, ylulant, plangunt
crzyczą 1466 R XXII 27; Ha, ha, ha, dzyeczyą
krzyczało, za grzechy luczskye płakało De nativ

w. 29; Zona splatayącz rancze gorzka crziczi,
poky swoni zwonyacz slischi XV ex. SK J III 67;
Blogoslavyone dzyeczyąthko *rzatko kyedyby
płakało albo podlyg dzyeczynnego obyczaya
cr[c]zyczala (sed haec proles benedicta rarissime
lugendo, ut moris est infantibus), alye była
yyelmy smyerna, czycha y pokorna Rozm 12;
O n ... Z yd... zdechnye... lako to dadzą yyedzyecz onego rodzynye, poskoczą krzyczacz
yschysczy (concurrerunt eiulantes) Rozm 131;
Tako szye przygodzylo, yze lew vnyosl syna
yednego pastuch<a>. Oczyecz tego ystnego dzyeczączya byezal z daleka za lwem krzyczącz (pa
ter a longe seąuens eiulavit) Rozm 160; Spyeyalysmy vam, a yysczye myeskaly (pro nye ska
kały), krzyczelysmy, a yysczye nye płakały (lamentayimus et non planxistis M at 11, 17) Rozm
317; ^ niestosownie użyte w przekładzie: Krzicziely bachati sunt (et occurrentes eis, tanta in
illos caede bacchati sunt, ut decem et octo milia
yirorum ... prosternerent Jud 20, 25) 1471 MPKJ
V 34.
2. *wołać (do kogoś) głośno, wzywać, alt a
voce ad ałiąuem cłamare5: A my czo yysz thw
yydzymy y przetho k thobye crzyczymy: Nye
locz nasz grzesznych oth szyebye ca 1440 R XXV
220; Czsosz yczynyl? Glos tw ego... brata krwye
ku mnye krzyczy z zemye (clamat ad me de
terra) B Z Gen 4, 10.
Cf. Wskrzyczeć, Krzykać,Pokrzykać, Krzyknąć
Krzyczenie 'krzyk, clamatio, clamor : A gdisz
to powyedzely, sstal syo płacz y krziczenye
wyelyke (factus est fletus et ululatus magnus)
we wszem sebranyy myedzi wszemi BZ Judith
7, 18; Tako omdlał, yze owscheya za marthwe
lyezal, wszakosz kv krzycenyy lyvdskyemv przezryal (ad clamorem astantium respicere yisus
est) Rozm 109.
Krzydłko fskrzydło, ałał : Ascellas pod krzydlkamy (war. łub: pod skrzytlką), ascella enim dicitur ala auis (confringetąue ascellas eius, sc.
avis, et non secabit neąue dividet eam Lev 1,17)
1471 M PK J V 21. ~ Cf. Skrzydłko.
Krzydło 'skrzydło, ala,: Ssmyara a pycha byzkvpya przes dwye krzydlye (per duas alas)...
wyobrazzony so y wylozzony XV med. MPKJ
V 432; ^ Pod pocriczim krzidl twogich (in
velamento alarum tuarum) weselicz se bodo
FI 62, 8, sim. Puł. ~ Cf. Skrzydło.
Krzyk fo r m y : n. sg. krzyk XV med. R XXIV
363, B Z Ex 11, 6. 12, 30. Num 16, 42, 1471
M P K J \ 1. 26, Rozm 110, etc.; ~ ac. sg. krzyk
1433 Pozn nr 1560, BZ Neh 5, 6, Rozm 93;
^ i. sg. krzykiem BZ Num 20, 3, Rozm 92. 696;
— n.pł. krzyki 1434 PF V 31.
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Z n a c z e n ia : 1. fwołanie, krzyk, plącz, vociferatio, clamor, planctus : Jszeszmy szliszely
y przi tern były crzik, plącz y wolanye na osszile
gwałtu C lari..., dzewky Pyotra 1433 7Y>z/2
nr 1560; Krzyky clamores 1434 PT7 V 31; Y bodze krzyk wyelyky (clamor magnus) we wszey
szemy egipskyey BZ Ex 11, 6, sim. ib. 12, 30;
Y roznyevalem syo barzo, gdim ysliszal krzik
gich (clamorem eorum) BZ Neh 5, 6; Krzyk
eiulatus, id est ploratus (Sophonias... audit cla
morem a porta piscium et eiulatum a secunda
Prol) 1471 MPKJ V 7; Krzik murmur (perfringere murmur malitiae Ecclus 46, 9) ib. 86; To
ystno wschytek lyvd movyl z yyelykyem krzykyem (eiulando flebat) Rozm 92; Słyszą Affradoszyą, kxyaza tego myasta, taky krzyk a taky
brząk, a myeszanye wschego myasta (clamorem
atque strepitum uniyersitatis et tumultum populi
magnum), yal pytacz, czemy by taky strach byl
y myesczye Rozm 93; A zathym krzyk yyelky
pobudzyl wschytek dvor (tumultus in regia donno
excitatus est), yakoby kroi yąsz {leg. już) vmarl
Rozm 110; Wschytky poslye y ogyen yyeczny y bądzye tamo krzyk y skrzytanye ząb (fletus et stridor dentiunn Mat 13, 42) Rozm 341, sim. ib. 287.
343. 487; lako blogoslayyona dzyeyycza Marya
poskoczyla... z yyelykym płaczem y z yyelykym
krzykenn lkayącz (perrexit eiulando) Rozm 696.
2. 'głośne niezadowolenie, rozruch, bunt, fremitus, tumultus, seditw : Krzyk poruszył szye,
yyszedl tumultus exortus est (1 Reg 14, 19) XV
med. R XXIV 363; A gdisz syo pocznye rosnyeczacz gnyew y krzik syo mnozil (cunnąue oriretur
seditio et tumultus incresceret, Biblia olomuniecka: ryk sie znymasse), Moyzes y Aaron
yczeklasta do stany zaslybyonego BZ Num 16,
42; Sebrali syo przecziw Moyzeszoyi y Aaronoyi
s krzikem {Biblia olomuniecka: krykem) gnyewninn y rzekli (et versi in seditionenn dixerunt)
ib. 20, 3; Krzik al. tlusczia tumultus (Num 16, 42)
1471 M PKJ V 26. — Czeskie krik 'seditio
zidentyfikowano z krik ' clamor\
Krzykać 'krzyczeć (na kogoś), gromić, clamando increpare aliąuenć: Krzikacz bandzie
effabitur (cum obsecrationibus loąuetur pauper
et dives effabitur rigide Prov 18, 23) 1471 M PKJ
V 68; A yako y {leg. ji fgo’) poyyedly z domv
Annaschovego..
krzykayącz nan y dayącz
yemv yyelykye polyczky Rozm 710.
Krzykanie 'krzyk, c l a m o r A takyez kyedy
yyedzyon myły Cristus przez myasto zyyązany,
pochyaczyly sze ze sna, vschlyschavschy to yolanye y to krzykanye Rozm 663.
Krzykawiec bot. 'Mandragora officinarum L ć :
Krzikauecz mandragora 1472 Rost nr 805.

Krzyknąć 'zawołać, wydać donośny głos, krzyk
nąć, exclamare, magnam vocem edere, vociferan :
Krzyki yest tedy zastąmp exclamat autem omnis cetus yoce magna (Dan 13, 60) XV p. pr.
SK J I 304; Tedy oni wszistczi za gedno krzykno
(illi yociferantes pariter) a syebye ponokayocz
wzrvszili syo na nye BZ Jos 8,16; Marya Magda
lena tez yzryavschy syego mystrza tako ynądzonego, yednącz krzyknąwschy, padła takyez yako
ymarla Rozm 840.
Krzykwa bot. 'Mandragora officinarum L .':
Crzikwa mandragora 1437 Rost nr 2683; Krzikya madragora 1464 ib. nr 4838.
Krzynia 'skrzynia, arca : Iaco Dominik ne
bezal na Stascoy... dom ani tamo w roth,... ani
crzyn ne vibil gwałtem moczo ani yszilym 1406
Pyzdr nr 282; ^ Musath id est archam krzynya
{war. kal.: schkrzynyą, tulit autem rex Achaz
caelatas bases... Musach quoque sabbati, quod
aedificayerat in templo IV Reg 16, 18) M PKJ
V 47. ^ Cf. Skrzynia.
Krzynow 'płaskie naczynie, misa, talerz, catinus': Krzynoy, nyeczky capisterium 1413—4
JA XIV 503; Krzynow discus ca 1455 ib. 489;
Krzynow cathinus ca 1500 Erz 35; Discus korczak vel krzynow ib.
Krzyształ cf. Kryształ
Krzyw cf. Krzywy
Krzywaśnia cf. Krzywaśń
Krzywaśń, Krzywaśnia czy Krzywaźń, Krzywaźnia 'coś krzywego, zakrzywionego, linia
krzywa, krzywizna, tu znak herbowy o kształcie
zbliżonym do odwróconej litery S, linea incurva,
curvatura, hic de insigni nobilium, quod ad S lit te
ram awersam forma accedić: Nicolaus nominauit clenodium mediam sagittam et *criuasch,
et proclamacio Zauorze 1385 StPPP VII 445;
Jurauerunt..., quod ipse Petrus sit frater ipsorum nobilis de clenodioque crziwasny, duorum
cornium et octo pomorum, et de proclamacione
Srzenawa 1420 StPPP II nr 1711; Qui duas
extracturas al. crziwassny cruce intermedia ferunt in clipeo et proclamatio Coppassyna 1428
R T H III nr 99; Testes fuerunt nobiles... in
clipeo deferentes crziwasnya cum cruce 1448
StPPP II nr 3363; Testes... deferentes in clipeo
tortuositatem al. crziwasn cum cruce alias
Srzenyewa, proclamacione Oczele 1448 StPPP
VII 387; Pro signo eorum crzyyaszn in campo
flaueo in clipeo deferunt, et ipsorum proclamacio
Byaląnga 1473 A K H III 147; ^ jako nazwa
herbu: Nicolaus clenodium dixit *Criuasz, pro
clamacio Druszina 1386 StPPP VII 445; Eorum
frater est de uno clipeo et ipsorum cleynodio
dieto Crziwazn, et proclamacio Druzina 1402
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A K H III 126; Nobiles de clenodio Crziwasny,
proclamacione Druszina 1446 StPPP VII 372.
Krzywaźnia cf. Krzywaśń
Krzywaźń cf. Krzywaśń
Krzywda f o r m y : n. sg. krzywda FI i Pul
118, 133, XV in. Maik 118, 1437 Wisi nr 228
s. 88, etc. ; ^ g. sg. krzywdy Kśw cv 11, 1392
HubeZb 65, 1397 Pozn nr 219, 1403 HubeZb 103,
Sul 40, etc.; ~ d. sg. krzywdzie 1410 Pozn
nr 796, XV med. SK J V 264, 1498 AGZ XV 562;
-—- ac. sg. krzywdę 1399 Pyzdr nr 114, Gn 178a,
FI i Pul 145, 5, 1401 Pozn nr 510, 1408 Piek VI
364, 1419 Pozn nr 1046, etc. ; ^ /. sg. (po)
krzywdzie FI i Pul 68, 6. 105, 6, 1422 ZapWarsz nr 30, 1439 AGZ XI 156, 1440 R XXV
241, BZ Gen 20, 16, OrtMac 141; ^ ac. pi.
krzywdy 1393 Pozn nr 168, FI 36, 7, FI i Pul
57, 2. 106, 17, 1437 ZapWarsz nr 698, Sul
47. 52, etc.; ~ i. pl. krzywdami Rozm 133.
Z n a c z e n ia : 1. *szkoda materialna a. mo
ralna, którą ktoś niesprawiedliwie wyrządza lub
ponosi, czyn szkodliwy, bezprawny, niespra
wiedliwość, wyzysk, iniuria, fraus, gwara ąuis
altero infert vel ipse patitur, facinus, quo alicui
damnum infertuF: Nikomemu criudy ne ucincal
Kiw cv 11; Woyczech ranczil za Waurzincza
i za gego czeladz, eze Potrumile ne meli krziwdy
czinicz 1392 HubeZb 65; Jan fstall ot Narama
o ti crifdi, czo mu wszol szano a rolo 1393
Pozn nr 168; Janusz ne wstał o niua Micolagewa,
a on mu niiedne criwdi ne wczinil 1397 ib.
nr 219, sim. 1403 HubeZb 103; Soltis ne visedl
pred pańsko criwdo ani mu crzi<w>di vczinil
1399 Pyzdr nr 114; Kalsdy prelath malbi
szo on o crifdo kosczelno... fszocz Gn 178a;
Ne bodz m ilow an... w czlowecze, iensze czini
krziwdy (in homine faciente iniustitias, P ul:
krzywdę) FI 36, 7; W serczu lichoty strogicze
na zemo, krziwdi (iniustitias) roce wasze
spewaio FI 57, 2, sim. Pul; Przyol ye z droghy
lychoty gych, prze krzywdy (propter iniustitias)
<c>zem gych ysmerzeny so FI 106, 17, sim.
Pul; Ne panyye mne wszelka krzywda (omnis
iniustitia) FI 118, 133, sim. Pul; G ensze...
czyny sod krzywdo (M W 126a : krzyw[z]dy)
czyrpyoczym (q u i... facit iudicium iniuriam
patientibus) FI 145, 5, sim. Pul; To berzem
k swey duszi, yszesmi przisangli bawdo (pro
prawdo) visicz, a krziwdo tampicz 1401 Pozn
nr 510; Iaco matka Thomislaowa bila w trzimanu tich czoszczi..., a iaco geg Virzchoslawa
ianla crziwdo czinicz 1408 Piek VI 364; Marczin
Staska szoltissa mai bronicz krziwdze oth
[s]wszelknego czloweka 1410 Pozn nr 796; Jaco
xącz dzekan wsąl przes prawa, przes wini

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

415

Micolayewy... crow ą... a syto... y o tą krzywdą
od nego odszedł 1419 ib. nr 1046, sim. 1424
ZapWarsz nr 49. 99, 1426 TymProc 311, 1426
ZapWarsz nr 167, 1427 ib. nr 237. 2702; Ma
za to prawicz hy gloyicz (pro globicz) szo,
gczes (leg. gdzież) szi (leg. się) mu crziwda
stała w gego hymenu XV in. Maik 118; Crziwda
preiudicium 1437 Wisi nr 228 s. 88, sim. ca 1500
Erz 35; Stanisław nye ranczyl za Sdzeszka
Woyczechowy poszadzena dobrych o wszytky
crzywdy 1437 ZapWarsz nr 698; Slyza kasdenw
sprawnye posczygacz swey krzywd i (proseąui
suam iniuriam) Sul 40; D zeczam ..., gdy czasy
mlodosczy przes kogokole krzywda gim była
yczynyona (si... iniuria fuerit illata, Dział 34:
gdyby... schcodą... yczynyl)..., mogą ho on
gwalth yczinyony... posczygacz Sul 44; O thych,
gysz slodzeystwa, sboystwa alybo gyne krzywdi
yczinywsz<y>, szą sbyegly s krolewstwa Sul 47;
Sza wosz szyana gwalthem wszątego trzy grosze
s wyną pyąncznadzescza themy tho krzywdą
y skodą czirzpyączenw (iniuriam et damnum
passo)... zaplaczycz powynyen ma bycz Sul 50,
sim. ib., Dział 41; Kędy pan przeczywko wło
darze w y... o nyekthore rzeczy alybo krzywdi
swe (pro rebus yel iniuriis suis) ma czszo rzeczy,
tedy then w lodarzs... ma szą szesczą swyathky
oczysczycz Sul 52, sim. Dział 44; Ktorykole
dzewcze... gwalth yczyny..., a dzewycza...
wolacz bądze..., yszby gey krzywda była
yczynyona (narrando sibi yiolentiam fore illatam )..., na naszey lascze... ten tho osylnyk
ma bycz Sul 58; Czichi gest, gegosch misli
zamyeschanye nye otmyeny albo gorzkocz prze
krziwdą kaką XV med. R XXII 236; Non
habeo, qui me iniuriis, krzywdzę, defendat
XV med. SK J W 264; By szya k thobye yczyekaly,
szvoge krzywdy poyyadaly, bossz thy gych
rzecznycza 1453 R XXV 213; Kodikoly syo
obroczysz, abi pomnyala, zesz w krzywdzę
naleszona (mementoque te deprehensam) BZ
Gen 20, 16; Bi snacz sze nye rospomyonol
na krzywdo, yosz to gest czyrzpyal (iniuriae,
quae passus est) ib. 50, 15; Pyotr nye odeymowal
swego szywota, ale syą msczyl swey krzywdy
(iniuriam sibi alias illatam, Sul 33: *krzywdze
gemy przeththym yczynyoną mszczancz) Dział
22; l a ... wysnavam, yszem nyesprawyedlywye
obmowyl xandza Łukasza, mowyantcz gy fał
szerzem a slym czlowiekem y sdraycza, a w te
rnem gemv krzywdą wczynyl 1464 AcPosn I 366;
Byeleczky non cittavit n o s... infra unum annum et sex ebdomadas, sed tardavit al. przemyeskal iniuriam tempore al. dawnoscz krzywdzye 1498 AG Z XV 562; Robota poszrzod yey
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a krzywda (et labor in medio eius, sc. civitatis,
et iniustitia, FI: neprawda) Pul 54, 10; Ten
ps<alm> powyada, yze Xpus dla nas czyrpyal
wyelyke krzywdy Pul 68 arg .; Molwycz będo
wszystczy, gysz czyny0 krzywdę (qui operantur 5
iniustitiam, FI: neprawdo)? Pul 93, 4; Czynyocz
myloszyerdza bog y S0d wszem krzywdy (FI:
nasyle) czyrpy 0czym (omnibus iniuriam patientibus) Pul 102, 6; Krzywdy nye czynycz (iniu
riam non facere), ale czynioną skromnye czyr- 10
pyecz XV ex. SK J I 143; Kroi rozgnyevawschy
szye... chczyal tey krzyydy (iniuriam hanc)...
msczycz Rozm 108, sim. ib. 510; ^ ' skarga,
ąuerela : Maya oglądacz myedze y gynne
o budowanye krzywdy (OrtBr VII 564: mayą 15
oglądacz myedzy gymy o bvdowanye krzywdy)
myedzy sząszyądy OrtMac 126; Szały (leg.
sąli) czy przyszyaszny ludze od myasta postaweny, ab y ... ogladaly myedznye albo gynne
krzywdy o bvdowanye (OrtBrRp 92, 2: myedzne 20
sczyany albo gyne krzywdy o bvdowanye)
myedzy sząszyądy roszprawyaly ib. 127; ^ po
krzywdzie ' niesprawiedliwie, iniuria, iniuste9:
Gonyly *so mne neprzyacele mogi po crziwdze
(iniuste) FI 68, 6, sim. Pul; Po krzywdzyesmy 25
vczynyly (iniuste egimus), lychoto yesmy strogyly FI 105, 6, sim. Pul; Jacom ne dosz<t>al
v Laszarza *dzewiczinacze grosszy sza czarzanye (leg. ciądzanie) po c<r)ziwdze 1422
30
ZapWarsz nr 30.
2.
' nieprawda, kłamstwo, fałsz, fałszywe oskar
żenie, obmowa, obelga, zniewaga, fa l sum, mendacium, calumnia, contumelia9: Grzesznicy...
molwili so krziwdy (locuti sunt falsa) FI 57, 3,
sim. Pul; O krzywdą słowną (p ro ... iniuria 35
verbali, Dział 15: o słowa) do szayvtrza rok
othlozoon ma bycz Sul 27; Naydo krzivego
swyatka, ze przecziw swemv blisznemy powyedzal krziwdo (invenerint falsum testem
dixisse... mendacium) BZ Deut 19, 18; Przys- 4 0
syąga ma byczi z dozvolenym rzymzkyego
kossyczoła, yyąwszy thy przydcze, tho yesth
dla pokoyu, dla vyary, dla krzywdy albo dla
pothyarzy (pro pace, fide, calumnia) 1484
Reg 717; Wszytek dzyen krzywdę (iniustitiam, 45
FI: neprawdo) myszlyl yęzyk twoy, yako
brzytwa ostra yczynyl yes lesz Pul 51, 2; Dzyalo,
ktorem yczynyl, gyaltem rozlomyl, a mnye
yyelykymy krzyydamy nagabal (et me contumeliis multis impulsayit) Rozm 133; Yego 50
nyyeden z grzecha karacz nye mogl, a yzdy
rozmayte krzyydy moyyly y chczyely y (leg.
ji 'go5) vbycz Rozm 475; Za nayką *zbavyenye
dayeczye przykre szloya, pełne krzyydy y sromoczenya Rozm 740; Moyyly (leg. mowiłli) którą 55
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krzyydą przeczy w vam, goto w yes tern yego
pokaznycz Rozm 814;
^ krzywda boska
'zniewaga boga, bluźnierstwo, contumelia deo
illata, blasphemia : Obyczay byl zydoysky, kyedykoly yslyschely krzyydą boską, tedy nathychmyast drapały na sobye odzyenye Rozm
725; ^ po krzywdzie fałszyw ie, falso, iniuste5:
Si po krzywdzę iuraremus, bogday bich sza
nye zbił 1439 AGZ XI 156; Po crzifdze (sc. nie
wolno świadczyć) 1440 R XXV 241; Oszoczon
yeden czlowyek panv po krzywdzye y nyewynnye OrtMac 141.
Krzywdzić 'szkodę niesprawiedliwie wyrządzać,
iniuriam facere, \iolare aliąuem5: Ne vszkadzayącz, ne krzywdzącz 1448 R XXIV 354;
Dzeczi, nye mayączee lyath, przeczywko szobye
krzywdząncym zalowacz mogą (contra iniuriantes agitare poterint), gdi k lyathoom przydą
Sul 14; D zeczam ..., gdy czasy mlodosczy
przes kogokole krzywda gim była yczynyona...,
mogą ho on gw alth... posczygacz, any przecziwko gym gabayączego abo krziwdzączego
(contra ipsos impedientes seu iniuriantes) dlya
dawnosczy yymowyenye może bicz obłożono
Sul 44. ~ C f Skrzywdzić.
Krzywek cf. Krzywka
Krzywić cf. Nakrzywić, Skrzywić
Krzywię 1. fałszyw ie, nieprawdziwie, oszu
kańczo, falso, contra veritatem, fraudulenteF:
Krzywye (falso) prorokyio proroci w gymyo
me BZ Jer 14, 14; Gyeden człek... oszoczon
kv panu krzywye (OrtBr VI 391: lzywye),
tako ysz szye pan nany roszgnyewal OrtMac
141; Potem yescze slyschely, yze rzeczono
v starem zakonye, yze nye przyszyegay krzyyye
(non periurabis Mat 5, 33) Rozm 269; O tern,
yako czy krzyyy szvyadkovye, kyedy chczyely
krzyve syyadczycz, omyenyevaly Rozm 715.
2. ' niesprawiedliwie, niesłusznie, iniuste5:
Osromoczeny bodzcze physzny, esze krzywe
(iniuste) lychotan czyniły przeczyw mne FI
118, 78, sim. Pul.
Krzywka a. Krzywek ' ?5: Crzyyky themv
dzeczączy szą 1462 R XXV 270; Voyska po
gańska y starostha ych... yąly mylego Iesucrista..., nyektorzy krzyyky v yego bok y v yego
łono potayemnye byczuyącz Rozm 652.
Krzywna cf. Grzywna
Krzywnik (?) bot. 'krwawnik pospolity, Achillea millefolium L ? : Krzivnyk ambrosiana 1484
Rost nr 5879.
Krzywo 1. 'nieprosto, nierówno, obliąuo modo9:
Dum bibo pywo stat mihi kolano krzywo 1448
R XXXIII 180, sim. XV p. pr. R XXV 273;
Crzyyo obliąue XV p. pr. R XVI 341.
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2.
*fałszywie, nieprawdziwie, oszukańczo, falso,
fraudulenteP: A tese vy krzyvo ne przyszogagcze
175a; Nye b 0dzesz crziwo przisy0gacz (non periurabis) na ymy 0 me B Z
Lev 19, 12; Na kogo chcza dokonacz krzywo- 5
przyszyasthwa, m uszą... opowyedzyecz gyemu
to, w czym krzywo przyszyagl OrtMac 89.
Krzywogłowy 'mający głowę pochyloną, qui
caput obliąuum f e r f : Bartholomeus krziwoglowy 1433 Monlur VI 97; Iohannes crzyvo- 10
glovi de Volya 1458 TymWol 29. ^ Zapewne
już nomen proprium.
Krzywogranny (o oknie, de fenestra) ' ma
jący framugę z ukośnymi ścianami, qui lateribus
obliquis est9: Krziwogranne obliąuas (fecitąue 15
in templo fenestras obliąuas III Reg 6, 4)
1471 M PK J V 42.
Krzywonos 1. ' mający krzywy nos, qui naso
adunco est9: Krzyyonosz gurnasmus (pro curyinasus) ca 1500 Erz 35; ^ zapewne ju ż nomen 20
proprium: Jacusz krzyuonos habet ius 1396
Liblur nr 527.
2. zool. 'krzyżodziób, Loxia curvirostra L .9:
Kryuonoss creon 1472 Rost nr 1351; Krzyyo
nosz *cirron XV p. post. P F Y 10; ^ dubium: 25
Krzyyonosz *ffrendulus ca 1500 Er z 35.
Krzywoprzedajstwo fałszywa, nieprawnie do
konana sprzedaż, venditio contra ius facta :
Krzywoprzedaystwo perforium OrtRp 43.
Krzywoprzysięstwo fałszywa, kłamliwa przy 30
sięga, też złamanie, niedotrzymanie przysięgi,
periurium vel iuris iurandi violatw : Taky vrząth
w othkladanyy przerzeczonych rokow chczemy
oth naszich poddanych bicz chowany, aby
przerzeczone przyszągy y krziwoprzysząsthwa 35
fałszywa (iuramenta falsa) były othczątha Sul
73, sim. ib.\ Gdy komu dadzą wyną o krzywoprzyszyaszthwo OrtMac 39; O krzywoprzyszyasthwo maya czlowyekowy dacz wyną przed
prawem ib., sim. OrtBrRp 36, 2; Yako maya 4 0
na kogo krzywoprzyszyaszthwa (OrtBrRp 66, 4:
krzywoprzysząstwo) dokonacz, albo czo on o to
ma czyrpyecz OrtMac 89; Krzyyoprzyszyąstwo
periurium ca 1500 Erz 35; Sercza (leg. z serca)
yychodzą...: sle mysly,... slodzyeystva, krzyvo- 45
przyszyestva (falsa testimonia M at 15, 19)
Rozm 356.
Krzywoprzysiężca fe n , co składa fałszywą,
kłamliwą przysięgę, też ten, co łamie przysięgę,
nie dotrzymuje przysięgi, periurus vel iuris 50
iurandi yiołator : Perjurus al. *crziwoprzeszanscza 1427 ArchTerCrac VIII 259, 23;
Nota, ąuibus personis prohibetur sacra comm u n io ...: item periuris *krzywoprzyssamczam
1433—8 AKPr II s. XXX III; Quia est periu- 55
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rus vlg. krzywoprzysząnszcza 1452 ZapWarsz
nr 925; Poszna-ly szye on tego, czo nayn żało
wano, a byłby przyszaszny woyth, ted y ... gest
krzywoprzyszaszczą y straczyl... stolecz woythowszky OrtKał 211; Yesthly tho kthory byl
przyszyagly czlowek a wyszna-ly tho przed
sządzyą radą, then thedy przeszthapyl szwą
przyszyąga a gyeszth krzywoprzyszyaszcza Ort
Mac 36, sim. OrtVrtel 120; Kthory przyszyaszny
raycza myesz<ck>a thayemna radą wszyawya,
kthorasz yesth zapowyedzyana wyyawyacz,
a wyszna-ly on tho przed szyedzacza rada,
then yesth przesthapyl szwa przyszyągą a yesth
krzywoprzyszyascza OrtMac 37, sim. OrtBrRp
35, 3; Gdy stharzy raycze dałyby wyna komu,
yszby byl krzywoprzyszyaszcza yawny, czo
yesth za prawo OrtMac 39, sim. OrtBrRp 36, 2;
Then czlowyek yesth krzywoprzyszyascza a stra
czyl szwe prawo y czescz OrtMac 89, sim.
OrtBrRp 66, 4.
Krzywoprzysiężnik fe n , co składa fałszywą,
kłamliwą przysięgę, też ten, co lamie przysięgę,
nie dotrzymuje przysięgi, periurus vel iuris
iurandi violator9: Hoc deberent attendere, baczycz, usurarii, periuri, krzywoprzysząsnyczy,
falsi testes,... qui multoties decipiunt suos
proximos XV p. post. PF I 204.
Krzywość 'krzywizna, curvatura : Krzyyoscz
obliąuitas ca 1500 Er z 35.
Krzywota 1. 'krzywda, iniuria9: Nye szvkay
pomsti any wspomyenyesz krziwoti (iniuriae)
myesczan twich B Z Lev 19, 18.
2. 'wina, culpa : Deprehensam, id est perfecte
cognitam, improprie: czvgye schą w krzywocze
(mementoąue te deprehensam Gen 20, 16)
1471 M PK J V 10; Yako Iesus to slovo rzeki,
tako on vmarly nathychmyast duch svoy przyal
y ozyl a przede wschytkymy zeznał svoyą krzyvota (suam culpam) movyącz, yzem byl dostoyen tego, czom czyrpyal Rozm 134.
Krzywousty 'mający krzywe, skrzywione usta,
(homo) distorto ore : Przevyaszala glova chvstv,
yako szamoyecz krzyvousta De mor te w. 34;
^ zapewne już nomen proprium: Boleslaus dictus
krzywousty (ca 1250) M PH II 493; (Boleslaus)
appellabatur autem krzywousty in vulgari Polonico, quod significat indirecti oris DlHist I 565;
Boleslaus krzywousthy DILB I 4.
Krzywy fo r m y : n. sg. m. krzyw XV ex.
SlArch I pril. 20, Rozm 125. 266. 267. 689. 793;
krzywy FI i Pul 35, 1, XV in. R XXIV 66, 1437
Wisł nr 228 s. 88, etc.\ f . krzywa (1378) AGZ
II 12, FI i Pul 118, 118, XV med. SK J V 267,
Rozm 22; neutr. krzywe XV med. Zab 523,
B Z Judith 5, 5 ; ~ g. sg. f . krzywej Pul 100, 4;
53
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neutr. krzywego Dek 1 1 .3 . VII 2. 3, XV p. pr.
S K J I 304, BZ Ex 20, 16, Rozm 713; ^ d. sg. m.
krzywemu Sul 110, XV med. R XXII 240;
~ ac. sg. m. krzywego FI i Pul 139, 12, BZ
Deut 19, 18, XVp. post. RozmPam 473;/. krzywą
Rozm 182; neutr. krzywe FI i Pul 77, 63, B Z III
Reg 21, 10, Rozm 715. 716. 797; ^ i. sg. f .
krzywą 1398 Leksz II nr 1155, De morte w. 460;
^ /. sg. m. (na) krzywem Sul 94; ~ n. du. m.
krzywa Rozm 719. 805; ^ ac. du. m. krzywa
Rozm 719; ^ n. pl. m. krzywi FI 26, 18, FI
i Pul 36, 30, Sul 26. 30, Rozm 609, e tc.\f. krzywe
1471 M PK J V 122, EwZam 298, Rozm 177;
^ g. pl. m. krzywych B Z Deut 18, 11, 1471
M PK J V 28, Rozm 713. 714; ^ ac. pl. neutr.
krzywa FI i Pul 39, 6, Rozm 714; krzywe 1471
M P K J V 106, Rozm 714. 798. 803; — /. pl. m.
(o) krzywych Rozm 716.
Comparat. n. pl. m. krzywszy Rozm 373.
Z n a c z e n ia : 1. rodchylony od linii prostej,
od pionu lub poziomu, nieprosty, skrzywiony,
zgięty, skośny,
a linea directa declinat,
obliąuus, inflexus, tortuosus': Obroczili so se
w locziszcze krziwe (in arcum pravum) i 7/ 77,
63, 57'ra. P ul; Crziwy obliąus 1437 JKw/ nr 228
s. 88; Hec Stella ibat et movebatur motu retro
antę hos reges et ąuemadmodum via directa
fuit aut obliąua prosta abo krzywa była
XV
SK J V 267; Sly m nych... nye dba,
ysz go kygyem bygyv, zavoth byega sz krzyw
(leg. krzywą) szygyy De morte w. 460; Szya
(leg. szyja) była svyatla, nye tlvsta a tesch nye
chvda any krzyva (neąue tortuosum) Rozm 22;
Nos yego... nye byl czyenky any krzyyy (neąue
tortuosus) Rozm 150; Wschelky doi badzye
napelnyon, a wschelka góra y padolek bądzye
vsmyrzon y badą krzyve drogy prave (erunt
prava in directa Luc 3, 5), a przykre drogy
równe Rozm 177, sim. 1471 M PKJ V 122,
EwZam 298; ^ fpochyły, spadzisty, declivis’ (? ): Krzywy szagon XV p. post. PF III
288; ^ krzywy nóż fnóż o wygiętym ostrzu,
cultellus acie incurva’ : Gepa dicitur eciam curws
cultellus vlg. krzyyy nosz ca 1500 Er z 35;
~ (o oknie, de fenestra) 'mający framugę
z ukośnymi ścianami, qui lateribus obliąuis e s f :
Krziwe obliąuos (fecit... fenestras obliąuas in
thalamis Ezech 40, 16) 1471 M PK J V 106;
^ krzywe niebo 'zodiak, zodiacus caelestis’ :
Krzywe nyebo zodiacus XV med. Zab 523;
^ może ju ż nomen proprium: A monte lapideo
eundo penes montem Olomąk ad krzywa lippa,
a krzywa lippa ad Koszye Chrypthy montem
(1378) AG Z II 12.
2. fałszyw y, nieprawdziwy, oszukańczy, od
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stępujący od prawdy, falsus, fallax, qui a veritate
abhorref: Blogoslawoni mosz, iegosz iest ymo
gospodnowo nadzeia iego y ne glodal iest...
na wsczekana krziwa (non respexit in ... insanias falsas) FI 39, 6, sim. Pul, Nyeczystothy
nye stroy any krzywego (Dek I 4— 8. II. III
1—7. 11. 13—8. 22. 25. 27—30. V. VI: fał
szywego, Dek III 10: neszprawedliwego, Dek III
20: nyespraunyego, Dek IV: lsziwego) swyadeczstwa broy (non loąueris... falsum testimonium Ex 20, 16) Dek 1 1 .3 . VII 2. 3; Conyicerat enim eos Daniel ex ore suo falsum
dixisse testimonium, ze *rzyeklye *krzywye
szwyądeczthwo (Dan 13, 61) XV p. pr. SK J
I 304; Nye bodzesz mowycz przeczyw twemu
blysznemu krzywego szwyadzecztwa (falsum
testimonium) B Z Ex 20, 16; Nye bodze cza
row nik... v czebye, ani których wyescznikow
opytay, ani krziyich prorokow B Z Deut 18, 11,
sim. 1471 M PK J V 29; Widaycye dwa mosza,
sini Belyal, acz krzywe swyadeczstwo (falsum
testimonium) powyeta B Z III Reg 21, 10;
Powyem cy praw do..., nye winydzecz krziwe
słowo (verbum falsum) z ust mich B Z Judith
5, 5; Przysąga myely za przyszyąga crzywa
(iuramentum habebant pro periurio) Rozm 182;
O tern, yako ssą krzyve szvyadecztva vydavaly,
a navyeczey dwa szyyadky Rozm 714, sim. ib.
798. 803; Tako nathychmyast yystampylo yyelye
syyadkow krzyyych (multi falsi testes M at 26,
60) y począly movycz rozmayta krzyya svyadecztva (testimonium falsum M arc 14, 56)
Rozm 714; A zathym przystampyącz byskupovye y kxyazątha zydovsczy począly n a n ...
zalovacz,... moyyącz nan krzywe svyadecztvo
Rozm 797, sim. ib. 715; ^ krzywy świadek
'świadek składający fałszywe, kłamliwe zezna
nia, falsus testis, qui falsum testimonium fe r t5:
A gdisz pilnye wsbadayocz syo naydo krziyego
swyatka (falsum testem), ze przecziw swemv
blisznemy powyedzal krziwdo, odplaczi gemy,
iakosz on blisznemy swemv myenil yczinicz
B Z Deut 19, 18; Ty yste kxyazątha... począly
schukacz krzyyego svyadecztva (falsum testi
monium M at 26, 59) przeczyy mylemy Iesucristoyy..., a nadz nye mogły, acz yyelye krzy
yych syyadkow (multi falsi testes M at 26, 60)
przystampylo. A dobrze movy svyąty Maczyey:
Krzyyy svyadkovye, yze syyadczyly przeczyy
pravdzye Rozm 713; O tern, yako czy krzyyy
szvyadkovye, kyedy chczyely krzyye svadczycz,
omyenyeyaly Rozm 715, sim. ib. 720; O dw
krzyyych *svyadkow, którzy tez przyszyagaly
y syyadczyly krzyye svyadecztvo na mylego
Iesusza Rozm 716; Na poslyad przyschła dva
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krzyva a falszyva svyadky (duo falsi testes
M at 26, 60) Rozm 719, sim. ib. 805; Tha ysta
dva svyadky krzyva nye za dar przepusczono
movycz od boga Rozm 719; ^ Iste homo in
civitate nostra est detentus et arrestatus cum
mała mensura vlg. s crziwo czwirczo 1398Leksz II
nr 1155.
3. 'niesprawiedliwy, niesłuszny, zły, iniąuus,
i n i u s t u s Wstali so przeciwo mne swatcowe
krzywi (testes iniąui, P uł: zlosny) Fł 26, 18;
*Rzelk iest krziwi (iniustus), abi ne zgrzeszil,
sam w sobe Fł 35, 1, sim. P uł; Krziwi (iniusti)
pokazneni bodo, a semo nemilosciwich zaginę
FI 36, 30, sim. P uł; Wzgardzal ges wszech
odstopayoczymy od prawod twogych, bo krzywa
(iniusta) gest mysi gych FI 118, 118, sim. P uł;
*Mosz molwyoczy ne przespege na szemy,
mosza krzywego (iniustum) zle vlapy we
zghyneny Fł 139, 12, sim. Puł; Yenerunt et
duo presbiteri pleni iniąua cogitacione, krzy
wego mysleną, adversus Zuzannam (Dan 13, 28)
XV p. pr. SK J I 304; Nye pokladalesm przed
oczyma myma rzeczy krzywey (rem iniustam,
Fł: neprawdziwey) Puł 100, 4; ^ Nam culpa
originalis obliąuam, crzywa, facit viam hominis
XV med. GIWroc 82 v.
4. *winny, zasługujący na karę, sons, reus’ :
Ale duschna (sc. uczynki) są gyne, takye syedm:
radzicz glupyemu,... otpusczicz *grziwemu
a wynnemu (remittere offendenti) XV med.
R XXII 240; Paknyąly they tho wszy lyvdze
y paan bilibi pospoly krzywy (culpabiles),
chczeemi, abi thym tho obyczayem... vczynyl
(sc. służebnik) Suł 26; Paknyąly kmyecze bandą
krzywy (si autem cmethones extiterint culpa
biles, Dział 17: zdany) a pozzwany nye staną
Suł 30; Owa my sza *przyweydly tego czlowyeka prawego y nyewynnego yakoby krzy
wego XV p. post. RozmPam 473; *Wrodzyny
panovye,... raczczye yyedzyecz, yze then dobry
czloyyek... nycz nye krzyw XV ex. SlArch I pffl.
20, sim. ib.; Ymya (sc. Żydowie) davacz vyną
Iesuszoyy rzekącz, yze on krzyw v yego smyerczy
Rozm 125; Każdy, który szye gnyeva na svego
bratha, ten yest krzyy kv ossądzenyy (reus
erit iudicio M at 5, 22) Rozm 266, sim. ib. 267;
Mnyma[y]czye, aby ony były krzyyschy wschego
lyvda przebyyayączego v Yerusalem (ipsi debitores fuerint praeter omnes homines habitantes
in Jerusalem Luc 13, 4)? Rozm 373; Ony
(sc. apostołowie)... przeto nycz nye ymyely
odpoyyedzyecz, bo były krzywy, bo ym byl
przykazał, aby nye spały Rozm 609; On (sc.
Piotr) szye tez ssam krzyw ykazal, kyedy tako
gorzsko za svoye zgrzeschenye płakał Rozm
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689; S tego baczym, yze yego (sc. Jesusa) tu
P ylath... nye myenyl, by byli krzyw smyerczy
Rozm 793.
5.
'strona oskarżona, pozwany w procesie,
qui accusatur, qui in ius yocatur : Povod, accusator et ille, quem accusabat, crziwi XV in.
R XXIV 66; Gdi isczyecz na krziwem (contra
reum) ziscze albo wyczyansztwo otrzima w poziskanyu szkodi swey, isczyecz... nye ma bicz
przipandzon ku przisyandze na schkodąn ziskanąn Suł 94; Isczyecz albo powod s stroni
swey yednego, a krziwi (reus) s drugey stroni
wthorego sklaczczye mayąn obracz Suł 95;
Pakly... zalow aacz... przeczyw krzivemu (con
tra reum )... omyeszkalibi (sc. dziatki zabitego),
tegdi... crzivi (reus) ot placzyezu głow i...
rosdrzeschon ma bicz Suł 110.
Krzyż fo r m y : n. sg. krzyż 1390 Pozn nr 85,
1396 ib. nr 302. 317, 1397 ib. nr 323, etc. etc.;
~ g. sg. krzyża Gn gl. 101 a. b, Gn ap. la , 1426
Pozn nr 1216, etc.; ~ d. sg. krzyżu Puł 21 arg .;
^ ac. sg. krzyż 1398 BibłWarsz 1861 III 34,
ca 1400 CyzWroc 459, XV in. CyzPłoc, etc.;
~ v. sg. krzyżu XV p. pr. M acDod 102, 1493
R XXV 234, XV cx. Kałużn 290; — i. sg. krzy
żem 1480 Liblur nr 7886, M W 83 b, XV cx.
SK J I 145. 150, Rozm 504; ^ /. sg. (na) krzyżu
Gn 177b. 178b, X V p.pr. MacDod 102, XV med.
R XXIV 350, etc.; ~ g. du. krzyżu 1426 Pozn
nr 1216; ^ g. pł. krzyże w 1427 Pozn nr 1248.
Z n a c z e n ia : 1. 'rodzaj szubienicy (mowa głó
wnie o tej, na której umarł Chrystus), crux,
patibułum (imprimis in quo Christus mortuus
est/ : Thy takesz na kryszu musisz ymrzecz,
gakoczesm ga vmarl byl Gn 177b, sim. ib.
178 b ; Sv0ty Gan stogocz pod *kryszen gestcy
on byl barszo yeliko moko cirpal Gn 178 b;
Quedam signa ostensa in ipsa inyencione, per
que crux Christi fuit manifestata nektora snamona była so ykasala f naleseny sv0tego crisa,
pres gasz snamo<na> sv0ty crisz gest S0 bil
fsgauil Gn gl. 101 a; Secundo uero sancte crucis
yirtus siue ytilitas ostenditur ftoracz mocz
syotego crzisa gest S0 ona f tern to była ykasala
ib. 101 b; Na dzen sostey godzini na krisz
wedzon z masta ca 1420 R XXV 229; Raczysz
nasz rzadzycz na vyeki, kthorysz odkupyl nasz
na krzyszy XV p. pr. MacDod 102, sim. M W
lOlb, Naw 30; Poyytay, svyati krzyszy (o crux,
ave), gyedyna nadzyeyo nasa! XV p. pr. Mac
Dod 102, sim. 1493 R XXV 234; Reliquias,
id est sacramentum seu crucem uel crzysza
Ort Ceł 10; la Yydasza obyezyla y dw {leg.
dwu) lothry na krzysz wbyla De morte w. 207,
sim. Puł 30 arg.; Kthory czaszy szosthey na
53*
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dzyen godzyny na szmyercz wywyedzyon, zranony, krzyzem welykyem obczązony M W 83 b,
sim. XV ex. SK J I 145. 150; Yezukrista przy
bywszy gwoźdźmy ku krzyzu, odzyenye yego
wrozo rozdzelyly Pul 21 arg .; Krzysz czyąsky
gravissimum pondus XV p. post. Kalużn 275;
O krzyzy, drzewo bogoslawyone,... pomnoz
lazky sprawyedlywym! XV ex. ib. 290, sim.
ib.; O boże, który dlya othkupyenya szwyatha
chczyalesz szye narodzycz..., na krzyz gwoźdźmy
przybycz, na krzyzu *podnyszcz! ib. 292; Slową
yego (sc. Jezusa) pamyąthaymy, kthore na
krzyzu yest mowil XV ex. R XIX 88; Chwała
czyebye na krzyzw wysszaczego XV ex. R XXV
243, sim. ib., sim. Rozm 66. 201; Vschytky
przyprąvy smyerczy yego (sc. Jesusa), to yest:
krzysz, vlocznya, gvozdzye (crux, lancea, clavi)
Rozm 480; Przeto ya mam nynye mąka czyrpyecz y dacz moye obye rącze targacz na krzyzv
Żydom, asch szye v nych każdą zyla starga,
abovym ye mayą rozczyagnacz, asch bądą
s krzyzem rovne Rozm 504; ^ przenośnie
' ukrzyżowanie, także w ogóle męka’, translate
'actus aliąuem in crucem agendi, item cruciatus
in universum : Mussymy szą falbicz w crzyszy
nasschego pana Ihu Crista, w gemsze gest zbawyenye nassche XV med. R XXIV 350; Kto
nye yezmye krzyza svego (qui non accipit cru
cem suam M at 10, 38) y nye bądzye mnye naslyadoval, nye yest mnye dostoyen Rozm 313;
Prze moyą m ąką y przez trudnoscz krzyza,
kyedy smartvychvstaną, vzryczye tego, ktoregosz vy mnymaczye prostego czloyyeka, szyedzącz na prayyczy... moczy bozey Rozm 742,
sim. ib. 772; ^ 'pamięć o męce krzyżowej
Chrystusa, recordatio crucis Christi : Krzysz,
wlocznyą bożą w zwem szerczyu myeymy XV
ex. MacDod 140.
2. fprzedmiot kultowy wyobrażający taki krzyż,
krucyfiks, Christi crucifixi imago, figura': Vosni
po czwartem upominanu podnosi crzis, tedi
kmecz Micolay chczal *pczisącz, a Pasek tego
ne chczal za prawą *przigicz 1398 BiblWarsz
1861 III 34; Przissyangayanczi... nye wyedząncz,
acz swoyąn przissyangą spelnyl..., crzizą dothknącz nye smyal (crucem tangere neąuibat)
Sul 99; Mozę (sc. wójt) szwą nyewynnoscz przyszaga ykazacz na krzyszy OrtKal 212; Ssvatcymi, czso pan Jaranth zaloval, yszbi povessil
nan Scheysky Jan główną, dwa meczą i czrzissz,
y motla, tego iest Jan nie uczinil 1412—71 Bibl
Warsz 1861 III 50; ~ w formule roty sądowej’.
*Tago mi pomoszy bog y suanthi krzysz, jako
tho swaczszymi 1390 Pozn nr 85, sim. 1396 ib.
nr 302. 317, 1397 ib. nr 323. 353, 1398 ib. nr 360.
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380, 1398 StPPP VIII nr 6574, 1425 ZapWarsz
nr 125, 1426 ib. nr 175, etc. etc.; Jako my nye
dzirszymy gymyenya gwalthem, za kthore Jakvb
zamyaną ydzelal, thako nam pomozi boog
y szwanthi crzisch 1472 ZapWarsz nr 3063;
^ praw być na krzyżu ' dowieść swej słuszności
przez złożenie przysięgi na krzyż, causam suam
iureiurando in cruce praestito comprobare’ : Zaprzy-ly szye on, na kogo pytha wyny, they rze
czy, o kthorą by myal wyna pokypycz, tedy
może praw bycz szam szwą rąką na krzyzy
OrtMac 64, sim. OrtBrRp 51, 4; Ma-ly nyewyasta o szwoy dług zaplaczony prawo czynycz,
to ona ma yczynycz szamotrzeczya y sz dwema
mązoma k szobye, a zaluye-ly to po ymarley
rącze, themu ma bycz prawa na krzyzy szama
szwa rąka OrtMac 108, sim. OrtBrRp 80, 3;
^ w opisie herbu: De cleynodio et proclamacione
Nowyni: deferentes crucem in appendio vlg.
krzisz w zawasse 1412 AKPr VIII a 113; Jaco
yesth naschego clenotu po maczerzy i *bradth
nąsch werny dwu crzyschu, kzasyczu y crzyschą,
ząwoląną Ostoyą 1426 Pozn nr 1216; ~ w prze
zwisku: Micolai de Posznania, cognomine vlg.
s [cjkrzysem dictus 1480 Liblur nr 7886; ^ *sym
boliczny ruch rąk kreślących znak krzyża, signum
crucis manu factum*: Wszelkny sz wasz vczyn
na [ch]czele szwym sznamye krzyszaszwyanthego
Gn ap. l a ; Kasdy przesznamionuy sya sznamyenyem syyanthego krzyza XV med. MacDod 35.
3. rznak w kształcie krzyża, signum in arbore
incisum crucis forma : Jaco pąny Katherzina
Gorzewska posląla szwego rzacza sze czterdzesczy kmothoviczy y yczinyly cruces al. krzisew et incisiones al. naczoszew faciendo granicies al. graniczę in silva 1427 Pozn nr 1248;
^ na krzyż rw poprzek, poprzecznie, decussatim :
Take snamyenythe sznaky, yako na polv
yyaszdy, ale w leszech czosny albo snamyona
na krzysz (ad instar crucis), yako gest obyczay,
yirąbyona Sul 11.
4. (tylko w cyzjojanach) o świętach Podwyż
szenia św. Krzyża (14 września) i Znalezienia
św. Krzyża (3 maja), (tantum in \ersibus mnemotechnicis) fe s tum Exaltationis (14 Septembris)
vel Imentionis s. Crucis (3 Mai) : Daimi *chwalo
Marziei a wsnesem crisz sinka iey ca 1400 CyzWroc 459; Ywsz Marzya wszneszy my crisz
wyszpr XV in. CyzPłoc; Duch, Krzysz, Lucia,
po Popyelczu szroda pyrwa, suche dny tak kosczyol trzyma XV med. Zab 518, sim. XV p. pr.
JA XIV 506, 1451 Wisi nr 1928; Philip crzysz
Thworkowi dal 1471 CyzKłob 444.
Krzyżaciec bot. 'Senecio vulgaris L ż : Krzizaczecz carduncellus 1472 Rost nr 436.
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Krzyżewnik cf. Krzyżownik
Krzyżować f o r m y : praes. ind. 3. pi. krzyżują
XV ex. JA XV 538; ^ imper. 2. pi. krzyżujcie
Rozm 838; ^ fu t. 2. pl. m. będziecie krzyżować
Rozm 307; ^ praet. 3. pl. m. krzyżowali 1453
R XXV 209, XVp. post. AKPr II s. X X IV ; —part.
praet. pass. n. sg. m. krzyżowań Wierzę 3; ac. sg.
f . krzyżowaną Rozm 774; ^ condit. pass. 3. sg. m.
by krzyżowań ca 1420 R XXV 229, 1453 ib. 208.
Z n a c z e n ie : 'przybijać na krzyżu, in crucem
agere, crucifigere': Werzo w ... syna..., yen...
*m0cz0n [m 0nczon] pot *Pontyskim Piłatem,
crzizowan (Wierzę 1. 4— 7. 9— 12. 14. 17. 18:
wcrzizowan), vmarl, pogrzebon (passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus) Wie
rzę 3; Volali, by crizowan (XV p. post. AKPr II
s. XXIV: bi *crzyszowal) pirwy y pośledni
ca 1420 R XXV 229, sim. 1453 ib. 208; Czy,
czo gy krzyzovaly, Zydovye, szya szmyely 1453
R XXV 209, sim. XV p. post. AKPr II s. XXIV;
Jes<u>sa ywsz krzyzvyą, patrzy, dusszo, pylnye
XV ex. JA XV 538; A thy vy bądzyeczye przeklynacz, bądzyeczye krzyzovacz (et ex illis...
crucifigetis M at 23, 34) Rozm 307; Vezmyczye
gy vy waschą {leg. w waszą) mocz, krzyzyyczyez
(crucifigite Jo 19, 6) Rozm 838; ^ śmierć krzy
żowana 'śmierć przez przybicie na krzyżu, mors
in cruce': O taky grzech mvszy snamyenytą
smyercz krzyzovana czyrpyecz Rozm 774.
Cf
Rozkrzyżować, Ukrzyżować.
Krzyżownik, Krzyżewnik 1. 'kat, krzyżujący,
przybijający do krzyża, tortor, qui reum in crucem
a g i f : Jesusz szya oyczu modlyl za wszye krzyzownyky XV
SK J I 145.
2. ' członek zakonu krzyżackiego, krzyżak,
Crucifer, miles e Cruciferorum Ordine : Tuss ty
yechaw y otpissal gess czterdzesczi tissocz kop,
czsosch ye krzizewniczi dawali na woyne v Brodnicze 1420 M M A e VIII 459.
3. bot. a. *Senecio vulgaris L .': Krzyszewnyk
paralitica, cruciata ca 1465 Rost nr 4489; Krzizevnik carduncellus 1472 ib. nr 437; ^ Przyszawnyk {pro krzyszownyk) cruciata 1460 Rost
nr 3491; ^ b. 'Ricinus communis L 3 : Crzyzownyk herba sancte crucis, hastula regalis,
lactides 1419 Rost nr 5262; Crziszewnik catapucia, herba sancti crucis, hasta regalis, lacterida, m atrona 1437 ib. nr 2524.
Krzyżowy fo r m y : n. sg. f . krzyżowa OrtBrRp
69, 2, OrtMac 92, XV p. post. P F Y 30, ca 1500
Er z 35, Rozm 774; ^ g. sg. f . krzyżowej Naw
144, XV ex. SK J I 80; ^ ac. sg. f . krzyżową
Rozm 530. 773; ^ i. s g . f krzyżową XV p. post.
R XIX 97; ^ ac. pl. f . krzyżowe XV p. post. R
XXV 142.

Z n a c z e n ia : 1. 'związany z krzyżem , z przy
biciem na krzyżu, qui ad crucem vel crucifixionem
p e rtin e f: Tam et seducis es rea morte crucis
crzyzowe {sc. śmierci) 1466 R XXII 25; Bylesz poszlem oczcza thwoyego az do szmyerczy
okruthney krzyzowey Naw 144; Nasz myły odkvpyczyelyv, krzyszowąsz mąką nasz sbawyl
XV p. post. R XIX 97; Vnyzyl sam szebye będącz poszluschen az do szmyerczy crzyszowey
factus obediens vsque ad mortem, mortem au
tem crucis (Phil 2, 8) XV ex. SK J I 80; Myal
ydz s tego svyata przez mąka krzyzovą Rozm
530; Nye tako, aby tern myenyl sobye smyercz
krzyzovą, czus vkrzyzovaną, alye yze od poganstva myal vmrzecz Rozm 773; Podług ych zakona smyercz krzyzova była sromotnyeyscha
nade yschytky ganyebne smyerczy Rozm 774.
2. 'przecinający się, krzyżujący się, decussatus5: Na rozdzal albo na krzyżowe drogy {Rozm
412: na rostanye yschytkych dróg) ad exitus
yiarum (M at 22, 9) XV e*. R XXV 142.
3. krzyżowa (niedziela) fpiąta niedziela po
Wielkanocy, dominica quinta post Pascha : Tho
sza wazane czaszy za wszythky nyedzyelye
y pyathky, tho krzyżowa {OrtBrRp 69, 2: krzyszową nyedzelą) y aduenth przed Gody Ort
Mac 92.
4. (żyła) krzyżowa *bliżej nie określona żyła
czy tętnica w okolicy grzbietu, vena ąuaedam
iuxta spinam': Supina dorsi chrzyptowa zyla...,
predioreas krzyżowa (^c. żyła) XV p. post. PF
V 30; Zyla krzyzova taxea ca 1500 Er z 35.
Krzyżyk bot. 'Gentiana cruciata L .': Krzizik
crucifera 1472 Rost nr 1751.
Ksiądz, Księża fo r m y : 1. Ksiądz: n. sg. ksiądz
(XIV) XV M P H II 468, 1398 HubeZb 107, 1398
Leksz II nr 2094, 1399 StPPP VIII nr 8539, etc.;
~ g. sg. księdza 1398 Leksz II nr 2090, 1399
Pyzdr nr 86, 1410 Piek VI 406, etc.; ~ d. sg.
księdzu 1393 Pozn nr 171, 1398 ib. nr 365, 1399
FlubeZb 108, etc.; ^ ac. sg. księdza 1402 M aik
119, 1413 Pozn nr 891, 1420 Czrs s. LXXX1,
Sul 72. 113, etc.; ~ i. sg. księdzem FI i Pul 104,
20, 1402 JA VI 204, 1412 Pozn nr 873, etc.;
r^ i. sg. (o) księdzu Rozm 93.
2. Księża: n. księża 1417 Przyb 12, Rozm 26.
29. 33. 39; — d. księżam ca 1429 PF I 492;
— v. księża 1453 R X XIII 298.
F o rm a p r z y d a w ki: pr zy dawka sg.: n. k. ży
dowska Rozm. 26. 29. 33. 39; ^ p rzy d a w k a pl.:
n. k. żydowscy Rozm 29.
F o rm a o rze c ze n ia : orzeczenie do podmiotu
księża zawsze w pl.
Z n a c z e n ia : 1. ' tytuł władcy państwa lub
dzielnicy, książę, wódz, appellatio principis rei
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publicae vel terrae alicuius, princeps, dux : Dicitur pan in Slavonico maior dom inus... Xandz
autem maior est quam pan, veluti princeps et
superior rex (XIV) XV M PH II 468; Jaco ya
ne gesdzil na xądza za p<ro>bosczem 1420
Czrs s. LXXXI; O czosz na mya zalow al...
przede xandzem, abych ja przi tern byl, a ja
przi tern ne byl 1427 ZapWarsz nr 205, sim.
1446 ib. nr 793; Kszonszam ducatui ca 1428
P F I 492; Micolay nye potgyal sza po Boruczynem wigechanu xyadzu stacziey *dat 1437 Zap
Warsz nr 688; Panu memw dano wączsze rzeczy
do xadza, do roka y o tho *othklodam do xądza
1443 TymProc 344; Myedzy nayaszneyszym
ksandzem (principem), panem Kaszymyrem,
polskym z bozey mylosczy królem ..., a myedzy
ksąndzem B odzanthą..., byskypem crakowskym
Sul 3, sim. Dział 3; Kv ksąndzw (ad principem,
Dział 45: przed oblycznoscz króla abo xąndza)
*snaymoscz thego dzelenya nye bądze przywyedzona Sul 53; Vstawyenye przes oswyeczonego
ksządza pana Wlodzyslawa, króla polskego
y nawyszszego ksządza litewskego (p er... regem
Vladislaum summum principem Lithuaniae)
Sul 72, sim. ib. 74; Gwaltownyk... pyąnczdzyesyant (sc. grzywien) xandzv i yego czestnykom...
zaplaczicz ma bicz prziczysnyon Sul 91; Mi,
łan, z bozey mylosczy starschi xancz mazowessky (senior dux M azoviae)..., ystawyami
Sul 100, sim. ib. 91; A ndrzey... nye kradnye
<w> xanzey zem y... any thym kradzesthwem
xandza in undecim sexagenis yskodzyl 1471
TymProc 201, sim. ib.; On ma kzyagy od
nayaznyeyszego kzyadza Kunratha 1489 Czrs
s. LXXXVII; Lysth, kthorym myą kxącz yego
myloscz przykazał sządzycz o zaklath z Andrzeyem 1491 ZapWarsz nr 1715; Kxąndz Boleszlaw w Sządomyrzyu gy zosthawyl XV ex.
MacDod 139; Alexander xyandz yyelky lithewsky 1500 M M Ae XIV 469; ^ Strawyli wyeliki
pyenyącz szwego kządza szukącz Aleksy w. 130;
Szwąthemy Allexemv, themv kszadzy wyelebnemv, nye lyba mv phala była ib. w. 147;
Nathemyescze wsznano, ysz byl szyn Eyfamyanow a kzadza rzimszkego ceszarzow ib. w. 240;
O xyądzv Affradoszyem (de duce Affrodisio),
który napyrye poznał szyna bożego Rozm 93;
Xzyądz (dux) Affrodoszy nalyazl dzyeczyatko
Iesvsza v kosczyelye z M arya Rozm 94, sim.
ib. 96; A schlyschacz lyvd xyadzya (ducis) Afrodoskyego..., dały modlyą temv svyątemv dzyeczyątky Rozm 96; ^ Postawił gyey... ksodzem
wszego bydła swego (principem omnis possessionis suae) FI 104, 20, sim. Pul.
2. ' kapłan, duchowny chrześcijański lub ży

dowski, też tytuł przydawany osobom duchownym
i świeckim na różnych stopniach hierarchii ko
ścielnej, sacerdos Christianorum vel Judaeorum,
etiam appellatio clericis et laicis diversorum dignitatis graduum tributa : Szerka fzaola koldrao
y kzaoza Godzwina 1398 Leksz II nr 2090;
Czso so xandzu Ber<n)atoui kone pobrani, to
mu pobrani przes mego kaszana 1398 Pozn
nr 365; Franek winowath L sex pługów *czandzu Potrassowi, sgerskemu plebanowi 1399
HubeZb 108; Czaslaw ne lupil ksodza Vita
chozebna rzeczo 1399 Pyzdr nr 86; Jaco blizey
k dzedzinye xandz Symon, ani (fa oni’) k nyey
nicz nye maya 1399 StPPP VIII nr 8539, sim.
1400 ib. nr 9704; Csanc J a n ... deptał Jacuszowi
zito 1402HubeZb 101 ,sim. 1411 ib. 55;T hom a...
jal gwałtem ... w dom kxandza Dobrogostow
1412 Pozn nr 867, sim. ib. nr 868; Micolai odbił
gwałtem cząszą kządza Micolayoyym ludzem
1415 Pyzdr nr 409; Szoleczstwo w Byscupiczach
xanza y kapituła cosczola poznanskego witrzimaly trszidzeszczy lath 1417 Przyb 12; Pyotr
Slap nye posegl kschądzu Januschewi stoga
schana 1418 Pozn nr 1021; Kzandza Micolaiowa macz kupiła nywą Dziuissowi dzelnicze
1420 AKPr VIII a 151; Czo zaialy owcze sz Naramouicz, ty zaialy na dzedzine *xczadza Jactorowi 1420 Pozn nr 1050; Xącz Miroszek ne
yal ve dyudzeszthu... y ne pobrał szaną, czo ge
Blaszey szekl ib. nr 1061, sim. 1422 ib. nr 1100;
Yaco xandza Mirosscowy ludze ne copaly roua
1422 ib. nr 1125; Ksandz byl w dzirsenu roley,
o yąsz bilo wydzene sz oczcza asz do dzyseyschy<ch> masth 1423 AKPr VIII a 162, sim.
1424 Pozn nr 1169; Turkowsky [czo] kony dzesszaczora wsząl kządzu Strzesskowy y iego kmeczem 1424 Pozn nr 1164, sim. 1428 ib. nr 1292;
Kxacz Mycolay, scolastyk... ne zatopyl młyna
Woynowo 1434 ib. nr 1444; Jszem nye winowath
pyączinasczi grziwyen xączu Sczepanowi wy
prawy ib. nr 1567; Moy oczecz nye wzal trzy
grziwen v xadza Sbiluta na dług, *ktorz mu byl
wynowath xadcz Sbiluth 1435 ib. nr 1447; Xandz
laroslaw, arcibiskup gneznenski Sul 5; Doko
nali sza syąn kszangi... yilozone... przes...
xandza Maczieya s Różana, pyszarza skarbnego,
canonyka warschewskyego Sul 113; Llaudate,
xąza, Pascha sz kaszny, bo rad pywo pye po
laszny 1453 R XXIII 298; la Yan Hessnar wysnavam, yszem nyesprawyedlywye obmowyl
xandza Łukasza 1464 AcPosn I 365; Xoodz
Park 414; Jakom ya drogy dobrowolney kxadzv
Janowy sz Godaczow vicaryem v... nye zasthapyl gwalthem 1471 ZapWarsz nr 3051, sim. 1474
ib. nr 1431; Jacub nye myal nagabacz Grzegorza
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s Szokolowa, rakoymyego kxadza Daczboga, !
plebana s Panczycz, o zyemsky yrzanth 1490 I
ZapWarsz nr 1644; ^ Kszonc proboscz s kszandzem jarcibiscupem dal cztirdzesczi grziwen na
Guszino y t 0 czsancz proboscz tamo dzerzsi 5
1402 JA VI 204; Then liszt, k<t)horemw kszadz
arcibiskwp przyganil,... ge[he]st spraui<e>dliwy
1443 AG Z X II 108; Przeth ksądzem arczibyskypem (coram domino archiepiscopo) ten vczynek szą przygodzyl Sul 64; Vyną szethmna- 10
dzescza zaplaczicz m a ... ksządzy arczibyskypowy (domino archiepiscopo) ib.; ~ Petrasz
wroczil wschitki listi xondzu biskypowi 1393
Pozn nr 171, sim. 1427 M PKJ II 307; Xancz
biskup vsziwa 1425 ZapWarsz nr 137; Wyno- 15
waczecz xandzv byskvpovi (domino episcopo)
bandze podań Sul 4, sim. ib.; Jako moya czelacz pl<e)banowy Drosdowskyemu, czeladnikowy xądza byscupa Czczibora, nye wsząla dw
konyw chąszebną rzeczą 1453 TymW ol 74; Ja 20
kom y a ... nye zaiąl bydła... łudzeni kxadzą
biskupowym... any na poswanthnem kxadza
biskvpow[y]em zabylem krowi ludzem 1468
ZapWarsz nr 2928; Yakom ya nowey grobley
nye przysthawil ku brzegu wschi kzadza by- 25
skupey..., Domanyewo rzeczoney 1471 ib.
nr 1105; Yakom ya roszgyal rok sz G yanem ...
myedzy kxyadzem byskup[y]em poznanyskym...
o szyemsky yrzath 1480 ib. nr 1527; Yakom ya
nye postrzelał w pusczy xąndza byskupovey... 30
sarn 1483 ib. nr 1543; Kxyaza byskvpovye, popovye zydowsczy kazały Iozephoyy, aby Marya poyal sobye oblyvbyenyczą Rozm 33;
^ Czso pan Voczech... ranczil za ksandza dzekana za posak panu Vanczenczewi, to mu 35
wsitko zaplaczono 1413 Pozn nr 891; Jaco xącz
dzekan wsąl przes praw a... Micolayewy...
crową 1419 ib. nr 1046; Jszem gyesdzil s kmethowiczem do kxadza dzecanowey wsy, do Kuczcowa 1427 ib. nr 1271; ^ Iurga dobitek zaiol lu 40
dzem xszodza kanczlerzewim 1410 Piek VI 406;
Jakom byl na tey rzeczy, czo myo pan Sandziwoy y kxandz canczlers s obu stronw wybrały
obyrmanem o młyn 1412 Pozn nr 872, sim. ib.
nr 873, 1414 ib. nr 701. 702; Ta rzecz ne dokonała 45
szyo kxandzem canczlerzem y yego łudźmy
1412 ib. nr 873; Jacom poszlem bil oth Micolaya do *krzandza *cancleszowi dzedzyni, do
yego soltisza 1414 Pyzdr nr 388; ^ Tedi yest
gy postavil *kszicza canownica sandczinskego 50
1402 M aik 119; A tey rzeczi *ksecz canownik
*wstdal yest panu sandczemu wloczlaw<s>kemu
mocz wsitko ib.; Czy *ludzey... nye wirąbali
kxanczu canonicoui... dambow 1442 StPPP II
nr 3080; ^ Xsancz custosz... pobrał na yego 55
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dzedzine pres *granecze 1405 Pozn nr 758;
^ Kzancz me opat ne chczal *pzryiancz 1398
Leksz II nr 2094; Mego pastewnika poszpolnego prziorano xandzu opathowi 1400 StPPP
VIII nr 10326, sim. 1425 Przyb 18; Jacom ya
*wteyczasz na weczu collocato oth xandza
opatha schedzal, na zagayonem, kyedy xancz
opath Kopythka ku prawu wolacz kazał 1428—
30 BiblWarsz 1861 III 18; Jachna ne wzyala
trzech k o p ... grosszy xyadza opatowego czinszu
1436 ZapWarsz nr 526; Janusz nye szbyl xandza opathowa czlovyeka na dobrovolney drodze
1445 TymSąd 14; Jakom ya nye szbil czlowyeka
Maczeya kxadza opathowego sz Domąszlawya
gwałtem 1472 ZapWarsz nr 3084; ^ Jakom ya,
przyszchethwschy w dom kxandza pyssarzow
gwalthem, nye groszylem mv 1470 ZapWarsz
nr 3007; Jakom ya przess Jeronim a... ląk kxandza pyssarzowych... ne przedala gwalthem 1471
ib. nr 3010; ^ *Czansz pleban Micolayowi, swe
mu kmeczu, caszal przecz 1398 HubeZb 107; ^
Jakom y a ... nye ssbylem szluzebnyka kxadzą
*probosczowego 1471 ZapWarsz nr 3032; Ja
kom ya thy koschi wschyal w skodzye pana
mego kxyadza proboscza oth svyathego Yvrgyego 1480 ib. nr 1510; Jakom ya yyethnal Mycolaya... sz kxandzem probosczem 1484 ib.
nr 1554; ^ Nastroge stanowe szwyadzeczstwa...
S00 polyczyoni... przez rokoo Ithamarowo, syna
Aaronowa, kszyodza (sacerdotis) BZ Ex 38, 21;
Kxyązą (sacerdotes) żydowska, vslysącz odpoyyedzenyą dzyevycze Maryey, zasmaczyly szyą
Rozm 26; Byskypy y kxyaza (sacerdotes) żydow
ska przykazały (sc. post) za trzy dny Rozm 29;
Byskypy wschysczy y ksyąza (sacerdotes) zy
dowsczy przykazały *wschystkyem zydowskyey
zyemy ib.; Kxyazą (sacerdotes) żydowska ka
zały Jozephoyy poyącz za zoną Marya Rozm 33,
sim. ib. 39.
3. 'sołtys wsi na prawie wołoskim, scultetus
vici Valachorum iure conditi : Carnkowsky...
terminum attemptavit erga laboriosum Syenkonem, ksąndz de Syelcze, facialem 1458 AG Z XII
434; P aulus... addixit se super laboriosum Syenkonem al. *ksąndze de Syelcze iuxta terminum
facialem per ministerialem datum ib. 438; Clem ens... lucratus est laboriosum L ucz... cum
pena trium marcarum, iudicio totidem, super
laborioso kssąndz Procop de Corosthathin 1466
ib. 313; Hrycz filius olim Helie sculteti al. kzancz
de Makowa recognoyit 1486 AG Z XVII 228.
Książę fo r m y : n. sg. książę Gn 176a, Gn gl.
164b, FI i Puł 104, 19, Sul 102. 112, etc.; ~ g . sg.
książęcia Gn 176a, Sul 89. 111, BZ Num 25, 15,
OrtMac 35, 1484 Reg 710, 1498 MacPraw VI
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272, etc.; ~ d. sg. książęci ca 1455 JA XIV 489;
książęciu Gn la , Sul 89, B Z Gen 12, 15. Judith
5, 1, Rozm 712; ~ ac. sg. książę Sul 89, B Z IV
Reg 1, 9. 11. 13, etc.; książęcia 1453 R XXV
209; ^ v. sg. książę Rozm 727; ^ i. sg książęciem Sul 56, B Z Lev 21, 4. Num 14, 12, OrtBrRp 33, 4, etc. ; ^ n. du. książęci B Z Judith
6, 11; ~ ac. du. książęci B Z IV Reg 1, 14;
~ n. pl. książęta Gn 11 b, FI i Pul 2, 2. 46, 9.
67, 27. 30. 118, 23. 161, Słota w. 102, etc.
etc.; ~ g. pl. książąt Sul 112. 113, BZ Ex 6, 25.
Num 1, 44. 17, 2, etc.; ~ d. pl. książętom Slota
w. 48, B Z Num 22, 13. 30, 2, etc.; ~ ac. pl. ksią
żęta Gn 11 b, FI i Pul 82, 10. 11. 106, 40. 117, 9,
etc.;
v. pl. książęta FI i Pul 23, 7. 9. 148, 11,
M W 51 a; ^ i. pl. książęty FI i Pul 44, 18.
112, 7, XV med. SK J V 268, etc.; ~ /. p 1.
(w) książęciech EwZam 293.
Z n a c z e n ia : 1. 'niekoronowany władca pań
stwa, tó&ie naczelnik, przywódca (rodu, grupy
religijnej, wojskowej itd.), princeps, caput (gentis, sectae, s im .y : Gdisczy szo kthoremy krolevy albo X0szoczu szin narodzy, tedicz... posly
beszo Gn la ; N a tern tho svecze mało takich
kaplanof nadze..., chosbycz
ony króle,
xosz0th a ... o gich sloscz karały ge, a sznathcy
sznamo tego gest, ysczy szo dobrzy kroleue,
xosz0 tha y tesze panoue Gn 11 b ; Gest mnogy
vbogy pan, czszo bodze kszoszotom znan Słota
w. 48; Oth m athky bosze to mocz mayo, ysz
przeczyw gym kszozota wstayo i welko gym
chwało dayo ib. w. 102; Poth genym ksząszączem (sub uno principe, Dział 63: pod gednym
królem abo panem) thensze lvth rosmagythego... prawa pozywacz nye ma Sul 56; Przes
naoswyeczensche xanząn pana a pana Ianuscha,
xanząn mazowesskye Sul 89, sim. ib.; Czlonky
o wzyąnczye gwałtem panyen i w dów ... na
wyeczne czassi w xanstwye thego tho xanząncza
mayan trwacz ib., sim. ib. 111; Gymyenya {po
łowica) pyrwa na przerzeczone xanząn (a d ...
dominum ducem) dzyedzycznye bandzye slvschecz Sul 89; Yantego ku wzyanczyu w nyem
pom stha xanzączyu (domino duci) postawicz
gy bandąn vinny ib., sim. ib. 112; Mi, łan,
s boga mylosczy starsche xąnząn mazowesskye
Sul 102; Pan łan, xąnząn przerzeczone (dominus Joannes, dux praedictus),... i yego yrząndnyczi... ot ludzy ktorichkole panów synowczow
yego, xanząnth (ducum) mazowesskich,... targo
wego braacz nye mayąn Sul 112; Dokonali sza
syąn kszangi praw osswyeczonych xanschanth
mazowesskych Sul 113; Chwalebnemu kszazyączy ca 1455 JA XIV 489; Gest-ly woyth nyeyszytheczny..., tego szye raczcze... przed kxa-

KSIĄŻĘ

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

zaczem ... mayą nąn szkarzycz OrtKał 211, sim.
OrtMac 35, OrtBrRp 33, 4; Gyadącz z woyny
do dom ow ... ksyąszata (principes), ryczerze...
sobye nye mayą nyczs gwałtem bracz Dział 65;
Ya nye gradna sarn xazathom 1464 ZapM az 50;
Bancz kszaszatha albo grabye, wszythky ya pobyerza k sobye De mor te w. 182; Statuta noue
naiasnieisego xiązączia *Conhrada, suiątei pamiączi xiązączia mazoueczkiego (ducis Conradi
principis Mazoviae) 1498 MacPraw VI 272;
Wedlvg stharego sthatvtv y thes wedlvg nie
dawnego przes xiązą Bolieslawa (p e r... principem dominum Boleslaum) scząsliwei pamiączi
ysthawyonego... stharostha ma zaplaczicz kxiązączyu (domino principi) za wyną ib. 274, sim.
ib.; Principis illustris napirwszego xaszaczya
XV p. post. P i7 III 288; ^ ^ Przykaszane gest
bilo ono vyslo od tego tho X0szocza, choscy mu
gest bilo tho ymo Cyrinus dzano, gesecz xoszo
gest ono s te tho szeme Syrie było Gn 176a;
Ksoszota (principes) seszli so se na gromado
przeciwo gospodnu FI 2, 2, sim. Pul, sim. FI
i Pul 67, 27. 30. 118, 23. 161, M W 6b; Podnescze wrota, ksoszota (principes), wasza! FI 23,
7. 9, sim. Pul; Vstawisz ie (sc. synów) *ksoszoti
(principes) nade wszo zemo FI 44, 18, sim. Pul;
Tsoszota (pro ksoszota) ludzi (principes populorum, Pul: kszyozęta lyudzka) sebraly so se
s bogem Abraham FI 46, 9; Polosz ksoszota
(principes) gich iaco Oreb y Zeb FI 82, 10, sim.
Pul; Posiał kroi y rozwiozą) gy, ksoszo ludzskye
(princeps populorum), y pusczyl gy FI 104, 19,
sim. Pul; Wylyla se yest swada na kxoszota
(super principes) FI 106, 40, sim. Pul, sim. FI
i Pul 117, 9; By posadzyl gy se ksoszoty (cum
principibus)... lvda swego FI 112, 7, sim. Pul;
K rolow e..., *Kzoszota (principes) y wszy tezy sodze szeme,... chwalcze ymo panowo! FI 148, 11,
sim. Pul; Gospodzyn ybogego... pow ysza...,
aby sedzal se ksoszocy (pro ksoszoty, cum prin
cipibus) FI Ann 12; Blaszeyu, wynydzy, wola
cye ksyozo (vocat te praeses) Błaż 319; Et tu,
Bethleem terra Juda, neąuaąuam minima es in
principibus Juda myedzy xanzathy zydowskymy
(in principibus Juda M at 2, 6, EwZam 293:
w kszyąszączyech szydowskych) XV med. SK J
V 268; Na dwór bog wyszadzyl szyyeczszkyego
kszaszacza 1453 R X X W 209; Egyp<s>czy... powyedzely *kszyoszoczyu pharaonowy (nuntiayerunt principes pharaoni) B Z Gen 12, 15; Słysz
nasz, panye: Ksyoszyo gesz boże (princeps dei)
myedzi namy ib. 23, 6; To soo czyelyadz kszyoszoot lewyczskych wszitkich rodzayow (princi
pes familiarum Leviticarum) BZ Ex 6, 25, sim.
ib. Num 1, 44; Tocz ty soo kszyoszota domow
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po czeladzach swich BZ Ex 6, 26; A wibraw
mosze stateczne se wszego Izrahela y uczynyl ge
kszyoszoty ludskymy (principes populi) ib. 18,
25; Nad kx 0zyoczem lvda swego (in principe populi sui) pokala syo BZ Lev 21, 4; Czebye wczinyo kxyoz0czyem (te ... faciam principem) nad
wyelikim lvdem B Z Num 14, 12; Pobyerz od
nich rosgy po gych pokolenyach, od wszitkich
kxyozoth rodv (a cunctis principibus tribuum)
rosg dwanaczcze ib. 17, 2; Ienze rano wstaw,
powye kxyoz 0tom (ad principes) rzekocz ib. 22,
13; Tedi szedł s kxyozoti (cum principibus) ib.
22, 35; Kozbi, dzewka Svrowa, kxyozocza (principis) yrodzonego madyanskego ib. 25,15; Moyzes... movil iest kv kxyoz0tom (ad principes)
s rodv synów israelskich ib. 30, 2; Bodz nasze
ksyoszo (esto princeps noster)! BZ Jud 11, 6,
sim. ib. 11, 9; A tak otszedl Gepte ss ksyoszoti
galaaczskimy (cum principibus Galaad) y vczinyl gy wszitek lyvd swim ksyoszocyem (princi
pem) ib. 11, 11; Adina, sin Segar rubenitski,
ksyoszo rubenitske (princeps Rubenitorum) B Z
I Par 11, 42; Zsinow Yzacharowich... ksyoszota
dwyescye (principes ducenti) ib. 12, 32; Conenias, ksyoszo prorocske (princeps prophetiae),
myedzi spyewaki ib. 15, 27; Ystauil Dauid
ksyoszo (principem) ku chwalenyy pana, Azapha ib. 16, 7; Tegosz czasu zabyl Zechri... Ezrichama, ksyoszo domv gego (ducem domus eius)
B Z II Par 28, 7; (Joziasz) posiał... Amaziasza,
ksyoszo myesczske (principem civitatis) ib. 34, 8;
Przed gego raczczamy y przed wszemy ksyoszoti krolyouimy mocznimy (coram ... universis
principibus regis potentibus) BZ I Esdr 7, 28;
W tich dnyoch bilesta tu dwye ksyoszocy (prin
cipes) B Z Judith 6, 11; A gdisz prziszla ku bronye myesczskey, naydze Oziasza a ksyoszota
myesczske (presbyteros civitatis) ib. 10, 6; Raduycze sie..., oswieczony xanzanta nyebyeskie,
blogosla[sla]wieny apostołowie, Simunye y Tadeussv! M W 51a; Bo podług ra d y ... P yotra...,
xyązączya apostolzskyego (apostolorum principis), mayą od syebye odrzyczyczy wszchythky
przyprąvy svyata 1484 Reg 710; Lyatha pyacznasthego przykazovanya Tyberivsza ceszarza...,
a kzyaszyączya (tetrarcha Luc 3, 1) galylyeyskyego Heroda, a Phylypa, bratha yego, kzyaszączya (tetrarcha Luc 3, 1) Ituree..., a Lysanyasza Abiline kszyaszączyą (tetrarcha Luc 3, 1)...
stało szyą yest slovo bosze na lana EwZam 297;
Słyszą Affradoszyą, kxyaza tego myasta (dux
Affrodisius illius civitatis), taky krzyk..., yal
pytacz, czemv by taky strach byl v myesczye
Rozm 93; A ntipater... pobvdzyl Ferora, tako
rzekącze xanza, yyelyka (leg. w wieliką) nyenaS ło w n ik s ta r o p o l s k i I I I
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yyscz Herodoyy Rozm 105; Ju d as... Zephoriemv, yen byl *kyszaszaczyen nad zboyczamy
(latronum principis)..., korona yszadzyl na
glovą Rozm 114; Mądrczy zydowsczy począly
movycz, yze moczą Belzebuboyą, kxyązączyą
dyabelskyego (principe daemoniorum), yypądza
zle dvchy Rozm 299, sim. ib. 749. 812; Kxyaząta poganszkye (principes gentium) Rozm 402;
Iesus stąpyl do domy Zacharyaschovego, który
yest byl xyaza yavnych grzeschnykow Rozm 405,
sim. ib.; K rystus... przyschedl kv syyątemy
Pyotry nye poslad, alye naprzód, bo on glova
y kxyazą apostolskye Rozm 534; Yyszczy *nyeyyely s yamy bądą movycz, bo przyschło kxyązą
s tego svyata (princeps mundi huius Jo 14, 30)
Rozm 566; Tho zgloblyye przemyenyly yemy,
aby szyyeczkye kxyazą przeczyy yemv pobudzyly
Rozm 778; ^ Rzekli so Moyzesz y kxyozota
Levi pokolenya kv wszemy Israhel (sacerdotes
Leyitici generis) BZ Deut 27, 9; Czczyenye
o tern, yako szye dzyvovaly byskypy y kszyąząta
(sacerdotes) movye yyelebney... Maryey Rozm
26; Vesely<li> szyą yschytky kxyąząta, czvsz
byskupoyye, mystrzovye y duchowny zydovsczy
Rozm 513, sim. ib. 713; Ya vam y kxyazątom
yschytkym, y panom starschym popelnyl, czom
slubyl Rozm 648; O kxyaza ziosczyye, pełne
grzechoy y yschytkey lychothy! Rozm 727; ^ H e 
ro d ..., zebrawszy yszystky kszyazata kaplanskye (omnes principes sacerdotum M at 2, 4),
badał szyą od nych, gdzye by szya Xp narodzyl
EwZam 293; Lyatha pyacznasthego przykazovanya Tyberiysza ceszarza... pod kszyąsząthy
kaplanskymy (sub principibus sacerdotum Luc
3, 2), Annaszem y Kayphaszem, stało szyą yest
slovo bosze na lana ib. 297, sim. Rozm 175;
Tedy kxyaze<(ta> kaplanskye (principes sacerdo
tum), byskupoyye y lyczemyernyczy począly
myslycz, yakoby y Łazarza ybyly Rozm 445;
Vslyschavschy lycemyernyczy a kxyązata popoyska schepty myedzy zastąpy o nyem y po
siały sve slugy Rozm 458; Svyaty Llucasz pysche,
yze przyyyedzyon v dom kxyazączya popoyskyego (principis sacerdotum Luc 22, 54), to
czvsz do byskupa do Annasza Rozm 669; Cristus podań byl Cayphaschovy, kxyazączyv kaplanskyemy, czvsch byskupoyy Rozm 712;
^ I byl czlovyek z pharyszevszov, Nicodem
gymyenyem, kszyaza szydowskye (princeps Judaeorum Jo 3, 1) EwZam 304, sim. Rozm 236;
Veswa<(w)szy kszyązeta żydowska (pontifices)
dzyeyycza Marya, y kazały yey, aby mąza poyąla
Rozm 23, sim. ib. 39; Czczyenye o tern, yako
dzyeyycza Marya odpoyyedzyala byskypom
y kxyązątom zydowskym (sacerdotibus) Rozm
54
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27; Czczyenye o tern, yako yedne kxyaze zydowskye (princeps synagogae) proszylo Iesucrista, aby raczył vnydz v yego dom Rozm 221,
sim. ib. 295; Iesus... m yal... mąky czyrpyecz
od radzyecz y od madrczoy, y od kxyąząth zy- 5
dowskych (a ... principibus sacerdotum M at
16, 21), y od ych byskupow Rozm 364, sim. ib.
460. 468; Zebrały szye byskupovye, kxyaząta
zydovskye y lycemyernyczy v radą y rzekły (Jo
11, 47) Rozm 439, sim. ib. 458. 797. 809. 837; 10
^ Wszool gest szeszczsed w ozow ... a kszyoszota wszey woysky (duces totius exercitus) BZ
Ex 14, 7; Kxyozota (duces) po wszech zastopyech volacz bodo, ano wszitko woyska sliszi
B Z Deut 20, 5; A gdisz przemilczali kxyozota 15
woyski (cumąue siluerint duces exercitus), dokonayocz swo mowo, tedi giich kaszdi zastop
swoy kv boyv sposoby ib. 20, 9; Kroi syrski
przikazal ksyoszotom wozowim (principibus
curruum) B Z III Reg 22, 31; Posiał Otosyas 20
k nyemv geno ksyoszo pyoczdzesyotnyka (quinąuagenarium principem) B Z IV Reg 1, 9, sim.
ib. 1, 11. 13; Sstopyl ogen z nyebyos y spalyl
dwye ksyoszoci pyoczdzesyotnyki (duos principes quinquagenarios) ib. 1, 14; Powyedzano 25
Olofernowy, ksyoszocyy ricerstwa (principi militiae) asyrskego B Z Judith 5, 1; Ten ystny cen
turio albo kxyaza yczynyl obras s kamyenya
Rozm 224, sim. ib. 286; Iesus yzdroyyl syna
centvryego albo tego kxyazeczya, który myal 30
sto ryczerzow Rozm 285, sim. ib. 286.
2.
'syn księcia, młody książę, filius principis,
princeps irnenis : Magnificatus fuit (sc. Jesus)
in nobilitate, quia filius potentissimi nobilis
viri, yscy gest mocznego, bogatego a yelebnego 35
mosa *xoso Gn gl. 164b.
Książęcy fo r m y : n. sg. m. książęcy Sul 90,
1456 SprTN W VIII 2, 27; /. książęca 1500 S tPPP II nr 4527; ^ g. sg. m. książęcego Gn
173a, Sul 111, 1461 ZapWarsz nr 1145, 1470 40
ib. nr 2994, 1489 ib. nr 1639; / . książęcej 1498
MacPraw VI 274, 1499 SprTN W VIII 2, 41;
neutr. książęcego Gn 11 a; ^ d. sg. m. książę
cemu Sul 1 1 1 ;/. książęcej Sul 18; ~ ac. sg. m.
książęcy FI 75, 12 ;/. książęcą 1464 Czrs s. LX V ; 45
^ /. sg. f . (w) książęcej 1476 ZapWarsz nr 1460,
1479 ib. nr 1469,1481 ib. nr 1536, e tc .\r^ n .p l. m.
książęcy OrtMac 56; ~ g. pl. m. książęcych
1451 MacDod 104; neutr. książęcych 1498
SprTN W VIII 2, 41; —' d. pl. m. książęcym 50
Rozm 693; ^ ac. p l.f. książęce FI 32, 10, Sul 88;
neutr. książęca Gn 1l a ; ^ i. pl. m. książęcymi
1470 ZapWarsz nr 2993; ^ /. pl. m. (na) ksią
żęcych 1493 ZapW arsz nr 1742.
Z n a c z e n ie : (dotyczący księcia, związany 55
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z księciem, należący do księcia, qui principis
est9 qui ad principem p e rtin e f: Bylczy gesth
geden kapłan... a tenczy gesth s pokolena
X0szoczego byl Gn 11 a ; Vypiszuge (sc. św. Jan)
ymona krolefska y tesze xoszocza ib.; Bocz
on (sc. Bartołomiej) gest byl barszo bogaty,
ysczy on gest *xoszoczego rodu byl Gn 113a;
G ospodzin... kazy rady ksoszocze (reprobat
consilia principum, Pul: odrzucza radę kszyoszot) FI 32, 10; Obeczuycze... gospodnu...
groźnemu y iemu, iensze byerze duch ksoszoczi
(aufert spiritum principum, Pul: duszę kszozętom) FI 75, 12; Dzaal, gen szą sstaal przed
przyiacyelmy, aczkolye kv *znaymosczi xąnzączey (ad notitiam principis) nye bylbi przywyedzon,... ma bicz moczen Sul 18; Kmyecz za
swe rani schescz skoth yesmye, ale vini xanzancze ossobnye yiyąwschi (poenis domini ducis... exceptis) Sul 88, sim. ib.; Gdibi czudzozyemyanyn a ten, yenze bi nye bil xanzanczi
(domini ducis) zyemyanin, równi gwałt yczinicz
bi smyal, tegdi... nye gynschi possag bandzye
myal, yeno... obleczenye Sul 90; Bidlo do fol
warku xanząnczego (ad praedium ducale)...
dopandzycz a yrząndnykowy xanzanczemu (officiali ducali) ye podacz ma Sul 111; Tu Judasz
szebraw slugy byszkupe y barzo wyele sług
*ksoz0czych 1451 MacDod 104; Xązaczy łu
d zę... maya woythowy zaraczycz, aby praw<u>
stały przed szwem szadzya OrtMac 56; (List)
xssaszaczi 1456 SprTN W VIII 2, 27; Jako
lista thego vederkovego, kthory Jak u b ... ranczyl... podług... xanzanczego lysta, capytule
nye dały 1461 ZapWarsz nr 1145; Jacom ya
przyachaw na xazeca puscza nye uccratl *czdirdzesczy cobyl 1464 Czrs s. LXV; Jakom ya
kmeczą M aczeya... gwalthem sz dochodi kxanzączim y... nye wząl 1470 ZapWarsz nr 2993;
Jakom ya vrzandv kxazaczego na blysskoscz
na Pyanowo nye w<io)dl ib. nr 2994; A bram ...
nye krathnye w kschąszanczey zyemy any zlodzyemy (leg. z złodziej m i)... schywye 1476
ZapWarsz nr 1460, sim. 1479 ib. nr 1469, 1481
ib. nr 1536, 1483 ib. nr 1545, 1487 ZapMaz 144;
Jakom ya zadzyrzal czascz Klimkowa s Reguł
podia lystha kxazaczego 1489 ZapWarsz nr 1639;
Jako nam pravo rakowske slvzhi... nye odpovyedacz na roczech pospolythych tylko na
xazączych 1493 ib. nr 1742; Jeslibi niekthori
lo th r... bilbi do czwierdzei widan kxiązeczei
(traditus curiae ad carceres), a stharostha...
wipysczilbi go krom wiadomosczy xiązączey
(absque consensu principis)..., thakowi stha
rostha ma zaplaczicz kxiązączyu za wyną 1498
MacPraw VI 274; Nye vylovyl yeszor ksya-
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schaczych 1498 SprTNW VIII 2, 41; Z obori
ksyaschaczey k o n ya... nye yykrathl chasyebna
rzeczą 1499 ib.; N icolaus... citaciones importat
super tenutam lapidee..., dietę xiązencza kamienicza in Cracouiensi circulo site 1500
StPPP II nr 4527; Przetoz zvykl dzyvno dyabel
svyąte mązą (fmęże’) zdradzyl nyeyyesczym
przypravyenym, a navyączey czy (pro ty), którzy
szye dzyerzą ku dyoram kxyazączym albo prelaczskym Rozm 693.
Książki pi. tantum, bot. 'gatunek stokroci,
Chrysanthemum leucanthemum L .’ : Xozki coronaria maior 1472 Rost nr 1607.
Ksieni 'przełożona klasztoru żeńskiego, prze
orysza, monasterio monialium praeposita, priorissa’ : Domina abbatissa ducit testes... Jaco
Stasszek szedł precz ne ucziniw kszeney upravisny 1386 Pozn nr 2; <Jako ksi>eni ne brała
Staszcovich rancoym [...], ale swoge kmecze
1389 ib. nr 56; Micolay pobrał szano na *xeneye
lance 1399 ib. nr 412; Jako ya *xyney ogarza
ne *szaczal 1427 ZapWarsz nr 224.
Ksieniec 'żołądek niektórych ryb, wnętrzności,
ąuorundam piscium stomachus, intestina : Entera
uel entereon est ąuoddam intestinum piscis,
proprie tamen dicitur en tra ... vlg. xenyecz
1450 RpKapKr; Xyenyecz entera ca 1500 Erz 35.
Księga, pl. tantum Księgi f o r m y : g. sg.
księgi M PK J V 100; ^ n. księgi 1405 Pozn
nr 769, 1435 ib. nr 1452, Sul 78, XV med.
M PKJ V 428, XV med. S K J I 4, etc.; — g. ksiąg
FI i Pul 39, 11. 68, 33, 1427 Pozn nr 1274, 1431
StPPP II nr 2359, etc.; ^ d. księgam 1436
Pozn nr 1472, Sul 6, OrtBrRp 40, 3, OrtMac 45,
1477 ZapWarsz nr 3096; ^ ac. księgi Gn 180b,
1414 A K H III 219, 1440 ZapWarsz nr 534,
etc.; ^ /. (we) księgach Kśw ay 4, Gn 180b,
FI i Pul 138, 15, Dek II 1. 2, ca 1418 Wisi
nr 2151, 1426 KsMaz II nr 2062, etc.
Z n a c z e n ie : fdzieło pisane, utwór, księga,
książka ( też w form ie zwoju; tu najczęściej
na oznaczenie ksiąg Pisma świętego i ojców
kościoła, też o księgach sądowych, zwodach
prawnych i rejestrach), rozdział książki, tom,
opws perscriptum, liber (etiam forma \oluminis
praeditus; /ta saepissime de S. Scripturae vel
patrum Ecclesiae libris, sed etiam de commentariis iudiciorum, corporibus legum, indicibus),
caput libri, tom us': Cce so taco ue kxogah
sodskih
av 4; Gestcy on bil thy to xodzy
Apokalypsim napyszal, f gichszecz xogach gest
bila thagemnicza bosza napiszana Gn 180b;
W glowe ksog (in capite libri) pisano iest o mne
FI 39, 11, sim. P ul; Yest pyszano w kzangach
zakony starego Dek II 1. 2; To czcze szan

w kzangach kro<n>yk rzymskych, a pysano
w kzangach szyyota Cristoyego ca 1418 Wisi
nr 2151; <Dokona>ly so sye ksyogy wtóre
swyotey Brygydy XV med. M PK J V 428; Xęgi
Lidzby liber Numeri XV med. SK J I 4; Consolatio *wzwyebyenye w kszangaach wiwolonich
ca 1450 PF IV 578; Czthą w yednich kszagach
o nym Aleksy w. 9; Poczynayo sze pyrwe
kszogi Moyszesowi, Genesis BZ Gen 1, 1,
sim. ib. Num 36, 13. Jud 21, 24; Tocz szo
kszogy pokolenya (hic est liber generationis)
Adamowa BZ Gen 5, 1, sim. ib. Deut 34, 13;
Rzeki gest pan Moyszeszowy: Napysz to prze
pamyocz w *kszyoky (in libro) BZ Ex 17, 14;
Kxyogy prawa tego to zbyerze s kxyog *kaplanniskich Levi B Z Deut 17, 18; Nye otdalay
kxyoog... zakony (yolumen legis) od swich
vst B Z Jos 1, 8; Gyne rzeczi o Ioziaszy...
popysani so w ksyogach luda BZ II Par 35, 27;
Otworzil Ezdras ksyogy (librum) przede wszitkim lyvdem B Z Neh 8, 5; K u ... gyeradzye...
szlusza... *zyemszkye odzyenye... y xyągy, czo
kv bozey szluszbye zalyezą y czo nyewyasthy
w nych maya obyczay czyscz OrtMac 69, sim.
OrtBrRp 55, 3; A thak gym przidano na
kłam czarnokschąznymy *zgagamy (war. lub.:
a tak gym przydano na kłam czarnoksyąskye
ksągy) et magice artis appositi erant derisus
(Sap 17, 7) 1471 M PKJ V 77; Kszangy zakonowe yolumen Ebreum cum lege antiąua
et prophetis ib. 131; S gsągy yolumine (nuntiayit eis Michaeas omnia yerba, quae audiyit,
legente Baruch ex yolumine in auribus populi
Jer 36, 13) M PK J V 100; Poczynayo szye
kszyęgy glosznych chwal... proroka Dawyda
Pul 1 arg .; lako napysano yest w kszyagach
slow (in libro sermonum Luc 3, 4) Isayasza
proroka EwZam 291; Xyągy yolumen ca 1500
Erz 35; M aria... rozvmyala, czo cztla: ksyągy
(libros) Szalomonovy, lob, ksyągy ludyth, Krolewskye, ksyągy (libros) Pyenye króla Davydovo
Rozm 17, sim. ib. 48; Yesus yczynyl yyelye
czvd, ktoresz nye sza popysany v potyyrdzonych kxyągach (in libris evangelicis) Rozm 42,
sim. ib. 162. 174; Tegodla brałem rozmaythych
xyąg (ex... diyersis libris) czvda, spysalem
yakole prostem pysanyem v yedny xyągy (in
unum opus),... któreś xyągy nye potyyrdzone
myenyą, yschakosch nycz falsyvego v nych
(quae si tamen apoeryfa dicantur, tamen ibi
nulla falsa posita probantur) Rozm 43; Skonavayą szye vtore xyagy (explicit liber secundus)
slotkyey... dzyeyyczy Maryey a poczynaya szye
trzeczye kxyagy (liber tertius) Rozm 172, sim.
ib. 174; Prolog na trzeczye kxyagy (in librum
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tertium) Rozm 172; Czczyenye o rozmaytem
polozenyy czczyenya svyątey Evanyelyey podług kxyąg Scolastiky ystoryey Rozm 202; Nyektorzy pyszą yedny xyągy ze cztyrz Rozm 205;
Naydzyesch glozą na kxyagy svyatego Lukascha Rozm 368; Na Yenesis, to yest na pyrve kxyągy Moyzeschovy Rozm 396; Svyaty
Ieronym odpovyeda ve mnyeyschych kxyągach,
czvsch v reystrze na zoltarz (in minori breviario
super psalmos) Rozm 484; Poszadzyly y na
yednym stolczv *podug tego, yako pysche
svyaty Ieronym v yednych kxyągach Rozm 702;
^ ' rejestr, spis, też zapiski, index, commentarii : Sgladzeni bodzcze s ksok sziwich (de
libro viventium) FI 68, 33, sim. Pul; Na kxogach
twogych (in libro tuo) wszytczy pyssany bodo
FI 138,15, sim. P ul; ^ ~ Stasek... ne szamowil
sso v Ondzech wydlicz (pro wyclicz?), yedno
yako kxangi mowo w Małe Chrzipsku 1405
Pozn nr 769, sim. 1435 ib. nr 1452; Kaszal
Marszelewsky we xangy pysacz 1414 A K H
III 219; M ironek Mirzonowy (pieniądze)
zapłacił, czszo w xangach stoyo 1426 KsMaz II
nr 2062; Jacom czom raczył za C hw alantha...,
jszye myal ze kszang yypyszacz trzy grzywny
v y n ..., ty gyest Chwalantha ze kszang wypysal
1427 Pozn nr 1274, sim. 1434 ZapWarsz nr 632,
1436 ib. nr 673; Pro contentis in libro podług
xang 1431 StPPP II nr 2359; Iszem byl praua
nyemocza nyem oczen... tedy, kedym myal rok
po opsylanu wosnyego otmawyacz na poroczkach ku xagam 1436 Pozn nr 1472; Jakom ya
nye winowath Jsakowi gyenyey kopy geno
s they szumy, czo w xogach m[y]a 1437 Zap
Warsz nr 493; Jan Borzymowy ymal blysszkocz
v W oythka w Klodne wyprawycz y w kxangy
zapyszacz 1440 ib. nr 534, sim. 1443 TymSąd
140; Włodek dal Andrzeyewy xangy, a on
yemu myal dacz szuknya za pyacz kop 1441
ZapWarsz nr 699; Mało by na them, co
w *xąghay gesth, gothow na tho mogym pra
wem, gagonym sządem nad xągy dowescz,
polebszycz librum 1443 TymSąd 140; Pyrwe
czczenye albo przywod kv xangham praw
(in librum iurium) krolya Kazimyrza na podobyenstwo w gynschich xank czczenya gest
thakye Sul 6; Thv yvsz konyecz gest praw
króla Kazymyrowych sz obogych ksząg sbranych Sul 62; Statuimus poth rubriką o rąkoyemsthwye... w thych wthorych kszągach
p o p y s a n e m y .a przetho w pyrwych kszągach
nye położono Sul 71, sim. ib. 78; Chczemy, aby
przerzeczone kszągy wyelkego wyecza (liber
colloąuii generalis) y dzeye poth zam kem ...
chowany Sul 78; Sz popysow dzey... y sze
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ksząk (ex... libro) nyekthorzy lystow m yecz...
ządayą ib.; Kszągy abo popyszy (liber sive
acta)... bądą wyłożony ib.; Ne weszmyesz
thych kssok, alysz my trzy wyerdunky dassz
XV p. pr. JA XIV 506; Andrzey nye rąnczil
za mya wipiszv se xąng panv Pyotrowi trzech
kop istnich pyenyądzi 1451 ZapWarsz nr 961;
Yam pyrwszy (zapowiedział) nyszly thy, a o tho
szye puszczam k themu, v kogo then kony byl,
y kv mogym xyągam OrtMac 45, sim. OrtBrRp 40, 3; Yekom ya nye ranczil zapissv
ve xanghi za Jana 1456 ZapWarsz nr 998; Iaco
Marczin, gdy czasczy Mycolayowa... y moya
przes myernyka podle xanc są dzeloni y myerzoni, tedi thi przyschetw nye dalesz dzelicz
y myerzicz, a twim wsperczim dzal y myara
nam syą nye spełniła podle xanc 1457 AKPr
V IIIa 51, sim. 1472 TymProc 217; Jakom ja
nye ranczhil thych pyenyedzy, kthore sv we
xagach Janovy... za Grabyni dzeczi 1457
ZapWarsz nr 1028, sim. Dział 2; Jakom ya
nye zaorał czaszczi Abramowey, kthora othe
[m]mnye w [sz]dzirzawe dzirzal pothlug zapissv
kxang zemszkych 1469 ZapWarsz nr 2936,
sim. 1479 ib. nr 1474; K thora czascz na pyrwe
roky Zyemak przeth prawem myal wsszdacz
y w kxagy *wyecznocz zapysszacz 1472 ib.
nr 2963; K thorą lanką oczecz moy gemv
zasthawyl a na tho zapysz kxang mą 1477
ib. nr 3088; Jakom ya Janow y... za szvmą
pyenyadzy kxągąm zapyszanyą... doszych vczynyl ib. nr 3096; Yakosz thy myal sze mna
posadzycz yednacze w pyathek... poth thopolą
na gymyenyy na Rokythkach podia vysych
kxyąk 1480 ib. nr 1507, sim. 1481 ib. nr 1470;
Occasione anulacionis et cassacionis libri superius al. dla przekryeschenya kxank 1484 ib.
nr 1556; Jako ya nye poszyathl... uzythkow
y czynszów... Janow y..., na *kothora on ma
kzyagy od nayaznyeyszego kzyadza K unratha
1489 Czrs s. LXXXVII; M arczyn... y Jak u p ...
były pom ocznyczy... Konarskyemy ku zabyczyw... oczcza m ogego..., yako kxangy zemskye zak(r)oczym skye omaweyą 1493 ZapM az 158.
Księgarz 'pisarz, sekretarz, kopista, przepisywacz książek, scriba, librarius*: Ksągarzew
(war. lub.: *skągarzow) librariis (accitisąue
scribis et librariis regis... scriptae sunt epistulae
Esth 8, 9) 1471 M PKJ V 58.
Księgi cf. Księga
Księski 1. *należący do księcia, związany
z księciem, książęcy, qui principis est, ad principem p e rtin e f: Konye albo skoth zayąthi...
d o ... obori kastellanskey alybo xanszkey do-
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pąndzycz mayą Sul 13; (List) xansky 1456
SprTN W VIII 2, 27.
2. 'odnoszący się do kapłana, kapłański, qui
sacerdotis est, ać/ sacerdotem p e rtin e f: Wi
b 0dzeczye my w krolewstwo kszoszkye (in
regnum sacerdotale) 2?Z Ex 19, 6; I offyeruge
skopu drygego na poszwy 0czenye *kszyoszkye
(in consecratione sacerdotum)
Lev 8, 22.
Księstwo, Księżstwo f o r m y : n. sg. księstwo
JF7 i P m/ 138, 16, 1415 KsM az I nr 2347, 1429
SprTN W VIII 2, 25, etc.; ~ g. sg. księstwa
1447 AG Z XIV 234, Sul 111. 112. 113, 1453
ZapWarsz nr 937, e/c.; ^ d. sg. księstwu
Sul 95; ^ ac. sg. księstwo Sul 113, B Z Deut
33, 21, 1486 AG Z XVII 227, etc.; ~ 1. sg.
(w) księstwie Sul 97. 111. 112, Aleksy w. 100,
1479 SprTN W VIII 2, 41; — n. pl. księstwa
M P K JN 129; ~ g . p l . księstw Sul 111. 112. 113.
Z n a c z e n ia : 1. *obszar podległy księciu,
państwo księcia, dobra książęce, rą§7 principi
subiecta, principis provincia, agn principis5: Zastawyphschi swoye gymyenye, dzyedzyczstwa
w naschem xyanstwye (in nostro ducatu) albo
panystwye bąndąncza..., długu placzicz nye
dbayąn *SW 97, *s7m. z‘Z?. 111. 112; Gdi k to ri...
poddanyecz oboyey stroni xanschtwa (ducatus)
w gymyenyu w sw em ... nyektorego czlowyeka
drugego xansthtwa b id lo ... naydzye..., ma
ye zayąncz Sul 111, 57ra. z‘Z>. 112; Gdi ktori
starostha... w oboyey stronye xansztw przerzeczonich (ducatum praedictorum) bąndąncz,
ktorego przebiwaacza... drugey stroni xansthtwa (ducatus)... gymye,... taky starostha...
wschitka gymyenya yego ma dacz na rankoyemstwo Sul 111, sim. ib. 113; X anzantha... od
ludzy ktorichkoly... s xansthtwa (de ducatu)
xandza la n a ... targovego braacz nye mayąn
Sul 112; Gdi k to ri... poddanyecz xansthtw
(ducatuum )... obogich k o n y a... odyanlbi albo
odbył, teg d i... ot kaliszdego konya pyancznaczczye groschi... zaplaczy ib.; Gdi ktho
s yynamy vczy<e)cze w druge xanschtwo (in
alium ducatum) Sul 113; Ya s brathem ...
<w> kxasthve nye r<ą>bymy 1479 SprTN W
VIII 2, 41; S tatuta... xiązączia C o nhrada...,
ktori maiącz przi sobie wsitek senat radi xiąstua
tego ystawil iesth w Czersku 1498 MacPraw
VI 272;
^ Vsrzal kxyostwo (principatum)
swe B Z Deut 33, 21; Cy biły włodarzmy sswich
włoscy a podle ksyostwa rozdzalow (principatus portionales) gich, gisz se mno wiszly z Babylona B Z II Esdr 8, 31; Czeszarz... dal poloyyczą krolewstva Archaleovy... A poloyyczą
rozdzyelyl na dvoye xyąstwo (mediam vero
partem in duas secuit tetrarchias) y dal Herodoyy

za rząka Yordanem krolevstwo v galyleyskye
zyemy, a rachonska zyem yą... posiał Phylypoyy
Rozm 116.
2. ' władza lub zwierzchnictwo książęce, pano
wanie księcia, principis auctoritas, principis im
perium : O ktoro cobilo na mo kzosthwo ża
łowało, o tom so ya sz Rodouem ne wgednal
1415 KsM az I nr 2347, sim. 1434 KsMaz III
nr 52; Xosztwo 1429 SprTN W VIII 2, 25, sim.
1479 ib.; Xanstwo Maczeya obyinilo 1439
ib. 2, 38; Schescz grziwyen powodowi a xyansztwu s czestnyky (ducatui cum honoratis), na
które slusche, ve wtorey yynye schescz grziwyen
bandzye potąnpyon Sul 95; Jako Jacu b ...
moyego czlowyeka M arcina... slupil y łupu do
kxassztwa nye dal 1453 ZapWarsz nr 937, sim.
1480 Czrs s. LXXXVII; Gymyenye Zalywye...
nye yesth nadanye s ks<ięs)twa, ale gych prawa
oczczyzna s wyeka wyeczna 1473 Czrs s. XL;
^ *pierwszeństwo, zwierzchnictwo, władza prze
łożonego, principatus, auctoritas5: Poczwerdzono
gest ksoszstwo (principatus) gych FI 138, 16,
sim. Pul; Panstwą, ksyąstwa dominaciones (in
ipso, sc. deo patre, condita sunt uniyersa in
caelis et in te rra ..., sive throni, sive dominationes, sive principatus, sive potestates Col 1,16)
M PK J V 129; A ndrzey... przyyyodl brata
svego Symona, Pyotrem potym vezvanego,
ktoremysch dal Iesus xastvo apostolskye (apostolorum cui Jesus dedit principatum) Rozm 201.
3. 'godność, tytuł księcia, principis dignitas
vel appellatw : Wyącz sząm poth kosczolem
szedzal, a o gyego kszą<s)thwye nykth nye
wyedzal Aleksy w. 100.
4. ' urząd lub godność kapłana, kapłaństwo,
sacerdotis dignitas, sacerdotium’ : Uczyń... rucho
Aarona, byskuppa, y synów gego, abi *kszyosztwa poszywały (ut sacerdotio fungantur) BZ
Ex 35, 19.
5. ' urząd i posiadłość sołtysa we wsi na pra
wie wołoskim, officium vel praedium sculteti in
villa iure Yalachico condita' : Nicolaus... non
debebit yendere officium ducatus vlg. xaszstwa
1447 A G Z XIV 234; C asim irus... N icolai...
scultetiam in M akowa sive xanstwo in capitaneatu illo consistentem P etro... sculteto al.
knyasz,... denuo confert (1464) XVI p. pr.
Matr IV 3 nr 975; Cunrad C raynyk... ponebat
pecunias pro scultecia al. za kxanszstwo 1486
AG Z XVII 227; Stanislaus... commutavit sculteciam suam al. kszyasthwo in villa Hvhercze
1491 AG Z XVI 232.
Księża cf. Ksiądz
Księże 'posiadłość księcia, principis fundus' :
Woczech ne gonił we xanszem szarn 1424
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ZapWarsz nr 92, sim. 1465 SprTN W VIII 2, 41;
Jacom ia kmyeczya nie zbił w xązem gymyenyu
anym mu v xązem szyeczi vzyal 1449 Czrs
s. LXXXI1I; Yakom ya nye zayal w kxyaszim
bydła luczkego anim gnał po kszaszim, ale...
po szvym gnał 1469 ZapWarsz nr 1303.
Księżna 'żona księcia, też władczyni, uxor
principis, item mulier princeps’ : Ipso die dux
vlg. xanszna, soror domini regis, ad cenam
venit 1393 M M A e XV 261; Ksząsna imperatrix XV med. R XXIV 362; Xyązną ducissa
ca 1500 Erz 35; ^ 'przodownica : Macyerz
swo odwyodl, abi nye bila ksyosznoo w szwyocy tey modli Priapy (ne esset princeps in
sacris Priapi) B Z III Reg 15, 13.
Księżstwo cf. Księstwo
Księży f o r m y : n. sg. m. księży 1347 KodWP
II 581, 1428 KodWP V 470, 1464 SprTN W
VIII 2, 27; / . księża 1419 Pozn nr 1048; neutr.
księże 1472 SprTN W VIII 2, 40; ^ g. sg. m.
księżego XV med. R a f Pocz 27, 1452 ZapWarsz
nr 908, 1467 SprTN W VIII 2, 34, e t c . ; f księże
1405 KsMaz I nr 663; księżej 1416 Czrs 88,
1427 ZapWarsz nr 207, etc.; neutr. księżego
1434 ZapWarsz nr 458, 1455 ib. nr 985, 1464
ib. nr 1239; ^ d. sg. m. księżemu 1460 Czrs
s. LXXXIV; ^ ac. sg. m. księży 1434 KsMaz
III nr 61, 1436 ZapWarsz nr 679, 1446 ib.
nr 779, 1462 ib. nr 1177; ^ i. sg. m. księżym
1464 SprTN W VIII 2, 44; — /. sg. m. (w) księżem 1436 ZapWarsz nr 478, 1445 TymSąd 72;
/. księżej 1406 KsMaz I nr 696, 1425 KsM az II
nr 1556, 1425 ZapWarsz nr 113. 114. 128, etc.
etc.; księże 1407 KsMaz I nr 925, 1438 ZapMaz 6; neutr. księżem 1417 Pyzdr nr 503, 1420
ib. nr 675, 1425 KsMaz II nr 1816, 1449 Czrs
s. LXXXIII; ^ g. pl. m. księżych 1423 TPaw
VII nr 3054, 1436 ZapWarsz nr 471; ~ d. pl. m.
księżym 1476 TymProc 222; ^ i. pl. m. księ
żymi 1469 ZapWarsz nr 2979; ^ /. pl. f (na)
księżych 1434 ZapWarsz nr 458, 1466 PF
VIII 20.
Z n a c z e n ia : 1. 'dotyczący księcia, należący
do księcia, związany z księciem, książęcy, qui
ad principem pertinet, principis e s f : Yacom
ya ne othbila Barthlomeyewy kssz<ę>sze czansze 1405 KsMaz I nr 663; Marczin w kszozey
szemi ne cradne 1406 ib. nr 696, sim. 1425
KsMaz II nr 1556, 1425 ZapWarsz nr 113.
114. 128, 1426 ib. nr 169, 1429 ib. nr 265,
1436 A K H III 140, 1442 TymŁow 48, 1464
Czrs s. LXII, 1489 ZapWarsz nr 1638; Woyczech
w kszose szemi ne cradne 1407 KsMaz I nr 925,
sim. 1438 ZapM az 6; Pacosz yanl panosz 0
mego y sz konem ... y kon do kxanszey obory

dal 1416 Czrs 88; Dana rana Pyotrowy na kzoszem orodzu 1420 Pyzdr nr 675; Jako mi pan
Embrich nie posziczil IHIor marcas anym mu
gich vinouath s szwich pyenandzi, ale kxyanszich
1423 TPaw VII nr 3054; Micolai ne orał Pyotraszowey *czoszczi po xozem woszanu {leg.
wwiązaniu) 1425 KsMaz II nr 1816; Jakom
ya thu xanzey lanky ne possekl 1427 ZapWarsz
nr 207; lakom ya s Micolagem ygednan, esze
my myal dacz xanszi cinsch 1434 KsMaz III
nr 61; Janusch nye brał ksanszego syana na
ksanszich lankach siło 1434 ZapWarsz nr 458;
lakom ya nye dal Woyczechoyy po<mocy>
s gxaszey czfirdzey vczecz 1435 KsMaz III
nr 1269; Andrzey nye widal ksanszich ludzy
nyeprzyaczolom na drodze 1436 ZapWarsz
nr 471; Dzirszek nye posiał sina samoosma
odbicz czanszey rzanczczinye czeledzy, czso
wzantha w ksanszem lyesye siło ib. nr 478;
Jaco mnye Bolesta obranczyl xanszy lyst na
poi Scolymowa ib. nr 679, sim. 1446 ib. nr 779;
Jako ya nye kradną myedzi nastawnyky w xanzem boru pczol 1445 TymSąd 72; Jacom ia
kmyeczya nie zbił w xązem gymyenyu anym
mu v xązem szyeczi vzyal 1449 Czrs s. LXXXIII;
O kthore sbycze zalowal pan Paweł, starostha
wysky, czloyyeka xanszego, M aczeya..., tho
udzelal za yego poczathkyem XV med. RafPocz 27, sim. 1452 TymSąd 15, 1452 ZapWarsz
nr 908, 1473 Czrs s. LXXXV, 1474 AKPr
VIII a 56; Yaco ya nye popals {pro popasł)
zytha xazego 1455 ZapWarsz nr 985; Jacom
ya nye othbyl samoczwart Jana gwałtem
w prawye xanzemu urzandownikowi 1460 Czrs
s. LXXXIV; O kthora crowa starosta na Mycolay a... zalowal, they ony nye ycrathly s xanzey
obory 1460 SprTN W VIII 2, 41, sim. 1475
ZapWarsz nr 1390; Jakom ya nye przyachal...
w kxyanzy gay gwalthem 1462 ZapWarsz
nr 1177; Pavel s xanzey zyemy nye cradnye
1464 MiesHer XI 1, sim. 1468 TymProc 188;
(List) xsaschi 1464 SprTN W VIII, 2, 27;
W szwim <lesie>, czo dzirscha za magyestatem
xsaschim ib. 2, 44; Andrzey nye gesth przyczina ku smyerczy Pyothrowey... any gesth
wynowath thego obwynyenya kszaszego 1464
ZapWarsz nr 1239; Jako ya nye chow am ...
w yrzbna... anym yego vszkodzyl w ksazych
barczach 1466 PF VIII 20; P aulus... Sobyesanda... nye gonyl... any lystha kschazego,
kthory s sobą m yal,... gemu smaczal silą
1467 SprTN W VIII 2, 34; Jakom ya kmecza
Ja n a ... nye ranczyl anym go wząl gwalthem sz
dochodi *kxanximy 1469 ZapWarsz nr 2979;
Ja k o ... w xanzeyi pusczyey... stampycz na
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swyerz nye stawyam anym xanzego swyaza (leg.
źwierza) ny<e> pokrathl 1471 TymProc 197,
sim. ib. 198; Kssyaschtvo kssyaze 1472 SprT N W VIII 2, 40; Jaco ya z Mycolayem zamopyath llsyazym (pro ksyazym) ludzem ... z Bozegoua lank gych... nye possekl 1476 TymProc 222; B udek... ksązego roboczyadza nye
gymąl 1479 SprTN W VIII 2, 41; Jakom ja
nye zegnał Ja n a ... barthnyka kxanszego z barczy 1479 ZapWarsz nr 1467; ^ (W) *knizey
zemy 1451 SprTN W VIII 2, 38.
2. ' odnoszący się do księdza, należący do księ
dza, qui ad sacerdotem pertinet, sacerdotis e s t':
D antes... archiepiscopo et sue ecclesie... molendinum nostrum antę Gneznam, dictum vlg.
ksanzi młyn 1347 KodWP II 581, sim. 1428
KodWP V 470; Czso poorał Dobeslaw osmdzesanth zagonow, tho poorał w kszanszem bisku
pem trzymanu 1417 Pyzdr nr 503; Jacosmi graniczily medzy Thomiczami... a capitulą dzedzinami y wszipalismi dwa copcza... Asz na doi
do Mlinow xsząsa woda, czszo rowem gidze...
Wącz od gori xsząsa zema a gego bioto, a voda
y geszoro 1419 Pozn nr 1048.
Księżyc fo r m y : n. sg. księżyc XV p. post.
R XXV 266; ^ g. sg. księżyca Kśw cv 18,
1437 Wisi nr 228 s. 88, 1474 Zab 540; — /. sg.
(w) księżycu 1471 M PK J V 44; ^ n. du. księ
życa 1426 A K H III 335; ^ g. du. księżycu
1426 Pozn nr 1216. 1217; ^ ac. pl. księżyce
EwZam 289.
Z n a c z e n ia : 1. rsyn księcia, principis filiu s':
Troiaky skutek znameniti pocazuie v tih ue
threh croleh poganskih: gih zodne croleuicha...
pitane, gih verne kzozicha pocoynego posnane
Kśw cv 18.
2. rksiężyc, luna : Zorza czudna, xanzycz
XV p. post. R XXV 266; ^ nowy księżyc
'nów, luna nova': Nowy *czanycz novilunium
XV p. post. PF V 7; ^ *umowny znak (tu
w herbie), signum lunae (in insigni nobilium )':
Clenody dwa xąsycza a krzys, proclamacio
Ostoya 1426 A K H III 335; Jaco yesth naschego
clenotu po m aczerzy... dwu kzasyczu y crzyschą, ząwoląną Ostoyą 1426 Pozn nr 1216.
sim. ib. nr 1217.
3. fmiesiąc, mensis': W kschąziczą (leg.
księżycu) lystopadzie in mense Bacaron (war.
lub.: w myeszączu listopady in mense Batharan, III Reg 8, 2: convenitque ad regem Salo
monem universus Israel in mense Ethanim)
1471 M PK J V 44; Pod latym boszego narodzena MCCCCXXII, osmego dyna (leg. dnia)
ckxaszycza lutego w mescze ploczskem rze
czony Jan chodzyl 1474 Zab 540; I myaszkala

Maria sz nyą yacoby przes trzy kzyazycze (ąuasi
mensibus tribus Luc 1, 56) EwZam 289;
^ nastanie księżyca *pierwszy dzień miesiąca,
prima dies mensis': Nastanye kzaszicza neomenia 1437 Wisi nr 228 s. 88.
Kstałt cf. Kształt
Kstałtowny cf. Kształtowny
(Kształt) Kstałt fo r m y : n. sg. kstałt XV
med. GIWroc 24 v, XV med. SK J V 261, ca 1500
Erz 36; ^ g. sg. kstałtu 1484 Reg 708; ^ i. sg.
kstałtem 1448 R XXIV 354; — /. sg. (w) kstałcie XV med. SK J V 261.
Z n a c z e n ie : 'postać, figura, forma, wyobra
żenie, forma, species : Pod xthaltem dobroczy
1448 R XXIV 354; Sed sic... intelligendum est,
nec deminuta fuerit forma, <k>stalt, humana,
nec augeri potu<er)it in sua perfeccione divina
XV med. GIWroc 24 v; Dei filius exinanivit,
wnysil sze, seipsum, formam, stalcz (pro kstałt),
servi accipiens (Phil 2, 7) ib. 50 v; W czelnem
kstalcze wydzely corporali specie yiderent
XV med. SK J V 261; Tim uerunt... propter
gloriosam disposicionem, wyelebny kstalth, angeli, qui eis apparuit ib.; W yakyem odzyenyy
mayą braczia chodzyczi a yakyego kroyv y tez
xthalthv (de forma et qualitate vestimentorum)
1484 Reg 708; Vyobrazenye, xstalth figura,
id est forma ca 1500 Erz 36; Xstalth forma ib.;
~ na kształt 'na podobieństwo, na sposób, ad
instar : Na *krzatal ad modum XV med.
R XXIII 269.
(Kształtowny) Kstałtowny 'ładny, zgrabny,
wytworny, formo sus, elegans': Vrostu kstaltownego a prostego (in statura corporis propagatus et rectus), rance y ramyona yego oczyma
nany glandayancima wschey pełni luboszcy
ca 1418 Wisi nr 2151; Elegans vlg. slycznhy,
kstaltownhy XV med. R XXIV 360.
Kto, Chto fo r m y : n. sg. kto 1395 Pozn nr 187,
1400 SK J III 187, FI I Prol 13, FI i Pul 11, 4.
13, 2, etc. etc.; chto EwZam 298. 304. 305;
^ g. sg. kogo 1398 Pozn nr 360, Sul 45, OrtKal 206, etc.; ~ d. sg. komu 1400 SK J III 187,
FI i Pul 38, 10, 1403 Piek VI 167, etc. etc.;
~ ac. sg. kogo XV in. R XXIV 76, Slota w. 66,
1449 R XXV 165, Sul 15. 45. 87, etc.; ~ i. sg.
kim 1403 Pyzdr nr 224, Sul 1, BZ Ex 33, 19,
OrtBrRp 96, 1, etc.; ~ l. sg. (na) kim OrtMac 64. 132, Rozm 193. 547. 551; kiem BZ II
Par 32, 10, Rozm 224. 488.
F u n k c je i z n a c ze n ia : A. Z a im e k r z e 
cz ow ny: 1. pytajny ' quis': a. w pytaniu nie
zależnym: Kto (quis) nasz gospodzin iest? FI
11, 4, sim. Pul; Bodzeszly lychoty chowacz,
pane, pane, kto sczyrzpy (quis sustinebit)?
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FI 129, 3, sim. Puł, M W 18 b; *Zacy ymaią
vel kogo meną quem dicunt (quem dicunt
homines esse filium hominis M at 16, 13)?
XV in. R XXIV 76; Komu holdugessz? 1448
ib. 354; Kto szdraadzil Adaama nyewyn- 5
n eg o ?... Zaprawda nykt, yedno nyeewiasta
Gloger; Y kto (quis) ykazal tobye, zesz nag?
B Z Gen 3, 11; Comu so ty yagnyota, geszesz
to postawyl? ib. 21, 29; Kogo (quem) chcesz,
acz wskrzeszo tobye? B Z I Reg 28, 11; Kto 10
(quis) gesm ia, panye bosze, a ktori dom m oy?
B Z I Par 17, 16; W kem (in quo) macye nadzeio
syedzoc a soc oblyozeny w Ierusalemye ? B Z II
Par 32, 10; Bo na kogo (super quem) nye
schodziła gest zloscz twa? B Z N ah 3, 19; Tres 15
digiti scribunt... ora pro eo, ut regnet cum
d eo ,... alye ktho by tho szaplaczyl? ca 1455
Dóbr 323; Gyestly k themv mvrowanemv domv
nyewyasthą blyszką czyly thy tho dzyeczy,
czyly prawo, a ktho gy ma wszyacz? Ort- 20
Vrtel 118, sim. OrtMac 24; Kogo ya gynego
mam proszycz? Naw 81; Rodzayy yaszczerzyczy, chtho (quis M at 3, 7) vkasze vam
yczyecz od przyszłego gnyew ? EwZam 298;
O moy synkv yedyny, ystapywschy na nyebo, 25
komy (cui) mye thv same zostayysch? Rozm
171; Alye kv komv (cui M at 11, 16) przyrownaya to pokolyenye zydowskye zsle {leg. złe)?
Rozm 317, sim. ib. 526; Kto (quis Luc 10, 29)
yest moy blyzny? Rozm 332; Czocz szye vydzy, 30
Symonye, krolyeyye zyemsczy od kogo (a quibus
M at 17, 24) byorą dan albo czynsche, od szynow
czyly od opczych? Rozm 372; Marya, kogo
czekasch, y thvego szyna yroczenya czekasch?
Rozm 589; Kogo (quem Jo 18, 4) schvkaczye? 35
Rozm 622.
b.
w pytaniu zależnym ( w funkcji zdania przed
miotowego): Zkarbi, a ne we, komu zgromadzi
ie FI 38,10, sim. Pul; Ad recognoscendum... cum
quo vel per quem, vlg. kym sze ty rzecz<y> 40
roszesli o ty kopcze 1403 Pyzdr nr 224; Kryzy,
obchodzy sukayacz, kogo <by> pożarł (tamquam leo rugiens Circuit quaerens, quem deyoret I Pet 5, 8) 1449 R XXV 165; Ydzyk nye
w ye..., przes kogo (per quem) w oney szwadze 45
byl yrenyon {Dział 35: kto gemy zadał raną)
Sul 45; Nye wyedzalesm, kto (quis) to bil
yczynyl B Z Gen 21, 26; Zwolcye szobye dzysz,
czso wam lyvbo gest, komy (cui) owszem
slvzicz bodzecye B Z Jos 24, 15, sim. 1471 50
M PK J V 32; Gdy kto ma bycz pozwan listem
przez sluszebnyka, a to ten to pozywa abo
slvgą swym, dawszy mv rok, przed kym stacz
a kyedy Dział 49; Yacz nye vyem, sz kym szya
thy sbraczysz, gdy wszythky lvdze potraczysz 55
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De mor te w. 241; Rzeki kv svym zyolyenykom
pytayącz ych, kto by szye go dotknął Rozm
223, sim. ib. 257; Tegozdlya, kyedy to zmoyyl
myły Iesus, zyolyenyczy zesrely szye yeden na
drugyego yątpyącz, o kym (de quo Jo 13, 22)
by moyyl Rozm 547; Spytay yego, proschą
czyą, o kym movy Rozm 551; To bychmy
zyyedzyely, *ko by czyą nam odyąl Rozm 732.
2. nieokreślny 'ktoś, ktokolwiek, ąuisąuam,
ąuispiam : Tedi wogewoda rzeki: Ya ne skaszuya, ale mne sza tako uidzi, bi kto mogl
goscza sbicz lati, kto ne ma dzedziczstwa v szemi
1395 Pozn nr 187; Jako wyemi y sswathczimi,
esz od schesczinaczcze lath ne placzono platv
od trzidzesanth grziwen Jaschcowi any Fili
pow i..., any komu gynemv, any woytowa, any
kto gyni 1400 SK J III 187; Azali kto (aliquis)
mowicz bodze w grobe miloserdze twoie?
FI 87, 12, sim. Pul; Sczepan przedal pirwey
czenscz *swoy... Przemiło w y..., nisz komu
1403 Piek VI 167; Dayączi prziciną yranyenya,
iako ktho swyeczą przy zwadze w noczi zagassi,
a za thym kogo vranyą, ma rannemy o rani
bicz skazan Sul 15; Bo troyakye so rzeczy,
przez yezz sye kto (quis) wydzy od lyvda swyot
XV med. M PK J V 428; A przeto chcze-li kto
tho myecz blogoslawyenstwo, napyrwsche tegda
misi o pokorze XV med. R XXII 236, sim.
ib. 238; Si quis est yestly kto, yensche czyebye
wszywayącz w swych potrzebach, thwey po
moczy nye poczvl? XV med. SK J V 281; Aczbi
kto (quispiam) yraszyl rolyo..., za szkodo pod
ług sgodzenya maa nawroczycz B Z Ex 22, 5,
sim. 1471 M PK J V 17; Kgdisz kto (quis) żela
zem vrazi kogo y vmrze, ktoris iest yrazon,
yinyen bodze mozoboystwa y sam vmrze B Z
Num 35, 16; Gorącza gest rzecz, gdy kogo
yfaczą, a on kogo byge OrtKał 182, sim. Ort
Mac 49; Wezmyely woyt wyną od kogo, czo
yest o n ... za tho pokupyl? OrtKał 206; Weszmyely woyth na kym wyną nyeszprawnye...,
thedy m aya... zalowacz nany OrtMac 64;
Acz ma zona besz mey wolyey y wyedzyenya
klucze komu podała, azalyby thym kto mogl
moyą obroną tego gymyenya szkazycz? ib. 134,
sim. OrtBrRp 97, 3; A gdyby byl yąt przez kogo
(per quempiam, Sul 60: przes kogole) naszego
a nam wydań, tedy ten ma bycz na naszey lascze
Dział 61; Ktho chcze czynycz czo na szvyecze,
sly mnych ve wszythko szya myecze De morte
w. 445; Z opatha szeyma capyczą, dam komv
na nogavycza ib. w. 470; Slączenye aut s kym
schodzenye convencio (quae autem conventio
Christi ad Belial? II Cor 6, 15) M PK J V 128;
Jesthlyby który pan albo ktho yyelky... nagabal
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braczią..., thedy ministrovye... mayą sye o tho
yczyecz do bysskupow 1484 Reg 716; Mynistrovye samy albo przez kogo gynego (per
alium)... povynny szą nyemocznego nayyedzyczi
ib. 719; Yesthly kto kapłan, ma czyzsczy yedną
mszą zany ib. 720; I szdal yesm, by kto (qui)
se mno smoczil a nye było go, aby kto (qui)
myę ywyeszyelyl, a nye nalyazl yesm yego
Pul 68, 25; A ysze nye potrzeb mv było, aby
chtho (ut quis Jo 2, 25) syyadeczthvo yydal
o czloyyecze EwZam 304; Yeszly chto (nisi
quis Jo 3, 3) nye narodzy szya znów, nye mosze
yydzyecz krolyestwa boszego ib. 305; Ktokoly
szye dotknął albo na kyem położono..., kasda
nyemocz y bolyescz była moczą bożą a tego
zyelya nathychmyasth vzdrovyona Rozm 224;
^ jacy kto, jarcy kto 'byle kto, lada kto, quilib e f: Ne secreta nostra passim vlg. jarci comv
omnibus reuelemus 1420X4 X I I 143; Nyesluszno
gest, abi ot iaci kogo nyesyona bila skrzinya
bosza (ut a quocumque portetur arca dei),
gedzine ot sług koscyelnich B Z I Par 15, 2;
^ w funkcji anaforycznej: Począly ygracz każdy
svoye ygra, która szye komy yydzala Rozm 125;
Dal yednemy pyącz ffunthow a drugyemy dwa,
a trzeczyemy yeden, kasdem<u> podług yego
moczy, yako na kyem ybaczyl Rozm 488;
~ ~ z przeczeniem 'nikt, nemo, nulluś*: Jako
to *swathczo, esze... kmecz ne wczinil gwalth u ... ani kogo ranił 1398 Pozn nr 360; Szolthyszstwa nye mozze ktho (nullus) kupycz
mymo pańską wolyą Sul 18; Nye ma ktho
potąpyon bicz, alysz sądem skazany Sul 63;
Aby ktho nye podwysalby są ut ne quis supergrediatur XV p. post. R XLVII 351; Nykogo
nye byczye any komv potyarzy czynczye (neminem concutiatis neque calumniam faciatis
Luc 3, 14) Rozm 179; ^ Tedy Pyotr nye
mayącz światków rzeki, ysz swiathkowie są
zmarły: Nye mam kym doswyatczycz Dział 22;
Ale ysze Idzyk nye myal kym doswyatczycz,
o taką schtvką sskazalysmy Fałkowy sye odprzysyąndz ib. 35.
3. względny i względno-nieokreślny 'kto, który,
ktokolwiek, którykolwiek, qui, quimcumque5:
a. z odpowiednikiem w zdaniu nadrzędnym:
Kogo podle szebe ma, tego s rzeczo nagaba
Słota w. 66; Ktho nye vmye niczsz pyszacz,
then mnyma, aby mała by była robotha XV p. pr.
JA XIV 506; Pakli on, na kogo (super quem)
przischly, yenego s nich posnacz może, takyego do sandu poswacz ma Sul 87; A tho m a
bicz dano darem ducha sw yątego,... gen gest
w tern, komu pan b o g ... smakuge y wschitky
ginę rzeczi duschne XV med. R XXII 236;

Nye mogą szyą panowye sprawnye podyącz
tego gymyenyą, ale tho ma gyego zoną albo
przyrodzony, albo on, komy tego przyyąye,
oszyescz OrtYrtel 119, sim. Ort Mac 28; Ktho
nayyaczey czyny slosczy, w them slamya kosczy
De mor te w. 217; A wsakosz them obiczayem,
ys on, komv sią gwalth sthal, m a ... oskarzicz
onego gwalthownyka 1498 MacPraw VI 272;
Ktho (qui) panna M aria od grzechy oczysczyl,
onze mye th ez... nyechay omygye Naw 178;
Ktho (qui) gyest w opwythosczy vina trzezwy,
then gest zemsky bog XV p. post. ^ I s. X LV ;
Górze temu na dvorze, komu szą leczicz, górze!
XV ex. PF V 372; Then, ktho mye przethobą
{leg. przed tobą) yyny, memv szerczy czyaskoscz
czyny XV ex. Zab 444; N a kym (super quem
Jo 1, 33) yzrzysch ducha syyatego stąpywschy...,
tenczy bądzye krzczyl duchem svyąthym Rozm
193; Kto przymye mnye, przymye tego, kto (qui
M at 10, 40) mnye posiał Rozm 313; A wschakosch *to (qui M at 11, 11) yest namnyeyschy
v krolyewstvye nyebyeskym, ten yest yyączschy
yego Rozm 316; *Ko (qui M at 24, 13) stoy aze
do kończą, ten bądzye sbayyon Rozm 481.
b. bez odpowiednika w zdaniu nadrzędnym:
Kto (qui) miluie pene psalmowe ystawiczne, ne
mosze grzecha strogicz FI I Prol 13; Ne iest,
kto (qui) bi yczinil dobrego FI 13, 2, sim. Pul,
sim. Pul 70, 12; Thocz gyest przykaszanye moye,
kto gye pełny, nadze zbayyenye szwogye Dek
III 24; Iaco Barthoszeui dzeczi prawo czirpali,
a kto ge w czem przeprzal, to gich opecadlnik
placzil 1405 Piek VI 271; Kto k niemu przistompi y w gego drogą wstopi, nigdy z niey nie
stopi Galka w. 13; Ktho pirzvey zazwal, pirzwey
przistamp Sul 8; Gwalthownyk yawney droghi,
tho yest, komy dadzą wyną, ysz gwalthem byerze na wolney drodze, dwyemanaczcze swyathky
szą ma wywyescz dobrimy Sul 17; Przeto, kto
chcze boga wydzecz tuta rozumem czistim ...,
bi czistego bil syercza XV med. R XXII 241;
Nigeden pocoya Xpowa, gen ss pocoyem przischedl, myecz nye może, geno kto ma dobrą
wolą ib. 243; Baczicz może, kto ma rozum,
aczle zawszdi tako bilo, eze nysządni sługa Cristow nye bil przes przeczywyenstwa ib. 248;
A ktho thobye szlvszbą dava, szvogym grze
chom othpvsczenye ma 1453 R XXV 213; Smyluyo sze, nad kym (cui) chczoo BZ Ex 33, 19;
Po przedanyy może gy wiplaczicz, kto (qui)
chce z braceey gego B Z Lev 25, 48; Nye, kto
(qui) bi syo nawrocyl B Z Nah 2, 8; Przyclad
o them chcza povyedzecz, szluchay thego, ktho
chcze yyedzecz De mor te w. 18; Ktho chce
pissac doskonale gozik polski i tesz prave, umey
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obecado moye Park 412; Kto (qui Ath 26, FI
i Pul: ktosz) chcze tegodla zbawion bicz, tako
o Troiczi rozumiecz ma M W 112a; Boczyem
tho yest praw dzyva... vyara, a kto nye yesth
w yey thovarzysthvye, nye bądzye... w lasscze 5
przed oblicznosczyą... boga 1484 Reg 705; Kto
bądzie vynyen, czo zasluzy, tho bądzie czyrpyal
ib. 722; Wolały, any byl, kto (qui, FI: iensz) by
ye zbawyonymy vczynyl Pul 17, 45; Nye będze,
kto (qui) otteyme (FI: iensze bi odiol) Pul 49, 23; 10
O angele, yvza vercze sza, ny mam pomoci, ne,
kto za me cszo dacy SkargaWroc w. 61; *Weycz,
yze kto syą rad w nych cocha, bąndzye myąl
zoną gymyenyem wbosstwo XV p. post. R I
s. X L III; Laszka czyrplyva yest..., bo ktho 15
blysnego prawdzyyye myluye, thedy od nyego
zadaną przeczywnoscz mocznye noszy XV ex.
MacDod 148; Ktho thy szlowa zm ovi..., zaslvzy szobye [.. .]denaczye thyszyaczi lath ca 1500
PamLit XXVIII 306; To ('k to ’) leży vgrzesche, 20
daye pomnozenye grzechom Rozm 690; *To by
nan v<e>zral, lyaklby szye Rozm 758; ^
Ktocz ge chcze szobe zachowacz, bodo gy
wszytky milowacz Słota w. 80; Kto ne we,
przecz by to było, ya mu powem, acz mu milo 25
ib. w. 91; Bocz gest corona czszna pani, przepascz by mu, kto yo gany ib. w. 100; Ktocz yą
bądze szpyewaczy albo gey posluchaczy, panye *
boże, racz mv dacz, czso v czyebye bądze ządacz XV med. PF IV 595; Ktho szya rath kv 30
bythwye myecze, vthna mv raka y piecze De
morte w. 289; Ktho tho wzruschy, dyabel han
dze pan gego duschi XV p. post. MacDod 44;
*Kotho myluge oblycznoscz twogyą, nye poleczay mv dussze twey XV p. post. R I s. XLVII; 35
A przeto chczą vam to dacz znamyą, kogocz
ya czalvyą a na kogocz pyrvey rąką podnyossą,
yyecz y nathychmyast ymczye Rozm 514.
B. W funkcji z a im k a p r z y m io tn e g o 'ja k i,
który, quV: Konye gych podkomorzemy prze- 40
rzeczonemy, pod kym bydlą, mayą bicz przidani
dla vyni Sul 7; Alye ysze obyczay gest w sządze
polskem, ysz sząndza, oth kogo (a quo) othzywayą a czso gego kaszanye przes stroną byva
wspyerano, pyrwey nye chcze any ma swego 45
bronycz skazanya, alysz pirwey przes stroną
otheszwalą trzy grzywny... gemy bądą dany
Sul 55; Wy mowycze, ysz nye mozeczye myecz
szwyadeczstwa pospolnego posła, ale ten czlowyek, pod kymyesczye (OrtMac 132: po kyme- 50
sczye) zapowyedzely ten koyn, chcze sam
szwyathczycz OrtBrRp 96, 1; Nye podoba-ly
szye panv, komy (cui Ex 21, 8) zaprzedaną,
wypysczy yą XV p. post. Kałużn 283; ^ wfunkcji
różnych przypadków: Bo Egipskye, kto (quos) 55
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nynye wydzyczye, ondzye wyoczey gich nye
uszrzyczye na wyeky B Z Ex 14, 13; A on wolał
ku panu, gensze ukazał gemu drzewo, kto
(quod) gdi wpuszczyl w wodi, w zlotkooszcz
sze obroczyli ib. 15, 25; To gest ten chleb, kto
(quem) dal wam pan k gedzenyu ib. 16, 15;
A podstawky gich (sc. słupów) ulaal mosyodzowe, kto (quas) pokrył zlotem ib. 36, 38.
Ktokole fo r m y : n. sg. ktokole Sul 67. 69. 70,
XV med. R XXII 239; ~ d. sg. komukole Sul 49,
Dział 41; ^ ac. sg. kogokole Sul 4. 103, Aleksy
w. 215, Dział 4; ~ i. sg. kimkole XV med.
R XXII 240.
F u n k c je i z n a c ze n ia : z a im e k r z e c z o w n y
' ktokolwiek, ktoś, quivis, quispiam, quicumquei :
1. nieokreślny: Slosthnyk, then ma bycz sbyegem et przes kogokolye (per quemcumque)
yfaczon może bicz, xandzv byskupovi podań
bancz a klanth ma bicz rozymyen Sul 4, sim.
Dział 4; Paknyąly kthokole bącz (quispiam,
Dział 55: kto) kmyecza zabye, szescz grzywyen
zaplaczycz ma Sul 67; Kyedikolikrocz nyektori
slyachczicz w yego slyachczye przes kogokole
bancz (per quempiam) bilbi sesrom oczon...,
ten ktori prziganyl, prziganyonemu w pyanczi
kopach groschi... ma bicz pothąnpyon Sul 103;
Ale duschna (sc. uczynki) są gyne, takye
syedm :... yczyessicz sm ątnego,... prossicz za
kymcole boga y czlowyeka XV med. R XXII
240; <A)czby tesz... szelazo gego abo ktorąkole rzecz gyną wiosną moczą swą komykole
(cuicumque) nye podług prawa wząlby, tedy
z wyną rzeczoną schescz grzywien ma wroczycz
tą rzecz gwaltownye wzątą Dział 41, sim. Sul 49.
2.
względno-nieokreślny: a. z odpowiednikiem
w zdaniu nadrzędnym: Ktocole nye ma zalosczi
grzechów, ten takye nye m a ... lacznosczy XV
med. R XXII 239; ^ b. bez odpowiednika w zda
niu nadrzędnym: Thesz w przythczach nyszey
popysanych thą vyną ypadnye, ktokole (quicumque, Dział 60: kto) porąby trzy granycze narąbyone... Tesz kthokole (quicumque, Dział 60:
kto) psczoly y s myodem w ydrze... Thesz
kthokole (quicumque, Dział 60: kto) trzy kopcze... rosypye Sul 69—70; Kogokole para
szaleczala oth thego szwyathego czala, ktoryle
chorobą myal, nathemyescz szdrow ostał Aleksy
w. 215.
Ktokoli fo r m y : n. sg. ktokoli Słota w. 93.
104, Sul 86. 94, BZ Gen 4, 14. 9, 6. 17, 12. 21, 6,
etc. etc.; ~ g. sg. kogokoli B Z Gen 31, 32;
~ d. sg. komukoli BZ Lev 25, 47, OrtBrRp
98, 3; ^ ac. sg. kogokoli De morte w. 13; ^ i. sg.
kimkoli OrtBrRp 50, 1. 96, 1; ^ /. sg. (w) kiemkoli Słota w. 98.
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F u n k c je i z n a c ze n ia : z a im e k r z e c zo w n y
'ktokolwiek, ktoś, quisquam, quispiam, quicumque : 1. nieokreślny: Aczbi syąn prigodzilo, zebi
nyektori nyeprzyiaczel albo kthokoli bąncz
(ąuispiam )... samowthor na nyekogo wrzvczil
syąn, gy zabycz chczancz..., pakli on, na kogo
przischly, yenego s nich poznacz może, takyego
do sandu poswacz m a Sul 86; Zvbozal-li brat
twoy y przedal sy o ... komvkoli (cuiąuam)
z rodv gego, po przedanyv może gy wiplaczicz,
kto chce z braceey gego B Z Lev 25, 47; Daley
okolyczny sząszyedzy albo gosczye, a pod kymkoly {OrtMac 61: pod kymkolwyek) ony szyed zą ..., mayaly o n y ... myesczanom... nathychmyasth odpowyedzecz ? OrtBrRp 50, 1; Gdy
woyth chcze pod kymkoly {OrtMac 132: pod
kym) czokoly zapowyedzecz..., tedy m a ...
wzancz dwa sząszyady ib. 96, 1; Gdyby wydzal
raczcza..., y<z> kogo zabyto, vranyono albo
czokoly gynego bezprawnego komvkoly bandz
{OrtMac 135: komukolwyek) vczynyono...,
trzebaly gemv wthore przyszancz k temv szwyadeczstwu, czyly nye trzeba? ib. 98, 3; Gdyby
yuz ktokoli (quis) chczyal w then zakon wsthąpiczi..., thedy m ynisthrovye... mayą onego
wsthąpvyączego... obyczaye... pilnye vypytaczi
1484 Reg 706; Alye to może bycz, yze ktokoly
przyschedl k nyey, myenyacz szye anyolem,
y zdradzyl yą Rozm 55; ^ z przeczeniem enikt,
nemo, nulluś \ Any wydzyan bodzye ktokoly
(ąuispiam) po wszey górze B Z Ex 34, 3, sim.
1471 M P K J V 19.
2. względno-nieokreślny: a. z odpowiedni
kiem w zdaniu nadrzędnym: Kthokoly bi myal
vmysl zalowacz o dzyedzynąn, ten ma począncz
rzecz swoyąn we trzi lyatha, a kthokoly... zamyaszka począncz ve trzi ly ath a..., offscheyky
vyecznee mylczenye m a yemu bicz włożono
Sul 94; Ktokoly (om nis... qui) my o naydze,
ten myo zabige B Z Gen 4, 14; Kthokoly {OrtMac 35: kthokolwyek) zamyeszka, ten przepadł
myesczky wyelkyerz OrtBrRp 34, 2; ~ b. bez
odpowiednika w zdaniu nadrzędnym: Ktocoly
czszno matko ma, sz ney wszytko czescz otrzima
Słota w. 93; Przetoz ye nam ch[a]walicz slusza,
w kem yescz koli dobra dusza ib. w. 98; K to
koly (quicumque) przelege krew czlowyeczo,
bodze gego krew przelana B Z Gen 9, 6; Szmyech
my bog vczynyl, bo ktokoly (quicumque) to
vsliszy, bodze syo mnye naszmyewacz ib. 21, 6;
U kogokoly (apud quecumque) swe bogy naydzesz, bodze przede wszemy brati nassymy zagubyon ib. 31, 32; Kogokoly szmyercz vduszy,
kaszdy w gey scolye bycz mvszy De mor te w. 13;
Ktokoli (quicumque A th 1, FI: ktorykole, Pul:

ktorykoly) chce zbawion bicz, nade wszitko po
trzebno iest, abi dzierzal krzesczianską wiara
M W 8 a; Kthokoly (qui Ex 22, 14) poszyczy
v kogo bydlą a wmrze v nyego albo rosznyemoze szye..., zaplaczycz mvszy themv {pro then),
komv poszyczono XV p. post. Kałużn 285;
A nye telko kto go vkvszyl, alye ktokoly szye
dotknął albo na kyem położono,... kasda nyemocz y bolyescz była moczą bożą a tego zyelya
nathychmyast vzdrovyona Rozm 224; Ktokoly
(quicumque M at 12, 50) czyny volyą oycza
m ego..., tocz yest moy brat, syostra y m athka
Rozm 344; A ktokoly (quicumque Marc 9, 36)
mnye przymye, nye mnye przymye, alye tego,
który mye posiał Rozm 371; ^ Ktocoly czczy
szensko twarz, mathko bosza, gy tim odarz
Słota w. 104; A ktoczkoly (quicumque) bodze
s rodu waszego, bodze s nym mnogi {pro moy)
szlub B Z Gen 17, 12; A ktokoly (quicumque
M at 5, 41) czye ydrączy, aby s nym schedl tyszyącz stayan, ydz ss nyem druga dwa tyszyącza
Rozm 270.
Ktokolwie z a im e k r z e c z o w n y 'ktokolwiek,
ktoś, quicumque9: 1. nieokreślny: Ieslizebi kthokolwie (ąuispiam) drugiego w sądzie ra n y l...,
thedi thakowi ma bicz wsądzon wieżą {leg.
w wieżę) 1498 MacPraw VI 273.
2. względno-nieokreślny: a. z odpowiednikiem
w zdaniu nadrzędnym: Ktokolvye (quis Marc
9, 34) chcze pyrvy bycz, then bądzye naposlyednyeyschy Rozm 370; Ktokolvye (quisquis Marc
9, 36) yedno s tych dzyatek przymye v ymye
moye, ten mnye przyal Rozm 371, sim. ib. 495;
Zydovye yvsz szye były sprzyszyegly, yze ktokolvye (quis Jo 9, 22) by posnął, aby on byl
Kristus, ten s synagogy byl vyrzvczon Rozm 422;
Zydoyye myely taky obyczay, yze kogokolyye
yąly a chczyely *vmovycz, tego zelazem yyazaly
Rozm 750; Bo my mamy prauo dvoye v zyemy:
pyrve, yze ktokolyye navcza albo każe przez
dopusczenya yyschego byskupa, tego mamy
ymorzycz Rozm 789, sim. ib. 805; ^ b. bez
odpowiednika w zdaniu nadrzędnym: Ktokolyye
ykvszyl, nathychmyast byl zdrov Rozm 224;
Ktokolyye (quicumque M at 15, 5) namyeny dar
który oyczv albo maczyerzy ode mnye, tobye
pomoże Rozm 355; Bo ktokolyye (qui M at
16, 25) chcze dvschą svoyą *vzdroyyl, straczy yą
Rozm 365.
Ktokolwiek z a im e k r z e c zo w n y *ktokolwiek,
ktoś, quicumque'>: 1. nieokreślny: Mayaly gosczye
albo okolyczny sządownye, pod kymkolwyek
{OrtBrRp 50, 1: pod kymkoly) ony szyedza,...
myesczanom... nathychmyasth odpowyadacz ?
Ort Mac 61; Gdyby raczcza w ydzyal..., ysz kogo
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zabytho, yranyono albo czokolwyek gynnego
beszprawnego komukolwyek bądź (OrtBrRp
98, 3: komvkoly) vczynono..., trzebaly gemv
wthore przyszyadz k temu szwyadeczthw, czyly
5
nye trzeba? ib. 135.
2.
względno-nieokreślny: Kthokolwyek {Ort
BrRp 34, 2: kthokoly) zamyeszka, then przepadł
myeszky wyelkyerz Ort Mac 35.
Ktole z a im e k r z e c zo w n y *ktokolwiek, ktoś,
ąuispiam, aliąuis : 1. nieokreślny: Gdiby kthole 10
(aliąuis), dobrey slawąthnosczi sząch {leg. sąc),
o kthorekole gwalthi byl poswan, powod powynyen bącz, czso wyedze, *doszwasthczycz
Sul 32; Gdy przes kogole (per ąuempiam, Dział
61: przez kogo) yąth bąndze, na lascze naszey 15
ma bycz Sul 60; Gdyby kthole (ąuispiam, Dział
48: nyekto) przeth namy corth vyąl..., na
naszey mylosczy ma bycz Sul 64.
2.
względno-nieokreślny: Staye na nym {sc. na
stole) pywo y v o d a... podług dostatka tego, 20
kthole może dostacz czego Słota w. 13.
Ktoś 'ktoś, ąuidam, aliąuis’ : A gdisz pobyegl
mosz geden, prziwyodl gy ktosz (ąuidam) ku
mnye B Z III Reg 20, 39.
Którak 'jak, jakże, w ja ki sposób, qui, ąuo- 25
modoż: Rozzy, panno, kahanecz, ohledawa kned
wynecz, gyesscze-li ge czai. A ktorak mozye
czai byczy? XV p. pr. Cant.
Któraki 'jaki, co za, ąuisnam : Ktorake, cyszo
{leg. cso) mnimas quis putas (quis putas puer 30
iste erit Luc 1, 66)? XV in. R XXIV 76.
Którako 'jak, jakże, ąuomodo9: Albo ktoraco
aut ąuom odo (aut ąuom odo potes dicere fratri
tuo: Frater, sine eiciam festucam de oculo tuo,
ipse in oculo tuo trabem non videns ? Luc 6, 42) 35
XV in. R XXIV 74; Ktoraco ąuom odo (in lege
ąuid scriptum est? ąuom odo legis? Luc 10, 26)
ib. ; ~ K torako ch[i]czalby gy manowacy quem
vellet vocari eum (innuebant autem patri eius,
40
quem vellet vocari eum Luc 1, 62) ib. 75.
Który, Chtóry, Ftóry, Tkóry fo r m y : n. sg. m.
który Gn 5a. 171 b. 173a. 173b. 179a, Gn gl.
102b, FI 67, 2, FI i Pul 23, 8. 10. 24, 13. 29, 11,
etc. etc.; ktery Sul 90; chtory ca 1450 P F IV
577, XV p. post. MacDod 32, EwZam 287. 289. 4 5
298. 302; ftory Rozm 58 6 ;/. która 1414 TymSąd
165, 1449 R XXV 164, Sul 99, B Z Ruth 1, 17.
Tob 5, 12, etc.; chtora EwZam 285. 288. 289;
neutr. które Sul 101, B Z Gen 7, 16. I Reg 20, 1,
Dział 33, etc.; chtore EwZam 298. 300; ^ g. sg. 50
m. ktorego Gn 175 a, 1420 M M A e V III 459,
Sul 71. 91, etc.; chtorego EwZam 299;
f . które Rozm 89; której Sul 24, Aleksy w. 42,
Dział 29. 45. 47, 1494 ZapWarsz nr 1761; neutr.
ktorego 1440 Pozn nr 1603, Sul 43, B Z Gen 12, 6, 55
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etc.; ~ d. sg. m. któremu Gn la . 181 a, BZ I
Par 17, 6, Dział 30, etc.; chtoremu EwZam 285;
f . której SaheReg 14, Aleksy w. 56; neutr. któ
remu OrtMac 36, OrtYrtel 119; chtoremu Ew
Zam 288; ^ ac. sg. m. który 1401 Pozn nr 508,
1407 Czrs 8, 1410 KsMaz I nr 1510, etc.; chtory
1402 KsMaz I nr 243; ftory XV ex. M PK J II
318; ktorego Gn 179a, 1413—4 M sza I s. 263,
XV R a f Zrań 92, etc.; chtorego EwZam 302;
/ . którą 1397 Pozn nr 332, 1399 TPaw IV nr 564,
Gn 4a. b, SaheReg 14, Spow 3. 5, etc. etc.;
chtorą 1407 KsMaz I nr 922, EwZam 304; ftorą
XV ex. M PK J II 320; neutr. które Kśw cr 25,
1413—4 M sza I s. 262, sim. VII, 1419 Pozn
nr 1037, etc.; chtore 1402 KsMaz I nr 141,
EwZam 292; ^ i. sg. m. którym 1440 Pozn
nr 1602, Sul 61. 81, B Z Num 23, 8, etc.; ktorem
Rozm 38. 327. 7 2 0 ;/. którą Dek V 4, Ort Br VI
357, ca 1500 Erz 36; neutr. którym Dział 23,
1474 ZapWarsz nr 1381, 1488 ZapWarsz nr 1630;
ktorem Rozm 56; ^ l. sg. m. (w) ktorem 1434
Pozn nr 1649, Sul 105, B Z Ex 34, 10, Dział 5. 28,
M W 15 2l, Rozm 212. 251, etc.; którym Sul 106,
EwZam 302, XV e*. PamLit XXIX 115. 118;
chtorym EwZam 301; / . której B Z Ex 20, 21,
Dział 35, Rozm 205; które B Z Deut 1,31; neutr.
ktorem 1434 Pozn nr 1649, Sul 108, B Z I Reg
19, 22, Dział 32, Rozm 99; tkorem Sul 41; któ
rym Rozm 99; ~ n. du. m. która B Z Ex 6, 27;
^ n. pl. m. którzy FI i Pul Ath 39, Sul 21. 64,
OrtMac 64, etc.; chtorzy EwZam 285. 299;
tkorzy XV p. post. R I s. XXXIX; które 1429
Pozn nr 1341, ca 1450 PamLit IX 319, B Z Jer
29, 8, Dział 3; / . który Rozm 698. 741; które
1423 AKPr V IIIa 163, ca 1425 EwKReg 42, etc.;
chtore EwZam 293. 297; neutr. która Gn 179a;
które Rozm 69. 261; chtore EwZam 287; ~ g. pl.
m. których 1413—4 Msza I s. 263, sim. VII,
1426M sza IV s. 314, sim. VIII, B Z Ex 18, 3, etc.;
chtorych EwZam 288; / . których Dział 36,
Rozm 819; neutr. których Sul 54, Dział 46. 63,
Pul 18, 3; ^ d. pl. m. którym Dział 10. 50. 54;
ktorem Sul 96, Rozm 735; / . którym 1422
Przyb 16, B Z I Par 18, 6; ktorem 1498 MacPraw
VI 275, Rozm 834; ~ ac. pl. m. który 1433 Zap
Warsz nr 377; które 1414 RafPocz 17, 1415
A K H III 251, 1421 ZapWarsz nr 18, etc.; ktere
Sul 91; f . który 1422 ZapWarsz nr 30, 1469
ib. nr 1317; które 1423 ZapWarsz nr 81, 1425
ib. nr 122, 1426 Msza IV s. 313, sim. VI, etc.;
chtore 1408 KsMaz I nr 1116; neutr. która 1434
ZapWarsz nr 501, B Z Ex 35, 29. Jer 29, 19,
Dział 33; które B Z Ex 34, 1, 1455 TymSąd 12,
Rozm 135. 727; ^ i. pl. m. którymi Kśw cr 18,
OrtBrRp 50, 2, Dział 7. 24, 1464 ZapWarsz
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nr 1183; ktoremi 1426 M sza IV s. 315, 1494
ZapWarsz nr 1767a, Rozm 8 1 8 ;/. którymi 1435
Pozn nr 1652, Dział 7, Pul 9, 23; ktoremi Rozm
197. 749; neutr. którymi B Z Ex 34, 27, OrtBrRp 54, 1, OrtMac 61; ^ l. pL m. (w) których
1441 StPPP II nr 2973, Sul 75, Dział 20. 36;
/. których 1427 ZapWarsz nr 2702, 1476 A G Z
XVIII 124, XV e*. M PK J II 318; neutr. któ
rych Rozm 317. 443.
Z n a c z e n ia : A. z a im e k w zg lę d n y 'który,
qui : 1. użyty przymiotnikowo: a. człon określany
znajduje się w zdaniu nadrzędnym: aa. z odpo
wiednikiem w zdaniu nadrzędnym: Czyebye, kaplanye,... prossa, aby mya rosd<r>zessyl thą
moczą, którą masz a deo omnipotenti Spow 3. 5;
P o tr... blissy yest crwo k tey dzelniczi, o ktoro
gy Rosznowe gabaly 1408 HubeZb 123, sim.
1424 ZapWarsz nr 95; Jako Mikolayew oczecz
trzymał to szedlisko, o które mv wyną daye
Splawsky 1419 Pozn nr 1037, sim. OrtBr VII
553, OrtMac 89; Jsze pani Anna Ludomska
thego plascza, o ctory na Dobrogosta żałowała,
ne dala any posziczila 1421 Pozn nr 1091; Jacom ya o tho krziwdo oth Micolaya wstał, eze
mo nye ysyedlil na them ogrodzę, na kthori mo
prziwabil 1427 ZapWarsz nr 2737; Ysze to
zytho, w kthorem czetrzewye nalyeszony, do
*Wroczslawye wyeszono 1434 Pozn nr 1649; Jsze
moy mąsz ne wnosi do *mpne w dom penadzy
any dobithka, any szitha w ten slath {leg. ślad),
ktorz {pro który) my zastawon 1435 ib. nr 1448;
Czso gest pan starosta zalowal na Krczona oth
krolya o thy wschistky rzeczy, kthorimy gy
wynyl oth kro ly a..., swyaczczimy, ysz gest
Krczon w thych wszistkych rzeczyach praw
ib. nr 1652; Ot tich kony, na ktorich gest je
chał s Opatowcza, zaplatąsmy yczynili 1441
StPPP II n r 2973; Then liszt, k<t>horemw
kszadz arcibiskwp przyganil..., ge[he]st spraui<e>dliwy 1443 A G Z X II 108; Chczeemi, abi
sandzaa y podsandek they zeemye, myedzi
kthorey granyczamy myeszkacz bandzeem (terrae, infra cuius limites m orabim ur),... myely
sandzicz Sul 24; Potem tho iste bidlo do fol
w ark u ... onego xanząnczya, w ktorego xanschthwye (in cuius ducatu) ona dzyedzyna bandzye albo lezi..., dopandzycz... ma Sul 111;
Gydze Abram aze na to myasto, do ktorego to
biły szły B Z Gen 12, 6; Vczynyo znamyo to,
ktorego (signa faciam, quae) nygdi nye wydały
na szemy B Z Ex 34, 10; Popysz sobye słowa ta,
ktorymy (verba haec, ąu ib u s)... sczwyrdzylesm
szlyvb ib. 34, 27; M a gy gescze k themv szamosszyodm poprzyszancz, az gest on taky zaczwyerdzony czlowyek w them tho myesczye,

sz ktorego lysth on przynyoszl OrtBr VI 372,
sim. OrtMac 98; Nye zamyeszką tych tho ludzy, kthorych szye rzeczy podyal OrtYrtel 118,
sim. OrtMac 25; Obye stronye... o wszytky rze
czy y czlonky thy, które thv są poloszony, na
nas spvsczyli Dział 3; A gdyby rzeka moczą
swą... gynszym byegyem syą obroczila, tedy
ony brzegy, ktorimi pyrwey woda rzeky czekla,
dzedzynam badą za granycze ib. 1 ; Aczlyby tesz
zastawa wyączey nyszli thy pyenyądze, w któ
rych zastawyona, tedy ostatek ma wroczycz
temv, czyya była pyrwey ib. 20, sim. ib.; Przeto
chczem, a b y ... to gymyenye, od ktorego odbyegayą (ąuibuslibet bonis eorum, ąuae habent),
naszemy sto ły ... przysądzono ib. 31; Aczby
kto prawa opysczayącz ta, która mayą, gyn
szym sądzycz bądą, pyrwsze mayą straczycz.
Ale przeto chczem, aby gdze kto zgrzeszy, tam
tesz ma czyrpyecz tymsze prawem, które w tern
myescze abo we wszy gest (illo iure, quo illa
villa tunc usa fuit, Sul 43: onym prawem, kthorego ona wyesz pozywałaby) ib. 33; Dzeczy
mayą odpowyedacz a nye mogą syą dawnosczą
onych lyath, których byli pozwany (illorum annorum, quibus induciati fuerunt), wyiącz ib. 46,
sim. Sul 54; Yakom ya zadzyrszal Katharzynina
cząscz przeth posswem za thymi snaky, kthorem
yrzandowy vkazal 1464 ZapWarsz nr 1142;
W szydlye w tern, które (quem, FI: iesz) są
skryły, vwyąsla iest gych noga Pul 9, 16; Owa
my sza *przyweydly tego czlowyeka prawego
y nyewynnego, yakoby krzywego, *kturego ządaya na szmyercz potepycz XV p. post. RozmPam 473; Thi rzeczy, o których szyą ewangelya
toczi, dzyali szyą... tegosz lata XV ex. M PK J
II 318; Czczyenye o thych znamyonach, które
szye dzyaly (de signis, quae fiebant) po wschemv
svyathv Rozm 69; A to iuze yednego d n y a...
ynydzyesch w te zyemyą, do ktoress (ad quam)
posłań Rozm 89; Schedl do tego ymarlego
y smovyl tą slova, które (yerba, quae) kazał
Yesus Rozm 135, sim. ib. 727; Ten kyelych,
o ktorem movy Davyd v psalmye Rozm 643;
Ależ yą ty syostry, który były s n y a ..., ty yą
dzyerzaly Rozm 698, sim. ib. 741; Byezavschy
yeden y przynyosl thy ystne povrozy, ktorem y...
Iesus byl vybyl s kosczyola Zydy targyyącze
Rozm 818; ^ (niebezpośrednio po członie okre
ślanym): Thy rany służebnik wydzal, które
Wyssek Dorocze zadał 1428 AKPr VIIIa 172;
Jako Dzirszek thego volu przedal, za kthorego
v mne pyenandze wszanl 1429 ZapWarsz nr 267;
Ysze na tern wosze zytho wyeszono do *Wraczslawe, na ktorem kamyen mlinsky wsząl 1434
Pozn nr 1649; O kthore pyenądze J a n ... na mią
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zalowal, thim ya vinowath, na kthorem roky
wisznal 1438 ZapWarsz nr 859; Tho gymyenye
tych dvchownych na naszą pracza przypysygemy, którym owszeyky mylczenye ykladamy
Dział 10; Yako ya nye szbyl P yotra... anym
mv thych ran zadał, kthori woszny oglandal
1469 ZapWarsz nr 1317; Jakom ya tho bydło
w szwey szkodzye zagyal, o kthorem poswal
thego tho Jana 1481 ib. nr 1513; Jakom ya
Daczbogowy thego drzewa yemv nye przedal,
sz kthorym gyemv konye pobrał 1488 ib. nr 1630;
Thy pysma szą, które o mnye davayą svyadecztwo Rozm 261; A tez nye tern vmyslem movyly, ktorem Cristus movyl Rozm 720; Które
rzeczy to ssą, ktoremy by on chczyal vass za
kon zagubycz? Rozm 749.
bb. bez odpowiednika w zdaniu nadrzędnym:
Iaco pline wozk, ktori pline od oblicza ognowego (sicut fluit cera a facie ignis), taco zgincze
grzeszni FI 67, 2; Oycze nasz, yenze yesy, gl.
ktori yestes, w nyebiesyech Ojcz 6; Iacom ya
Stachne ne dal grziwni, chtoro mi bil Pacoslaw
winowa<t> 1407 KsM az I nr 922; <N ąm ...
thowarzystwo dacz raczy... sze wszythkymi
swyathimi thwim i), myedzy kthorych (intra
ąuorum , Msza III. VI. V III: gychsze, IV : kthoremy) nasz thowarzystwo <przypusczy> 1413—4
Msza I s. 263, sim. VII; <Dacz raczy... przesz
J. C h r...> , przesz kthorego tho (per quem,
Msza III. VIII: gegosz, VIII: kthoregosz) thy
*wysztky zawszdy sthwarzyasz 1413—4 M sza I
s. 263; Y przyblyzyw so k mestu cu toremw
(pro ctoremv?) *sed (quo ibant Luc 24, 28)
ca 1425 EwKReg 42; Jacom ya nye smowil s Ja
nem placicz za sbice kmecya, ktorego sbil 1429
ZapW arsz nr 2921; Jakom nye wsdala swemu
mąnszu trzeczey^czansczy Nyeczayny po lyscze
dziedzicznem, ktorim szą przecziw panv Gnyeznyenskemy przą 1440 Pozn nr 1602; Czinschye
y przechodi, o ctore swym prawem dowyedzą
1443 Czrs s. LXXIV; Tegodla my ystawyamy,
aby... castellany (leg. kasztelanii), to gest panystw (leg. państwu), w tkorem (in qua) mąszoboystwo yczynil,... cztyrzi grziw ni... zaplaczil
Sul 41; Vstawyamy, aby oczecz zywącz mogl
dzeczem swogim y zenye... ystawycz pewne
opyekadlnyky, które by chczal, a o ktorich
wyączey dowyerza (quos yoluerit et de quibus
plus confidat) Sul 75; Pan, poth kthorim by
szedzely (sub quo degent), nye ma gych otheymowacz Sul 81; Czestnykom, na *ktere slusche
(quorum interest), zaplaczicz ma bicz prziczysnyon Sul 91; W vyną pyąndzyesyant... panom
czestnykom, ktorem slusche (quorum interest),
przepadnye Sul 96; Tegdi w domu, w ktorem

(quam)... mansz yey bidlycz bilobykl,... myaszkala bandzye Sul 105; Po smyrczy mąnza yey...
w domu, w którym (in quibus) mąnsz yey s tego
swyatha sczedl, po zywotha yey... bandzye
myąnszkacz Sul 106; Vbacz grzechów ssiedm
bycz teze, które wiodą do pyekla dvshe ca 1450
PamLit IX 319; Moyszesz przystopyl ku czyemnoszczy, w ktorey (in qua) bil bog B Z Ex 20, 21;
Napyszo na nych słowa, które (quae) soo myali
czky ib. 34, 1; Wszitczy *moszowye y szony...
ofTyerowaly dary, abi dzyalana bila dzyala,
która (quae) przykazał pan bog ib. 35, 29, sim.
BZ Jer 29, 19; Vdzyalal y o łtarz..., s k<t)orego
(e cuius) woglow pochodzyly rogy B Z Ex 37, 25;
Uczynyl pizystrzesszee, na ktorego (in cuius)
pooludzenney stronye biły oponi ib. 38, 9; Po
magał gemv pan we wszech rzeczach, ku ktorim
(ad quae) szedł bil B Z I Par 18, 6; Nye posluchaycye snów waszich, które (quae) syo wam
dzeio B Z Jer 29, 8; Moga-ly raczcze przynyewolycz k gynym yrzadom sz gynymy przyszasznyky,
kthorymy by on zamyeszkal przyszasznyk wrzad
OrtBrRp 50, 2; Mystrowye, kthorzy wyedza
praw o..., thaczy ludzye mogą sz wamy bycz
OrtMac 64, sim. OrtBrRp 52, 4; Gdyby czlowyek byl radzczą..., a then radcza by odstąpyl
radzecz y prawa, ku kthoremv przyszagl..., czo
ten za to ma czyrpyecz? OrtYrtel 119, sim. Ort
Mac 36; Gdy kmyecz czalym plvgyem, w ktorem
ma woli abo konye a orze, ma dacz yprawyonych konopy cztyrzy kyty Dział 5, sim. ib. 28;
Vstawiamy, a b y ... kyelych za poltory grzywny
do czyrekwie, do ktorey przysłuchał, sprawyono
ib. 29; Gdy kmyecz kmyecza zabyge, tedy panv,
ktoremy przyslusza (vel ei, cui ius persuaserit),
za wyną trzy grzywny ib. 30; <P>odlug starego
obyczaya było, ysz gdy sluszebnyczi k v ... zabitem y... były przywołany, prawem swym rze
czonym krwawne, odzenye, w ktorem zabyty byl
(in quibus fuerat occisus, Sul 42: szathi, w gich
bil zabyth), sobie brali ib. 32; Tedy F alk o ...
wząl gemy myecz y s tobolą, w ktorey (in qua,
Sul 44: w geyzye) były trzy skoczcze pyenyądzi
ib. 35; Przeto m y ... ystawyamy, aby gdy bracz a... w tern dzale bądą myeszkacz przez trzy
lyata y trzy myesyącze w mylczenyy, a przed sa
dem tego nye wzrvszaly, wygąwszy doskonała
przyczyna, dla ktorey (propter quam, Sul 53:
prze którą) by dawnoscz bycz nye mogła, tedy
tako zamyeszka, przerzeczoną dawnosczą ma
mylczecz ib. 45; Slvsche ystawycz, aby prawa
nyektorych panystw, kthorych (quorum) za
plata tylko na pothwarzy zalyeszy, owszeyky ge
sskazycz ib. 63; Calamus korzenye, s ktho
rego telko kapye (Ezech 27, 19) 1471 M PK J V
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105; Boguchna Katharzynye nye zadała ran
gwalthem, thore (pro kthore ?) woszny oglandal
1475 ZapWarsz nr 1412; Eadem sublevacione
aque subundastis al. zathopilysczye... naves molendini, in ąuibus rotę currebant al. lodzye 5
młynne, na kthorych kola byegaly 1476 AG Z
XVIII 124; Jako my tho ygyednaly Jacvba...
o poswy, kthoremys go była poswala o sbycze
1494 ZapWarsz nr 1767a; Jeslibi ktho plinącz...
ja z ... wylom yl..., thakow i... od kazdei per 10
sony, kthorem bi then gwalth yiczinyl, ma zaplaczicz 1498 MacPraw VI 275; Zgymany będą
w radach, ktorymy (ąuibus, FI: gimisz) myszlyą
Pul 9, 23; Nye są molwy any kazanya, których
(ąuorum, FI: gichse) by nye słyszany glossy gich 15
Pul 18, 3; Była szvyatloszcz prawdzyya, chtora
(quae Jo 1, 9) oszyyecza kaszdego czloyyeka
przychodzaczego na then szvyath EwZam 285;
la yestem Gab<ri>el, chtory (qui Luc 1, 19)
stoyą przed bogyem ib. 287, sim. ib. 302; Dlya- 20
thego yszesz nye yyerzyl slovam mogym, chthore
(quae Luc 1, 20) napelnyą szyą czasy svego ib.
287; Tak ydzyalal mnye pan dnyow, chtorych
(ąuibus Luc 1, 25) yeyrzal oddalyacz szromothą
moyą ib. 288; Posłań yest angyol Gabriel od 25
boga do myastha galylyeyskyego, chthoremy (cui
Luc 1, 26) gymya Nązareth ib.; A wstapyl thesz
Iozeph... d o ... myastha Dauidovego, chthore
(quae Luc 2, 4) zovą Bethlegem ib. 292; Pobył
*vszysky dzyathky, *chthorze (qui M at 2, 16) 3 0
były w Bethlegem ib. 296; A przetho yszelkne
drzevo, chtore (quae M at 3, 10) nye czyny ovocza dobrego, bądzye yyczyatho ib. 298, sim. ib.
300; Chthorego (quem Jo 1, 45) napysal Moysesz... y proroczy, nalyeszlyzmy, Ihusa ib. 302; 35
Otho prawdzyyy Israelita, w kthorym (in quo
Jo 1, 47) lszczyyoscz nye yest ib.; Uwyerzyly
pysmv y movye, chtora (quem Jo 2, 22) movyl
Ihus ib. 304; I skazały tovarzyszom, *chtory
(qui Luc 5, 7) były v gynszey lodzy, yszby przy 4 0
szły ib. 306; Villa, w ktoree bil Ihus, bila in
monte XV ex. M P K J ll 319; Povythan, szwąthy
grobye, w kthorym lezal bok szam XV ex. PamL it XXIX 115, sim. ib. 118; Lima, proprie pyłka,
kthora zelazo tra ca 1500 Erz 36; Kyedy doko 45
nał pokvsz, s ktoremy był czart przyschedl (omni
tentatione, ad quam yenerat), y odstąpyl od
nyego L ucyper... od boga Rozm 197; O svaczbye, na ktorey myły Iesus przemynyl vyno z vody
Rozm 205; Tedy począł layacz myastom, v któ 50
rych (in ąuibus M at 11,20) czynyl czvda vyelykye
Rozm 317, sim. ib.; Pokasczye my pyenyądz,
ktorem czynsz placzyczye (ostendite mihi nomisma census M at 22, 19) Rozm 327; A myal
zoną y dzyeczy, o których pyssano (sicut scrip- 55
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tum est de eo) Rozm 443; K temv nadeschly
nyektorzy yny zyolyenyczy, ku ktorem blogoslavyona dzyeyycza rzekła Rozm 735; Geden
raz od myotly, których *lezela kupa yyelyka
Rozm 819; Tako yyatsche rany, ku ktorem była
ona payloka yewrzala, otvorzyly szye przez oną
pavloką Rozm 834; ^ Dwa syni gego, z nych,
z ktorich (ąuorum) gednemu dzano Gerson BZ
Ex 18, 3; Szyadl Moyszesz, abi sodzyl lud, gensze, który (qui) stal przed Moyszeszem ib. 18, 13;
~ (niebezpośrednio po członie określanym) : Ra
czysz thego yszyczyczy a swą laszką nam daczy,
przesz która bychmy mogły nabycz ducha swathe<go> SaheReg 14; Iaco iesto (leg. jest to)
ne Micolayow brok rsz<y>, o chtorim ia żało
wał 1402 KsMaz I nr 243; Ne s mo wolo oprawal chicz Potr, o chtorem nan zalowal 1408
ib. nr 1116; Jaco czsso P yotrass... zalowal na
Ja n a ..., aby mu dwe *prampniczy... wząl, ku
którym on blyssy gest..., a temu trzy lata wysly, nisli go prawem gabal 1422 Przyb 16; Yako
... przeszegnalby... thy swanthe obyathy czyste,
naprzood które (quae, M sza II. VI. IX : czso,
III. VII: yeesz)... obyatuyemy thobye za czyrkew swanto 1426 Msza IV s. 313, sim. VI; Jacom ya o tho krziwdo oth Staszca wstał, eze
mi chicz nye dal, na ktorich mo osadził 1427
ZapWarsz nr 2702; Jan Jugo nycz nye ma
w Staschewe any listy *wsdawnye pana staroscyni dzelne na poi Staschewa Jugowi visly,
które bi mocz mąly 1429 Pozn nr 1341; *Nyosl
czebye pan bog twoy, iako czlowyek obikl
noszycz syna swego małego po wszitkey drodze,
po ktorescze chodzili (per quam ambulastis)
B Z Deut 1, 31; <C)zastokrocz myedzi naszimi
poddanimi o graniczę gadky bywayą, myedzi
ktorimi (ex ąuibus) nakład straw y szylnych
roboth rostargnyenya bywayą Dział 7; Gdy
masz po smyerczy szony swey swoge syny
oddzely z gymyenya, którym to dzalv nye
mogl odmowycz (quam filiis denegare non
yaleat)..., po smyerczy oczczowey synowie taky
dzal mogą wzruszycz ib. 54; Jako ya nye pozegl
dwv czyoschnv gwalthem, kthore yrzyand
oglyandal, za kthorymy stharssy gych trzymały
gymyenye 1464 ZapWarsz nr 1183; Byl czlovyek posiany od boga, chthoremy (cui Jo 1, 6)
gymyą było Jan EwZam 285.
b. człon określany znajduje się w zdaniu po
bocznym: O cthoro semitam dala nam pani
Mickova yino, teysmi mi ne cinili 1399 TPaw IV
nr 564; Ktoricz clouek ven yerzy, tenczy bodze
yeszuan ku uekuge svathlosczy Gn lb , sim. ib.
171 b. 172a. 173b, Dek III 15; O chtore sedlisko
zal<ował> na mo lasek, na tern [...] wiszey
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trzech lat 1402 KsMaz I nr 141; O ktori jasz
szalował na mo Vith, ten ja biyo daley trzech
lath 1407 Czrs 8, sim. 1410 KsM az I nr 1510,
1419 AKPr V IIIa 44, 1427 ZapWarsz nr 239.
2696, etc. ; O które razy Mikolay na *mo 5
szalował, tom ya yemu uczy<(ni>l sza gego
*poczotkem 1414 RafPocz 17, sim. 1421 Zap
Warsz nr 18, 1434 R T H VI 28, 1434 Z iel I
151, etc.; O ctoro cztirdzessczi cop Jan zalowal
na mo, tich mu ia ne winowath 1421 Czrs 252, 10
sim. 1424 ZapWarsz nr 86, 1426 ib. nr 174,
1429 ib. nr 345, 1438 Czrs s. LXV, 1447 Zap
Warsz nr 801; O ctore drzewo Jakub na Wanczslawa szalował, tho on szwe brał 1422 PF
VIII 17, sim. 1422 ZapWarsz nr 42. 43, 1427 15
ib. nr 218a. 2687. 2751, 1439 Czrs s. LXXXII,
etc.; O ctori dwe kopę skodi *Larzarz na mo
szalował, sza teszm igego dzeczem doszicz
yczinil 1422 ZapWarsz nr 30; O kthorego
czlowyeka Jacub na myan sza1oval, thegom 20
sbyl, kyedi s mego lyasza drwa do woza nosił
XV p. post R a f Zrań 92, sim. 1428 ZapWarsz
nr 2845, 1436 ib. nr 482, 1440 SprTN W VIII
2, 41, 1443 ZapWarsz nr 715, etc.; O kthore
lanki *namj Jacusz zalowal, tichem mu ne popasł 25
1423 ZapWarsz nr 81, sim. 1425 ib. nr 122,
1428 ib. nr 2791; O ctori penodze Derszek na
mo zalowal, za thi mw oczecz moy dosszicz
yczinil 1433 ZapWarsz nr 377; O która wrotha
Micolay na myą zalowal, thymym ya gonyl 30
sz gego wolyą 1434 ib. nr 501; Która (quae)
cyo zemya przymye ymarlo, w teysze y ia
vmro B Z Ruth 1, 17; ~ K thorey gyedno (sc.
żony) bandzesz chczyecz, szlvbyą thobye, thą
35
masz myecz Aleksy 42.
c.
człon określany znajduje się w zdaniu nad
rzędnym i pobocznym: aa. z odpowiednikiem
w zdaniu nadrzędnym: Jacom ya wtenczasch
szedzal pole lawnicoff w ten dzen, na który
dzen wlodars paną Janów sdąl rok 1428 Pozn 4 0
nr 1307; Jako ya na them dzale ogrod zagrodził,
kthori dzal moy listh ożywa 1451 ZapWarsz
nr 924; Vtory {leg. ftory?) czlovyek na tern
stoy, aby yego tluscze naslyadovaly, ten czlovyek łączno svady spravy Rozm 586; ~ bb. bez 45
odpowiednika w zdaniu nadrzędnym: Parnyothko
chw alocz... wschythkych szwanthych thwich,
kthorich (quorum, M sza III. VI: gychsze)
swanthich zasługami, modlithwamy, prozbamy
pozyczy..., abychom byli zaschczyczyeni po- 50
moczo 1426 Msza IV s. 314, sim. VIII; M ro
czek... wydzerszal trzeczyą cząn<ś)cz... Pyescisy n a..., o ctorą czascz Mączko zalowal 1428
Pozn n r 1498, sim. 1472 ZapWarsz nr 2963,
1474 ib. nr 1433, 1477 ib. nr 3088; P y o tr... dal 55
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sto grzywyen..., ktorego sta grzywen Dzersek...
gemu nye wyerzy 1440 Pozn nr 1603; A ten
pan, od ktorego yischetl taky kmyecz, ma
scholtissa... posslaacz, ktori scholthys (qui
scultetus) s przisyansznyky thimy ku czczy
gich wząncz mayąn, ize ten kmyecz panu
sw em u... prawa nye vczinyl, yako myal
Sul 91; Tedy został po them th o ... dzeczaczv
geden d o m ..., sz kthorego domu gescze było
wynowatho pyacz grzywyen OrtKał 185, sim.
OrtMac 86; < K )vnrath... wyodl szescz świat
k ó w ..., myedzy ktorimy (quorum, Sul 35:
gychsze) swiathky byl Pyotr Dział 24; Jakom
y a ... nye sbyl Jana, gdi przigechal do młyna,
na kthori młyn prawo mą mlecz zitha swego
1470 ZapWarsz nr 2948; Jakom ya vrzandv
kxazaczego na blysskoscz... nye w<io>dl,...
kthora blysskoscz na nye spadla po Gotarcze
ib. nr 2994, sim. 1471 ib. nr 2955; Jakom ya
nye wyodl gwałtem wosznego... na gymyenye
M arkow o...,
kthore
gymyenye lezi na
Vaschyech 1472 ib. nr 3071, sim. 1489 ib.
nr 1592; Jakom j a ... nye o ra ł... gwalthem na
yyenye nyeboszky A nny..., kthore vyano on
okupyl 1474 ib. nr 1384; Drugye krolewstvo
myeny, które przysluscha ku panv czyemnosczy,
s ktorego krolevstva yest ten svyath y yschytky
czyala Rozm 781;
~ Taky zyem yanin...
thimy tho przisyąnsznyky... poswyatczi, które
poswyatczenye gdi syąn stanye (qua protestatione facta), ten isti km yecz... k o p ąn ...
zaplaczi Sul 101; Taky pan, cziy kmyecz yest
sbyt, ma wskazacz panu, ktoregosch wsy przebiwacz sbyl, po ktorem tho wskazanyu (post
quam intimationem) panow ye... poi k o p i...
vesmą Sul 108; Wząli w obyczay swiadeczstwo
odrzvczacz, którym odrzvczenym (ex qua oppositione) czynya sylne yczysnyenye prawdze
Dział 23; <I>dzyk szalował na Falka, ysze...
przyszedwszy Falko gest swieczą zagasyl, s kto
rego zagaszenya swiecze (qua extincta) w tey
sswadze Gydzyk nye wye, kto gemy zadał raną
ib. 35; Jakom ja samowthor nye zaorał pluzycza... anim myedze skazyl, kthora snaky
czyniła, kthorim zaoranym odeszły jemy
yszythky 1474 ZapWarsz nr 1381; ~ A tako
ziemyanye czastokrocz konye, na których by
nam ryczerstwo myely sprawyacz, straczayą...,
dla których wyn po sąnd nasch radży przychodzą
Dział 36; Nyektorzy wząly sobye w obyczay...
potwarzacz lyvd nyewynny o maszoboystwo
przed dawnymy lyathy yczynyone y przed
sądem przyganycz, dla ktorey dawnosczy lyat
y starosczy rzeczy oczysczenye nye mogło bycz
ib. 47; Jakosz thy mnye postapyl przes smowcze
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schesthnascze kop grosshy..., kthorey summi
yplaczylesz my polschosty kopy 1494 ZapWarsz nr 1761.
2. użyty rzeczownikowo: a. osobowo 'k to ,
co, qui : aa. z odpowiednikiem w zdaniu nad
rzędnym: O thych, kthorzi nye pod yaną
stoyą chorangwyą Sul 21, sim. Dział 12, 1474
ZapWarsz n r 1383; Który (qui, Sul 4: ktliG)
nye ma czym oracz, ten ma bycz wyzwolon
od dzesyącziny konopney Dział 5; Vstawiamy,
aby odtychmyast czy, które pozową przed nas
albo przed naszego sądzą, dobre a dluge ymyeli
rozmyslenye na odpowiadanye przed sadem
ib. 15; A gdyby ten, który namowy, y ten na
mówiony bylibi w gedney dzedzynye..., tym
obiczagem badze myecz dawnoscz namowyony
mymo geden rok ib. 45, sim. ib. 47. 51; Day
nam, kthorzy yey dzyszya służba czynymy,...
we wszythkych potrzebach nasich wyszluchanie
M W 63 b; Thy brony mye, w kthorem nadzyeya
mam! M W 75a; Czo ma byczi czynyono
z onymi, którzy by chczyeli thą regułą przyączi
1484 Reg 705; A yelyekolvek przyąly gy, dal
gym mocz szyny boszymy bycz, thym, *chthory
(his, qui Jo 1, 12) vyerza v gymyą yego, chtorzy
(qui Jo 1, 13) nye ze krvye any z volyey czyala,
any z voley mąsza, alye z boga narodzyly szyą
są EwZam 285; Tenczy yest, o chthorymem
movyl (de quo dixi Jo 1, 30) ib. 301; Then,
kthory thą pyosznką yesth zlozyl, ku czczy,
chwale thwey, Chryste, gyą wylozyl XV ex.
MacDod 141, sim. De nativ w. 50; Bo ku pokuczye napomynal ty, które krzczyl Rozm 175;
Iakoby rzeki: Jaczyem ten, o ktorem to pyssano
Rozm 251; Idą y byegalam myasta y vlycz,
schukayączy tego, ktorego mylvye duscha moya
Rozm 747.
bb. bez odpowiednika w zdaniu nadrzędnym:
A gysz so dobrze czynyly, podo w szywot
wekvgy, a którzy (qui) zle, w oghen wekvgy
FI Ath 39, sim. P uł; Sdrowa yesz, ku ktorey
(<SaheReg 1— 11. 15—7: k thobe, la : ku tobe)
my volamy stradne Gyewyny dzeczy Sahe
Reg 14; Le thako, aby którzy mayą prawo
(quod qui habent ius), aby nye pozywany,
yeno przes lysthy nasze tylko mayą bycz po
zwany Sul 64, sim. Dział 49; A chtory poszyua
mnye prze myą (qui m anducat me et ipse
vivet propter me Jo 6, 58) ca 1450 PF IV 577;
Które gest weszło (quae ingressa sunt), samyecz
a samycza, wszelkyego stworzenya, to gest...
w gego stan wwyodl B Z Gen 7, 16; Toczsta,
ktorasta mowyla (qui loquuntur)...: Ten to
gest Moyszesz <a> Aron B Z Ex 6, 27; Alysz
gdybi bili pozw any... przed nas abo naszego

sadzą, tedy mayą odpowiadacz, którym to ma
bycz dano rozmyslnye a obyczaynye Dział 50;
Sdrowa bandz, ktorasz szyna bożego wydzyala
ymarlego Naw 31; Wzdzalal mnye wyelyka,
chtory moczczny *gyestht (qui potens est Luc
1, 49) XV p. post. MacDod 32, sim. EwZam 289;
Rozmyszlay pylnye pylnoscz thwa y ymysll,
tkorzy twym gymyenym szye opyekagyą (qui
tua administrant) XV p. post. R I s. XXXIX;
Blogoslayyona, chtorasz (quae Luc 1, 45) wyerzyla EwZam 289; Chthory (qui Luc 3, 11)
ma dwye svkny, nyechay da nye mayączemy
ib. 298; A chthorzy (qui Jo 1, 24) były posiany,
były z pharyzevszow ib. 299; Alyecz przyydzye
mocznyeyszy, chthorego (cuius Luc 3, 16) nye
yestem dostoyen rosvyąsacz rzemyszka bothow
yego ib.; Alye *ktorzy (qui Jo 8, 26) mye posiał,
yesth pravdzyvy Rozm 472.
b. nieosobowo 'co, quod (quae)y: Przygyamnye myecz raczył yesz... <tho>, kthore (quod,
M sza III. VI: czsso, IV: kthoro, VIII: czo)
<tobye> dal napyrszy kapłan 1413—4 M sza I
s. 262, sim. VII; I wroczyly szya są pastyrzovye,... chvalyancz boga ve yszystkych, chtore
szlyszely (in omnibus, quae audierant Luc
2, 20) EwZam 293; Nye yyedzyelyszczye, isze
w thych, chtore (in his, quae Luc 2, 49) oycza
mego są, slvsza mnye bycz? ib. 297; Dzyvy
a czvdy rozmaytemy poczvyrdzal wschytko,
które przepovyedal o Iezvcrisczye (quae de
Jesu facta recitavit) Rozm 233; Tho, które
szye vrodzylo czyalem (quod natum est ex
carne Jo 3, 6), czyalo yest Rozm 237, sim. ib.
728; Nye rozvmyeczye, yze wschytko, które
(quia omne, quod M at 15, 17) ydzye wsta
(leg. w usta), ynydzye w brzuch Rozm 356;
^ Vschedschy v radą kupyly... rolyą ffygulo v ą... y dały ya na pogrzeb pyelgrzymom,
które szye stało bozem przezsrzyenym Rozm
763.
B. z a im e k w z g lę d n o -n a w ią z u ją c y 'a ten,
ten to, ten właśnie, qui : A wyacz mv czeszarz
dzewka d a l... Kthorey krolewnye Famyana
dzano, czo ya Allexemu dano Aleksy w. 56;
Y rzeki gest bog ku Kaynu: Gdze gest Abel,
twoy brat? Ktori (qui) tak otpowyedzal BZ
Gen 4, 9, sim. Dział 27. 33; Modlyly syo bo
gom czudzim. Prze ktori to (pro quo) grzech
podany soo pod myecz B Z Judith 8, 19; Ale
Franczek gey spytał, kako dawno schla za
masz. K tóra odpowiedzala (respondente Lucia):
Yvsz cztyrzy lata Dział 26; Chtora (quae Luc
1, 29) gdy vszlyszala, zasmączyla szyą yest
w movye yego EwZam 288.
C. z a im e k p y ta jn y 'kto, który, ja k i, quis,
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quV: a. w pytaniu niezależnym: Exiuit homo
ad opus suum. N a które? Na to, iez sam ziaua
Kśw cr 25; Ktoricz gego mocz mose vypisacz
quis plenitudinem indagare potest? Gn gl. 102b;
Ktori (quis) iest ten crol slavi? FI 23, 8, sim.
Pul, sim. FI i Pul 23, 10. 24, 13; Ktori yszitek
(quae utilitas) we krwi moiey? FI 29, 11, sim.
Pul; Które so to rzeczi (qui sunt hi sermones
Luc 24, 17), ges to mowyce medzy sobo?
ca 1425 EwKReg 42; Ktori (quis) gesz ty, synu
moy? B Z Gen 27, 18; Ktorim rozvmem (quo
modo) posromoczo, gegos to bog nye posromoczil? B Z Num 23, 8; Na ktorem myescye (in
quo loco) so Samuel a Dawyd? B Z I Reg 19, 22;
Które (qucd) gest me sgrzeszenye? ib. 20, 1;
Która radoscz (quale gaudium) mnye może
bicz? B Z Tob 5, 12; Kthory ortel myedzy
thyma dwyemą może szyą ostacz s prawa?
OrtKał 141, sim. OrtMac 47; Gdy ktoremukolwyek czlowyekowy zapowyedza gymyenye,
a on zbezy, yako albo kthorym obyczayem
yego gymyenya prawem dobycz? OrtMac 119,
sim. OrtBr VII 553; Ktorem oblyczem poyde
do kosczyola? Ktorem vezryą y vzryą kaplany
boże? Rozm 56; ^ użyte w tytułach: K thora
rzecz ma bycz goracza OrtMac 49; Kthorymy
szlowy maya layacz ortel ib. 67, sim. OrtBrRp
54, 1; Którzy cradną zbosze s poi Dział 39;
O które rzeczy tą viną badą karany ib. 60;
Kthorych czaszo w mayą posczyczy 1484 Reg
710; Kthore possthy mayą braczya posczyczy
ib. 712; Którym obyczayem m a byczi zachovan
po k o y ... myedzy braczią ib. 715, sim. ib. 720;
Gdzye mayą mylczeczy, a kyedy y tez kthorego
czassv ib. 719; V ktorem lyeczye byl myły Iesus,
kyedy byl zostavyon Rozm 99.
b. w pytaniu zależnym ( w funkcji zdania
przedmiotowego) : Clouek gresny... to uznaie,
kegdy sgresil..., kilkocroch sgresil, ktorimy
grehi tuorcha suego na gnew pouabil Kśw cr 18;
Macze rosumecz, yse ktoricz gest poczotek
gego svotego miloserdza bil Gn 179a; Macze
yedzecz, ysze ktoracz szo tha to była snamona
bosego miloserdza ib. ; Abyscze doswadczily...,
która bi była vo<la> lubyeslyva que sit voluntas dei (Rom 12, 2) 1449 R XXV 164; In
illo tempore y wtori (leg. w ftory czy w który ?)
szyą tho czasz dzyalo roszvmyee, ysz thi rze
czy... dzyali szyą a prosto w poi rokv tegosz
lata pyrwszego XV ex. M PK J II 318; Y spital
gych krolyk, wtóra (leg. w ftorą czy w którą ?)
bi szyą godzyną lyepyee myal (interrogabat
autem horam ab eis, in qua melius haberet)
ib. 320; Czczyenye o tern, v którym lyeczye byl
myły Iesus, kyedy yąl movycz Rozm 99.
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D.
z a im e k n ie o k r e ś ln y \jakiś, któryś,
jakikolwiek, ktoś, ktokolwiek, qui, aliquis, quispiam : 1. użyty przymiotnikowo: Jaeom bil
posłem ot Maczka do Piotrasza, bi zaplaczene
wszal dwadzescze *griwen gotouich, nisz ktoro
skoda yczinil na Sczepana 1397 Pozn nr 332,
sim. 1424 ib. nr 1176, OrtKał 213, Dział 11.
18, etc.; Gdisczy szo kthoremy kroleyy albo
X0szoczu szin narodzy, tedicz vocz po
fszythkemy krolefstw (leg. krolewstwu) posly
beszo Gn la , sim. ib. 18la ; Gdiscy ktoro
svotoscz do mastha przynoszo, tedycz vocz
ludze... naprzecif ge *vynydzo Gn 4 a, sim.
ib. 4b; Narodzylicz szo który clouek na suecze
taky Gn 5a, sim. ib. 173a; Kalsdy krescygan
yoczecz gest on ydarouan, nisly który kroi
pogansky Gn 17lb; Snamona, choszcy ge gest
byl kegdy nasz Xc miły pres ktorego suothego
czynił Gn 179a; Iacom swich synów ne sial do
Siroslawa, by tam ktori gwałt czinili 1401
Pozn nr 508; Si invenient domini, abi która
vyna bila in meis hominibus, tedy gotowem
yą czirpecz 1414 TymSąd 165; la ne wem,
by ranczil Przedpelk za mego mansza de Szydow, albo kthore penandze zan zaplaczil 1415
A K H III 251; Przikazali rzekocz: Aczbi kroi
wangersky ktorego zapissu zodal..., abiscze
g o ... nye czinili 1420 M M A e VIII 459, sim.
Dział 31, Naw 101; Aczby szą stali które
rany D obkow i..., thi bi szą stały za yego poczanthkem 1423 AKPr VIII a 163; Gdi kteri
bąncz slyachczycz (aliquis nobilis)... slyachczyankąn... prziyaczyelyewy w zonąn b i...
vidal,... s gymyenya wlostnego yąn yipossazi
Sul 90; Acz ktori slyachczicz (aliquis nobi
lis)... vczyecze..., tegdi... ku placzenyy tich
tho vyn ma bicz przipandzon Sul 113, sim.
Dział 3. 19. 62; Zalym ku któremu sodzi
israhelskemu mowyl (numquid locutus sum sal
tem uni iudicum Israel) B Z I Par 17, 6; Ny szłyby
kto mogl moyą oczczyszną odwyescz która
przyszagą OrtBr VI 357, sim. OrtMac 52;
Zaszthanyely kthory czlowyek szwe rzeczy
v kthorego Ż y d a ..., then Zyd nye może prawem
odbronycz OrtMac 55, sim. OrtKał 184; Jakom
ya Philippowi, kmecziewi kthoremy kazał precz
1471 ZapWarsz nr 3022; A yesthlyby rzeczy
kth o re... czudze myal, (m a do>sziczi yczynyczi
1484 Reg 707; A gdyby sye gym gdzye przygodzylo w klaszthory przydzy do których zakonnykow, thedy mogą gyesycz (leg. jeść) v nych
ib. 711; Smyegessz syą rzeczy ktorego klamcze
a wyessyolesz z rzeczy gego, yusz masz swoy
zakład y nyego XV p. post. R I s. X LIII—V,
sim. OrtBr VI 368; A tes yze yemv nye była
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potrzebyzna, aby yemv kto dal svyądecztvo
o ktorem czlovyecze (de homine Jo 2, 25),
bo on sam vyedzyal mysi czlovyecza Rozm 212;
^ z przeczeniem 'żaden, nullus’ : Abiscze vy
tese ne k radł}... any ktorego cloueka szabyly
Gn 175 a, sim. Rozm 768. 805; Non occides
nicogo roko ani szlim przicladem..., ani kthorą
szlą radą Dek V 4; Alye kędy kmyecz prawem
nyemyeczskym gest oszadzon, ten nye może
kthorym obyczayem (nullo modo) vynycz Sul 61,
sim. 1461 ZapWarsz nr 1101; Sobye strawy na
myesczczoch osobnych nye mayą bracz any
kthorego (Dział 65: szadnego) gwalthv (aliquam vim) czynycz Sul 71; Vczynyo znamyo
to, ktorego nygdi nye wydały na szemy any
w ktorem rodu (nec in ullis gentibus) B Z Ex
34, 10; Jakom ja any kthori brath moy Jan
a Pavel nye wzanl lystha wyannego hod Pawia
1458 ZapWarsz nr 1073, sim. Rozm 58; Braczya
nye mayą chodzyczy na nyepoczlive gody...
any na które marnosczy 1484 Reg 710; Nye
chczemy, by tho zgromadzenye nayyedzal...
kthory lagyk ib. 721; Tegodla tvego malzenystva yest dostoyen, a czyebye nygdy ktorem
gnyevem any sm ątkyem ... zaklopocze Rozm
38; Myły Yesus nygdy nyemoczen nye postał
any stękał, any które bolyesczy... myal (morborum aegritudine quidquam aegrotando) Rozm
158.
2. użyty rzeczownikowo: Vstawyami..., ze
gdi kto albo która bancz (cum quis)... przissyąnzee,... tegdi... sluzebnyk nasch... przissyangayąnczą navczicz ma Sul 99; Uraszylbi
ktori (quis) szono czyoszkoo..., poddan bodze
szkodzę B Z Ex 21, 22; Vstawyamy, kyedy
ktori slachczycza zabyge, tedy za głowa szesczdzessyąth grzywyen Dział 31, sim. ib. 36. 39;
A yesthlyby takyego kthorego (si talem)
przyątho,... ma byczi... vydan kaczermisthrzovy 1484 Reg 706; Nye bądzyely który (nisi
quis Jo 3, 5) vrodzon albo odn[y]ovyon vodą
a duchem szyyąthym, nye może vnydz v krolestvo nyebyeskye Rozm 237.
Którykole fo r m y : n. sg. m. ktorykole FI
Ath 1, Sul 10, Dział 9, Rozm 403; ^ g. sg. f .
ktorejkole Sul 16; ~ d. sg. neutr. ktoremukole
B Z Lev 20, 16; ^ ac. sg. f . ktorąkole Sul 19.
49. 76, Dział 8. 41; neutr. ktorekole XV in.
R XXIV 73, Sul 28; ^ i. sg. m. ktorymkole
Sul 66, Dział 25; / . ktorąkole Sul 41; neutr.
ktorymkole Sul 36. 112; ^ /. sg. neutr. ktoremkole Sul 16; ~ n. pl. m. ktorzykole XV med.
R XXII 240, Dział 14, XV p. post. A K H VI
446; ^ g. pl. m. ktorychkole Sul 26. 48. 112;
— d. pl. m. ktorymkole XV in. R XXIV 72;
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^ ac. pl. m. ktorekole 1435 ZapWarsz nr 635,
Sul 28. 33; / . ktorekole Sul 61. 76, Dział 9.
36. 50; ^ i. pl. f . ktorymikole Sul 27; ~ l. p l.f.
(w) ktorychkole Sul 28. 75. Dział 37.
Z n a c z e n ia :
A. z a im e k
n ie o k r e ś ln y
'którykolwiek, jakikolwiek, quicumque, quilib ef:
Ossylstwem dzewyczą alybo kthorąkolye nyewyastą (aut quamcumque mulierem) gwalthownye obnyeczczyw,... na laascze gey... bąncz
Sul 19; Vstawyami przes slvzebnyky alybo przes
woznee nasze, lyvbo oth ktorichkolye sandzy
(quoscumque iudices) dan[y]e, thym obyczayem
czynycz pozew Sul 26; Ysz gdi kthorey w szi...
slyachczicy... tich tho slvzebnykow roszmaythymi kthorimykolye strawamy (quibuslibet expensis) nye czczą..., thedi czy ysczy sluzebnycy thi tho wboghe slyachti... przes w yni...
pozywayą Sul 21; Przydaawaa szą theesz, ysz
gdi nyekthorzy... k naszemy sąndv pozwaany
biwayą, myanyyą pany y ktorekolye gych yiszee
(quoslibet ipsorum superiores) zachoczczyamy
Sul 28; Wstawyami, abi pozwani o kthorekoly
grzesznee yczynky powynny biły othpowyedacz
mymo kthorekolye zachoczczow przerzeczonee
myanowanye (non obstante qualibet praedicta
nominatione) ib.; Wstawyamy, esz gdiby
kthole... o kthorekole gwalthi (pro quibuslibet
yiolentiis, Dział 21: o kakykoly gwalth) byl
poswan, powod powynyen bącz, czso wyedze,
*doszwasthczycz Sul 33; Tesz kthorąkole smyerczą (item quacumque morte) przygodną...
przigodzi szą komv szs tego ziwotha sycz...,
ystawyamy, aby o thakego czleeka... nygena
skarga nye bylabi rvszana Sul 41; Gdiby ktho
rego slachczicza... czeladnyczy zytho w noczi
kmyecze alybo ktorichkole (cmethonum vel
quorumcumque, Dział 39: zbosze czygekole)
pobrały, slvszno bącz panv thego zytha...
otheymowacz ye Sul 48; Wszdy po szmyrczy
oczczowey sinowye nye mogą gego wsdrvszycz
obyczayem ktorimkole Sul 66; Vstawyamy,...
aby thaka nyewyasta... przy wszisthkich ginszich ktorichkole rzeczach (quaevis alia), które
by gey w wyenye biły,... ostała Sul 15, sim.
ib. 28; (Ojciec) asz do smyerczy swey w gymyenyy swem dzedzinnem ktoremkole (in bonis
hereditariis quibuscumque) ma panowacz
y myaszkacz, dawszy tylko... synom ... poszak
albo kthorąkole cząscz maczerzystą (vel quacumque materna portione) Sul 16; Ale synowye albo syn pyrwey albo wthorey ktoreykole zony (primae vel secundae cuiuscumque
uxoris)... szostry swoye... za mąsz vidadzą ib. ;
Nisz wsdy przerzeczone dzewky wroczicz szą
mayą k gych dzedzynnym cząsczam mymo
56*
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slvby albo vymowy ktorekole (non obstantibus
pactis aut cautionibus quibuscumque) ib.; Pan
łan, xąnząn przerzeczone,... i yego vrząndnyczi
wschelczi ot ludzy ktorichkole (ab hominibus
quibuscumque) panów synowczow yego... tar 5
gowego braacz nye mayąn Sul 112; Tegdi taky
przebiwacz se wschithkym swim gymyenym,
zythem mloczonim i nye mloczonim i s gynschim
ktorimkole gymyenim (et aliis quibuscumque
rebus)... dobrovolnye poydzye, gdzye yemu 10
lubo ib.; Zona, ktoraskole syo podlozi ktoremvkole dobitczoczyy (cuilibet iumento), spolv za
bita bodze s nim B Z Lev 20, 16; <G>dy geden
drugego przeprze sadownye a zdadzą gy vynnego bandz o dług abo o ktorakole rzecz 15
Dział 8; Vstawyamy, aby sądzą abo wogewoda..., albo ktoricole gych namyestnyk (alius
quicumque) zakład weszmye o vyną..., tho
gest konye abo gynsze bydło, abo ktorekole
gynsze rzeczy (in aliis substantiis), nye mayą 20
rozstargacz ib. 9; <P>rzydawa syą cząstokrocz,
ysze dworzanye naszego dwory albo gynszy
ktorzykole przed nas albo przed sądzą naszego
pozywayącz chytrze, a rozmagite szaloby wymyslayą ib. 14; Ale gdy taka pany bądze wdowa, 25
mayącz mocz kv nyektorey dzedzynye ktorymkole obyczagem (vel quomodolibet alio iure,
Sul 36: ktorimkole *gymym prawem), ma myecz
dawnoscz za szescz lath ib. 25; Takyesz aczby
ktori yczynyl którą vmową o ktorekole rzeczy 30
abo o dzedzyną..., tego tesz oczecz nye ma
trzymacz ib. 36; A tam nygednego drapyesstwa
any w konyoch, any w dobythky, any w gynszych w ktorychcole rzeczach (in aliis rebus)
mayą czynycz ib. 37; <A)czby tesz *nyektorzy 35
gwaltownye szelazo gego abo ktorąkole rzecz
gyną (quamlibet aliam rem) wiosną moczą
swą kom vkole... wząlby, tedy z wyną rzeczoną
schescz grzywien m a wroczycz tą rzecz gwal
townye wzątą ib. 41, sim. Sul 49; <A)cz komv 40
konye abo w oły..., abo gynsze rzeczy ktore
kole bądź (in ... rebus minutis) zlodzeystwem...
vezma Dział 50.
B. z a im e k w z g lę d n o -n ie o k r e ś ln y 'który
kolwiek, ktokolwiek, quicumque5: 1. użyty przy 45
miotnikowo: O ktorekole penandze Stanisław
na ma zalowal, o thy ma sz nym vgednano
1435 ZapWarsz nr 635; K m yecz... sbyegem
gdi othydze, thedy rzeczy, ktorekole (quascumque) w domv ostawy wczyekayącz, pan wszy 50
sobye myey mocz odzirzecz Sul 61.
2. użyty rzeczownikowo : Ktorykole (quicumque, Pul: ktorykoly) chcze zbawon bycz, prze
de wszym potrz<e>byszno gest, aby dzerszal
krzescansko wero FI Ath 1; Ktorimcole quorum j 55
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(quorum remiseritis peccata, rem ittuntur eis,
et quorum retinueritis, retenta sunt Jo 20, 23)
XV in. R XXIV 72; Ktorekole rekną quecunque dixero (suggeret vobis omnia, quaecumque
dixero vobis Jo 14, 26) ib. 73; Ktorikole (quicumque) o poszegą bądze przekonań,... vyną
szethm dzesąth... zaplaczicz ma bicz przyczysznyon Sul 70, sim. Rozm 403; Ktorzicole,
sącz sprawyedliwy, są milossyerdny, błogo gim,
bo ssyą nat nimy tele bog smiluge XV med.
R XXII 240; Kthorzykolye duchem spravyayą
sza ..., czysz szynovye boży szą quicunque
enim spiritum dei agunt, hii filii dei sunt
XV p. post. A K H VI 446.
Którykolej ektórykolwiek, ktokolwiek, quicumque : Kthorzycoley (SK J I 99: kthorzykoly
quicumque, an ignoratis, quia quicumque baptizati sumus in Christo Jesu, in morte ipsius
baptizati sumus? Rom 6, 3) 1449 R XXV 166.
^ Może to tylko wariant graficzny zaimka
którykoli.
Którykoli, Ftórykoli fo r m y : n. sg. m. ktorykoli Dek III 24, B Z Judith 11, 1, OrtYrtel
119, etc.; ~ g, sg. m. ktoregokoli Sul 112;
neutr. ktoregokoli Dział 11. 20; ^ ac. sg. m.
ktorykoli FI i Pul 55, 10. 101, 2. 137, 4, B Z Gen
2, 17. 3, 5, M W 136b, Pul 101, 3; ftorykoli
FI 101, 3; ktoregokoli 1484 Reg 705; / . ktorąkoli OrtBr VI 374, Dział 48; neutr. ktorekoli
OrtBr VI 372, XV p. post. Kałużn 285, Rozm
309; ^ i. sg. m. ktorymkoli OrtBrRp 73, 3,
Dział 5 ;/. ktorąkoli B Z II Par 23, 19, Rozm 255;
neutr. ktorymkoli ca 1428 P F I 481; ^ /. sg.
neutr. (w) ktoremkoli B Z Ex 21, 3, 1484 Reg
1 \1 ;
n. pl. m. ktorzykoli FI 48, 2, XV med.
SK J I 99, B Z III Reg 14, 11. Judith 8, 20;
^ g- pl- fi ktorychkoli Sul 112; ^ ac. pl. m.
ktorykoli Rozm 412; ktorekoli FI 85, 8, Sul 28;
/ . ktorekoli 1401 HubeZb 109; ftorekoli Naw 70.
Z n a c z e n ia :
A. z a im e k n ie o k r e ś ln y
'którykolwiek, jakikolwiek, quicumque, ąualiscumque, quilibef: Vszima poczuycze wszistcy,
gisz przebiwacze na swecze. Ktorzicoli (quique,
P ul: wszystczy) zemane y sinowe ludzszczi
FI 48, 2; Ysby syą yą roszeslo ktorąkoly
stron[y]a 1435 Pozn nr 1550; Wstawyami, abi
pozwani o kthorekoly grzesznee yczynky (pro
quibuslibet criminibus) powynny biły othpowyedacz Sul 28; Ot ktorichkoly rzeczi kupy,
ktoregokoly bi rodzayu (a quibuscumque rebus
mercantiis, cuiuscumque generis)... bilibi, tar
gowego braacz nye mayąn Sul 112; Vstauil
wrotne w bronach domv bożego, abi nye cho
dziły do nyego nyecziscy ktorokoly rzeczo
B Z II Par 23, 19; Zastawy-ly komv kthorekoly
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(OrtMac 99: kthore) zastawyone przed prawem
gymyenye OrtBr VI 372; la m ... ten dług
zaplaczyl a ten lysth wyerzączy przy nyem
zostawyl gemv albo acz ktorymkoly obyczagem
przy nyem został ten lysth OrtBrRp 73, 3;
Tako ykladamy. ysze gdyby ktorymkoli oby
czagem (ex casu qualicumque, Sul 5: s przythczey
kakeykolye) przydał syą bycz interd<y>ct w Kracowie, tedi gy tamo mayą trzymacz a bycz
poslvszny Dział 5; Chczemy, aby ktoregokoly
stadła nyeporvszony swey czczy człowiek o kakykoly gwalth przed sąd byłby pozwan, tedy
nany dobrym swiadeczstwem ma bycz dokonan
ib. 20; <(V)stawiamy, aby nygeden sądzą...
nyszadnego masza o ktorakoly rzecz nye zdał...,
alyszby sadownye był przeparth ib. 48; A wthorekoly (leg. w ftorekoli czy w ktorekoli?)
maky badą wrzvczona, czyebye proscha...,
raczy m ye... navyedzycz Naw 70; Poleczy-ly
ktho komv volv, oszla... albo kthorekoly bydło
(omne iumentum Ex 22, 10) w strozą a wmrze
albo chram ye..., ma przyszancz..., yako nye
wyszagnal raky swey na tho bydło XV p. post.
Kałużn 285; ^ Kako ma przyszancz (sc. powod) szam-ly, samo-ly-trzecz... o dług albo
o gyną kthorąkoły (OrtMac 103: kthora) rzecz
bancz? OrtBr VI 374; Gdyby szye radczcz a... albo pospolny czlowyek ktorykoly bąndz
przylubowalby szye ku dw oru... a tho szgyednal,
ab y ... przywyley szlom yono..., czo gest gego
pokuta? OrtYrtel 119; Przeto chczemi, abi
kaszdi człowiek ktoregokoli (cuiuscumque, Sul
23: kthoregolye) stadia bąndz, przed sądem
sobie rzecznyka zrządzyl Dział 11.
B. z a im e k w z g lę d n o -n ie o k r e ś ln y 'który
kolwiek, ktokolwiek, quicumque, quilibef: 1. użyty
przymiotnikowo: W ktoricoli dzen (in quacumque die) wzowo cze, owa poznał iesm, bo bog
moy ies FI 55, 10, sim. Pul, sim. FI i Pul 101, 2.
137, 4, M W 136b; Wszistczi pogany, ktorecoly
ies (quascumque, Pul: yeszes) vczinil, przydo
FI 85, 8; Wtoricoli (leg. w ftorykoli czy w ktorykoli?, in quacumque, Pul: ktorykoly) dzen
wzowo cze, richlo wisluchay me FI 101, 3;
Eze ktorekoli[ki] Micolay Wlostowi rani dal,
ti mu dal za yego poczantkem 1401 HubeZb
109; Zastawyamy dzedzini... ze wszytkimi
góram i... y granyczami, y kopczy, y gynimy
y drugimi, ktorimkoli gimenem, quocumque
nom ine,... weszuany bi bili ca 1428 PF I 481;
Z drzewa wzwyedzenya dobrego i złego nye
gedz, bo w ktorikoly dzen (in quocumque enim
die) gego ykuszisz, szmyerczyo vmrzesz B Z
Gen 2, 17, sim. ib. 3, 5; W ktoremkoly odzyenyu
(cum quali veste) wnydze k tobye, s takym
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winydze B Z Ex 21, 3; O n ... ponyszi wszech
narodow, ktorzikoly (quaecumque) powstano
przecyw nam B Z Judith 8, 20; Bom ia nye
chcyal nygdi vszkodzicz mosza, ktorikoly (qui)
chcyalbi sluszicz krolyovy ib. 11, 1; B raczya...,
w kthoremkoly myesczye myeszkayą (cuiuscumque civitatis aut loci)... mayą slv<chać msze)
1484 Reg 717; A ktokoly napyryey przybyegl
v staw kv poruschenyy vody, *tem byl zdrów,
ktorąkoly nyemoczą nyemogl (a quacumque
detinebatur infirmitate Jo 5, 4) Rozm 255;
V ktorekoly (in quamcumque M at 10, 11) myasto albo v yyesz ynydzyeczye, pytayczye, kto by
v nym byl dostoyen Rozm 309.
2. użyty rzeczownikowo: Kthorikoli tho popelny, yyekugyszthy żywot odzyerzy Dek III 24,
sim. Pul Ath 1, Rozm 789; Bo nye bądze movil
sam ot sz<e>bye, alye ktorekoli yslichi, bądze
movil non enim loquetur a semetipso, sed quaecunque audiet, loquetur (Jo 16, 13) 1444 PF IV
590; Kthorzykoly (R XXV 166: kthorzycoley)
od grzechy na krz[rz]cze oczysczeny geszmy
podług wstawyenya Cristussową quicumque
baptisati sumus in Cristo Iesu (an ignoratis,
quia quicumque baptizati sumus in Christo Jesu,
in morte ipsius baptizati sumus ? Rom 6, 3) XV
med. S K J I 99; Ktorzikoly (qui) zem ro..., snyedzo ge psy B Z III Reg 14, 11; Vsthavya<my,
aby ko>lzdego, kthoregokoli by <się pr>zygodzylo w then zakon przy<jąć>..., takych tho
m ayą... rozpytaczi o yyerze 1484 Reg 705; Ktokolvye vkvszyl (^c. ziela), nathychmyast byl
zdrov, ktorykoly byl nyemoczą ydrączon Rozm
224; Tegodlya ydzczye na rostanye yschytkych
dróg, a ktorykoly (quoscumque M at 22, 9) naydzyeczye, vzovyczye na svaczbą Rozm 412.
Którykolwie fo r m y : n. sg. m. ktorykolwie
1498 MacPraw VI 272, Rozm 532; ^ g. sg. m.
ktoregokolwie Rozm 176; neutr. ktoregokolwie
1498 MacPraw VI 272; ^ ac. sg .f. ktorąkolwie
Rozm 790; neutr. ktorekolwie 1498 MacPraw VI
272; ^ i. sg. m. ktoremkolwie Rozm 217; neutr.
ktorymkolwie Naw 87; ^ /. sg. m. (w) ktorem 
kolwie Rozm 92; ^ n. pl. m. ktorzykolwie
Rozm 328. 352. 654; ^ ac. pl. m. ktorekolwie
Rozm 412.
Z n a c z e n ia : A .z a im e k n ie o k r e ś ln y *który
kolwiek, jakikolwiek, quicumque, ąuilibet': Yeslibi niekthori zyemyanyn, kthoregokolwie sthad la ... bądączy (cuiuscumque status et condicionis fuerit), smialbi wnicz... do miescza sządowego zbroino..., thedi takow i... zaplaczicz ma
wyny dwie 1498 MacPraw VI 272; Chwalczye
p a n a ..., wschystko stworzenye, ktorymkolwye
gymyenyem yezwane Naw 87; A yako ktorą-
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kolve żałobą począly vymavyacz przeczyy
yemv,... Pylath... rzeki k nym Rozm 790.
B. z a im e k w z g lę d n o -n ie o k r e ś ln y fktóry
kolwiek, quicumque, qui : 1. użyty przymiotni
kow o: Ieslizebi kthorikolwye (ąuispiam) ziem ianyn... sm ialbi... dom cziykolwie nayachacz..., thakowi gwalthownik uthracza czescz
i wsisthko ymienye swoje, kthorekolwie ma
(quae obtinet) 1498 MacPraw VI 272; We
wschem Eypczye nye byl nyyeden kosczyol,
v ktoremkolyye były boskovye, aby nye straczony Rozm 92; Czosch vczynysch, czloyyecze,
ktorykolyye yesz zazony gnyevem? Rozm 532;
^ Takyesch sosty vyek lyczenye (pro lyczon ye
a. lyczemy) od bożego narodzenya, ktoregokolvye dnya szye przygodzylo Rozm 176; Rozmaite
paralyzem zarażone y ty, ktoresch były począly
schnącz y yne, ktoremkolyye yrzodem ... były
zarazeny..., wschytkem dal zdroyye Rozm 217.
2. użyty rzeczownikowo: Ktorzykolyye były
nyemoczny, thy wschytky vzdrovyl Rozm 328;
Ktorzykolyye (quicumque M at 14, 36) szye dotknąly, czy były vzdrovyeny Rozm 352; Vyschedyschy słudzy yego na drogy, zebrały
yschytky, ktorekolyye nalyezly (omnes, quos
inyenerunt M at 22, 10) Rozm 412; Ktorzykol
yye mogły sze dorzuczycz yvze zyyązanego, ten
ssyepal przeze wschego myloszyerdzya Rozm
654.
Którykolwiek f o r m y : n. sg. m. którykolwiek
OrtMac 36. 58, OrtVrtel 120; ^ g. sg. neutr.
któregokolwiek OrtMac 119; ~ d. sg. m. ktoremukolwiek OrtMac 119; ^ ac. sg. f . którą
kolwiek OrtMac 128; ^ i. sg. m. którymkol
wiek OrtMac 99 ; ~ g . p l . f ktorychkolwiek 1491
ZapWarsz nr 1721.
Z n a c z e n ia : A .z a im e k n ie o k r e ś ln y 'który
kolwiek,, jakikolwiek, quicumque, qualiscumquei :
Thenem lyst, wyerzacz yemv, przy nym zostawyl
albo ysz kthorymkolwyek (OrtBrRp 73, 3: ktorymkoly) gynnym obyczayem przy nym został
ten lysth OrtMac 99; Bo zadny człek nye może
nykomu zapowyedzyecz kthoregokolwyek gymyenya (OrtBrRp 87, 4: ktorekoly gymyenye),
yedno woyth ib. 119; Gdy ktoremukolwyek
czlowyekowy zapowyedza gymyenye, a on zbezy,
y ak o ... yego gymyenya prawem dobycz? ib.;
Przydzyely przed nasz o kthorakolwyek rzecz
ortel naydz..., naydzyem wam ortel ib. 128;
Jako ya tho vyem, jsch do Y a n a... nye wnyesyono rzeczy slodzyeysky... gy gynsych kthorychkolvyek 1491 ZapWarsz nr 1721.
B. z a im e k w z g lę d n o -n ie o k r e ś ln y 'kto
kolwiek, którykolwiek, qui, quisquisi : Gdy czlowyek szbyezy sz myasztha, kthorykolwyek pyr-

wey z żałoba... gymyenye zaszthanye, then pyrwey weszmye za szwoy dług OrtMac 58; *Kthorykolwyk (OrtMac 36: kthorykolwyek) myesczyanyn ku dworu przymyla szyą a szgedną
i myesczkye prawo albo przywyley szlomya, tego
mogą radczcze oszalowacz OrtYrtel 120.
Któryle A. z a im e k n ie o k r e ś ln y ' którykol
wiek, jakikolwiek, quicumquei : Za koppą kthoregolye żarna (cuiuscumque grani) we dnye wząnthą trzy grzywni sandow y... ma zaplaczycz
Sul 16; Wstawyami, ab y ... kaaszdi czlowyek
kthoregolye (Dział 11: ktoregokoli) staadla bądącz (cuiuscumque sit status)... yma myecz
swego... procurathora Sul 24, sim. ib. 28. 32;
Cząnstokrocz mayoczy sandi... obikli sząą przymowacz alybo obyeracz kv sandzenyv ssobye
myestcza kthoralye nye naznamyonanaa (loca
quaelibet indeterminata) Sul 26; Za vczącze
ktoregole (Dział 31: ktorego)... czlonkv (cuiuslibet membri) trzidzesczi... grziwyen zaplaczicz powynyen byl Sul 41.
B. z a im e k w z g lę d n o -n ie o k r e ś ln y ' który
kolwiek, ktokolwiek, qui, quisquis*: Ktoryle cho
robą myal, nathemyescz szdrow ostał Aleksy
w. 217.
Któryż, Tkóryż fo r m y : n. sg. m. któryż
1413—4 Msza I s. 261, sim. VIII, ca 1428 PF I
479, etc.; kteryż Sul 9 0 ;/. ktoraż 1426 M P K J II
304, 1430 Pozn nr 1358, etc.; neutr. ktoreż XV
ex. M PKJ II 318; ^ g. sg. m. ktoregoż BZ
Gen 5, 2, M W 113 b, etc.;f . ktoreż B Z Lev 7, 15,
Rozm 139; ktorejże B Z Gen 3, 23. Num 13, 28,
Rozm 248. 324. 727; neutr. ktoregoż Sul 99,
OrtKal 213, Rozm 356. 378; ^ d. sg. m. ktoremuż 1432 Pozn nr 1389, B Z Num 22, 32, XV
p. post. R I s. XXXVII, etc.; f ktorejże XV ex.
M PK J II 317, Rozm 333; ^ ac. sg. m. któryż
1428 Pozn nr 1297, 1430 ib. nr 1371, 1435 ib.
nr 1449; ktoregoż Rozm 353. 617;/. ktorąż 1422
Pozn nr 1112, 1423 AKPr V IIIa 47, etc.; neutr.
ktoreż 1426 Msza IV s. 315, BZ Deut 17, 10,
Park 412, etc.; ~ i. sg. m. ktorymże B Z Num
2, 17, 1473 Czrs s. LXXXV; ktoremże Rozm
282. 456; / . ktorąż Dział 16, XV e*. M PKJ II
318, Rozm 62. 88. 195. 282; neutr. ktoremże
Rozm 627. 632; ^ /. sg. m. (o) ktoremże XV
ex. M PK J II 318, Rozm 164. 367, etc.; ktorymże
Rozm 262; / . ktorejże B Z Ex 8, 21, Rozm 233.
247. 253. 260; ktoreż Rozm 207; neutr. kto
remże Dział 44, XV ex. M PKJ II 319, Rozm
172, etc.; tkoremże XV <?*. M PK J II 318,
Rozm 604; ^ n. du. m. ktoraż B Z Gen 48, 5.
Num 16, 22. 26, 19; ~ d. du. m. ktorymaż
B Z Ex 6, 26; ^ n. pi. m. ktorzyż 1420 M M A e
VIII 459, 1424 Msza III s. 62, sim. IV, etc.;
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kterzyż S u l 95; ktoreż 1435 P o z n nr 1652, B Z
naschy modlya szye na they górze Gazyrym,
Num 14, 29. 19, 14, e t c .; f . któryż XV p . p o s t .
na ktoreyze (in quo) szye starzy oyczovye modlyly R o z m 247; Ten { p r o tern) ssadem, ktoR XXIV 94; ktoreż B Z Lev 19, 23, R o z m 15;
remze (in q u o ... iudicio M at 7, 2) kogo ssądzyn e u tr. ktoraż B Z Num 35, 8; ktoreż R o z m 69.
74. 481; ^ g . p i . m . ktorychże 1420 A K P r VIII a 5 czye, bądzyeczye ossadzeny, a thąs myarą, ktorasz (in qua mensura Mat 7, 2) komv bądzye
150; / . ktorychże B Z Num 27, 1; n e u tr. kto
czye myerzycz, bądzye vam odmyerzano R o z m
rychże S u l 105, B Z Gen 5, 5; ^ d. p i . m . kto282; Ta sobota, ktoreyze (hoc autem sabbatum,
rymże B Z Num 24, 10; ktoremże R o z m 408.
quod) zvolyenyczy nye czczyly R o z m 324; Przy
4 2 9 ;/. ktorymże 1419 P y z d r nr 576; ^ a c. p l. m .
ktoreż S p o w 5, 1412 P a w S e jm nr 3, 1428 P o z n 10 schły k temv myastv, na ktoremże byl myły
Iesus nakarmyl lyvda pyecz tyszyeczy (Jo 6, 23)
nr 1312, e t c .; f . ktoreż 1428 P o z n nr 1505,
R o z m 352; Na ony slova, ktoresch ya od czyec a 1428 P F l 480, e t c .; n e u tr. ktoraż B Z Ex 19, 6.
bye slyschala R o z m 502; ^ (n ie b e z p o ś r e d n io p o
Num 14, 22; ktoreż R o z m 502; ^ i. p l . m . ktorymiż B Z Num 26, 64; ~ l. p l . m . (w) ktorychże
c z ło n ie o k r e ś la n y m ) : Thy penandze, czterdzeszB Z Lev 20, 27, R o z m 306. 712. 771;/. ktorychże 15 czy a pancz grziwen, kthorichze zyskał [i] Ybram,
thy Cztan wzal maczerziste penandze 1420
B Z Jos 24, 17.
A K P r VIII a 150; Ten dług, cztirzy grziwny,
Z n a c z e n i a : A. z a i m e k w z g l ę d n y ' k tó r y ,
qui : 1. u ż y t y p r z y m i o t n i k o w o : a. c z ło n o k r e ś la n y
0 ktorisz M arczin... byl poszwal paną Mycoz n a jd u je s ię w zd a n iu n a d r z ę d n y m : aa. z o d p o 
lay a..., długu temu szą trzi lata mynaly 1428
w ie d n ik ie m w z d a n iu n a d r z ę d n y m : Jako tych pye- 20 P o z n nr 1297; Vstavily... procuratora... y ossonodzi szemskich, ktoresz noster pater wibiral,
blywego possla, hunc videlicet, tego czussz,
nichil plus penes nos est, tantum undecim marce
ktoris to *procuraczyo gych vkasze c a 1428 P F
1412 P a w S e jm nr 3, s im . 1428 P o z n nr 1312;
1 479; Jakom thobye nye rzeki k themu listovy
Yaco ta droga, o którąś Gantkowsky na paną
przywyesycz pyeczanczy, *kthorzysz *omowya
Splawskego zalowal, tą wytrzymał trzydzesczy 25 na pyacznasscze grzyvyen grossy 1429 P o z n
lath 1422 P o z n nr 1112; Kedym mai ro k ... o ty
nr 1519; Ten list wsd[w]awny pana staroscyn,
rzeczy, *ktorzes sza na wirzchu popyschani
ktoremusch pan D obrogosth... narzekl, ten
yesd wischedl sprawedliwe s kanczeleriey sta1428 ib. nr 1289; To szto cop, któreś pan Sanroscziney 1432 ib . nr 1389; M argorzata... nye
dziwogy... dąl panu M arczynowy..., w tich
pyenadzach Szandzywoy... trzymał Ludomye 30 była nikdi w dzirszenyu w tey cząsczi oczczisni,
ib. nr 1505; Maczey Szagrodnik, ten o [cz] kto*ktorząs ziskala na Crczonye 1441 S tP P P II
rysz mą byl M irosław ... posw al..., v *m pne...
nr 3018.
bb. b e z o d p o w ie d n ik a w z d a n iu n a d r z ę d n y m :
ne byl 1435 ib . nr 1449; Ten possag, *kteris
Davam szyą vynyen... ze wszythkych grze
(hanc dotem, quae) bi na *nya... słuchacz bi
myal, spraw nye... zachowayąn S u l 90; Zdzal 35 chów ..., kthoresz na myą pan bog lyepy szną
{le g . zna), nyszly szya gych ya vmyem spowyagym gymyona Adam a Gewa tego dnya, ktodacz S p o w 5; <Aby nam czyalo y> krewy byłaby
regoz (in die, quo) so stworzeny B Z Gen 5, 2;
Ten to gest Aaron a Moyszesz, ktorymasz to
namylszego <syna twego pana naszego C ha),
kthorysz (qui, M s z a III. IV. VI. VII: yensze,
(quibus) przykazał pan B Z Ex 6, 26; Ta myasta,
któraś (quae) bodo dana s gymyenya synów 4 0 V : który) pyrwego dnye <nysly> czyrpyal
israelskich B Z Num 35, 8; Bila liczba tich lvdzi,
<\..wszyal chlyeb) 1413—4 M s z a I s. 261, s im .
VIII, s im . S u l 90, B Z Ex 6, 7, 1484 R e g 718. 721,
*ktoris to so zbiczi (erant autem, q u i... concid erant)..., dwanaczcze tysyoczow B Z Jos 8, 25;
XV e x . M P K J II 317; Panowye, ktorzisch bili
Abi on sam bogem nazwan bil ot tich naro
tamo, przikazali 1420 M M A e VIII 459, s im .
dów, *ktorzez (quae) bi m ogl... sobye poddacz 45 R o z m 137; Jac o ... mya pany Gorzewska zaszaB Z Judith 3, 13; Thoczy yesht ona vyara, kthodzila za zadza... na Pawia Jandrzeyewi o trzi
rany, któreś ye[n]mu skazał zaplaczicz 1430
rasczy d ro g ą... zrządza... kv zbavyenyv 1484
P o z n nr 1353; Yada prawa graniczą, któraś była
R e g 705; Tensze Adam roszvmye szyą in hostaradawna 1430 P o z n nr 1358, s im . B Z Num
dierno ewangelio przes tego krolyka, o ktoremsze szya toczy wszystka ewangelia XV e x . M P K J 50 23, 28, 1463 R XXII 382, XV p . p o s t . Z a b 539;
Jszem byl prawa nyemocza nyemoczen od boga
II 318; Po tym ona drzewa rzymska, ktoresch
szlozona tedy, kedym mai rok othmowyacz
szye {le g . są) szvany sloncze y myeszyądz,
stany, ktoris pan Virzbantha stal 1430 P o z n
davaly odpovyedanye lyvdv R o z m 74, sim . ib.
nr 1371; Yakom nye rzeki zaplaczicz... Zi481; Ova gvyazda, ktorąsch (quam M at 2, 9)
yydzyely, schla przed nymy R o z m 76; Oczczovye 55 dowy... trzech wyerdvnkow, kthorez moya zona
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R o z m 333; Przyszła do nyego mulier Samariwzyąla 1437 ib. nr 1584, s im . B Z Lev 25, 55,
tanka, sz ktorąsz barszo dlvgo szyą sz nyą roszD z i a ł 3, R o z m 109. 514; Jako czo moy pachołek
mawyal XV e x . M P K J II 318, sim . R o z m 6 2 . 195;
wszal dwa konya..., to ye wsząl w mem pra
Oddały yą szyedmy pannam yey tovarzyschek,
w em ..., na dzedzyne, ktorasz widzerzal podług
prawa zemskego 1443 P o z n nr 1628, s im . B Z 5 *ktorzysch s nyą przebyvaly (cum quibus habitaverat) R o z m 39; Vypusczyla wschytky mloLev 25, 2, D z i a ł 36, XV e x . M P K J II 320;
dzyencze, *ktorzesch (quos) byl Herod kazał byl
S ... slawnimi mąnzmy naschimy vyernimy,
pobycz R o z m 110; Naydą tamo szyła lvow sta
*ktherzisz na roczech... syedzyeli..., vstawyami
rych y młodych, *ktorysch (qui) wschysczy poS u ł 95; Abi dzalal zemyo, s ktoreyze to (de qua)
gest yczynyon B Z Gen 3, 23, s i m . ib. Num 13, 28; 10 skoczyly k nyemv R o z m 138, s im . ib . 218;
Gdzyezesch ty byl... albo oczyecz, v ktoremBil gest A dam ... oszmset lat, w ktorisz sze so
zesz ty byl (apud quem fuisti) ? R o z m 164, sim .
gemu rodzyly synowye a dzewky (facti sunt dies
ib . 3 6 7 . 512. 541; Yescze nye przysc<h>la goA d am ... octingenti anni, genuitąue filios et
dzyna moya, v ktoresz (in qua) ma bog oczyecz
filias) B Z Gen 5, 4; Y gest wszech lyat, ktorichze bil zyw Adam (omne tempus, quod vixit 15 zyavycz temv svyatu czvdy R o z m 207; Yestczy
ten, który vasz navadza, Moyzesch, v ktorymze
Adam), dzewyoczset lyat a trzydzeszczy ib. 5, 5;
(in quo Jo 5, 45) wy nadzyeye maczye R o z m 262;
Dwa syni twa, ktorasz (qui) sze yrodzyla...,
Byada vam, yzesczye yako groby, v ktorychze
moya bodzeta ib . 48, 5; Napelnyony bodoo
nye yydzyecz (quia estis ut monumenta, quae
wszitczi dom owye... we wszey szyemy, w ktoreysze (in qua) bodoo B Z Ex 8, 21, s im . R o z m 20 non apparent Luc 11, 44) R o z m 306, s im . ib.
712; Kazał vezvacz slugy svoye, ktoremze (qui233. 253. 260; Tocz soo słowa, ktorasz (quae)
bus Luc 19, 15) byl dal pyenyądze R o z m 408,
bodzesz mowicz synom israhelskym B Z Ex 19, 6,
s im . ib. 429; Pokaschczye my pyenyądz, kto
s im . ib . Num 14, 22; Iablony, ktoresz (quae)
remze czynsch placzyczye (ostendite mihi noowocze rodzo, nyecisti bodo wam B Z Lev 19, 23,
s im . R o z m 15; Mosz aibo zona, w ktorichze to 25 misma census M at 22, 19) R o z m 456; Yego
yedno slovo, ktoremze vass porazyl, yest mocz(in quibus) bodze... gvszlni dvch, smyerczo
nyeysche R o z m 627, s im . ib . 632; ^ Day nam
ymrzeta B Z Lev 20, 27; Synowie Ivda: Her
chleb duszy y czyalv. Svyathy Lucasch movy
y Onan, ktorassta (qui) oba vmarla B Z Num
albo przykladą «wszedny», ktoresz szye yyklada
26, 19; So w myescze, któreś (quem) iest vizvolil pan B Z Deut 17, 10, sim . P a r k 412, R o z m 11; 30 «podrozny» (Lucas posuit «quotidianum», quod
de yiatico tantum exponitur) R o z m 278; ~ ( n ie Ostrzegał nasz na wszitkich drogach, po ktob e z p o ś r e d n io p o c z ło n ie o k r e ś la n y m ) : Zemantha
richzesmi chodzili (in omni via, per quam ambunye wzyal trzyseth grzywen po smyerczy kzanlavimus) B Z Jos 24, 17; Sam pyerz... przepadł
dza Micolayewey, ku ktorimsze Micolay y Yan
woythowy osszm szelągów wyny, wyyąwszy to,
yszby m yal... nagabanye, kthoregosz by mogl 35 prawo mayo 1419 P y z d r nr 576; Obyatuyemy
thobye za czyrkew swanto albo za zgromadzenye
doszwyathczycz O r t K a ł 213, s im . R o z m 356. 378;
wyernego krzesczyansthwa, kthorosch (quam)
<V)stawycznye pospólstwo czyny czastokrocz
ypokogycz... racz 1426 M s z a IV s. 313, s im .
rostargnyenye, w ktoremsze to (in qua) bracza...
D z i a ł 24; M icolay... pusczil proszno kony,
na gnyew ... czastokrocz przychodzą D z i a ł 44,
s im . XV e x . M P K J II 319, R o z m 172. 340. 785. 40 szrzebcza y cobil Jaronemu swich wlosnych,
*ktorzesch on byl nalasl v nego 1427 P o z n
843; Jacom ya Pawiowi listha pozewnego, kthonr 1251; Vstavily... procuratora..., *poleczayocz
rimze bil pozwał F alk a..., nye ucradl 1473
them v... procuratorow y... *wszelkuo m ocz...
C z r s s. LXXXV; Syrody y pyąthky <mają>
wszythky pospolne rzeczy yczynicz, que ipsimet
posczycz y thez gynsze posthy, kthorez tho
(quae) od kosyczyola... są vstavyony 1484 R e g 45 constituentes kthores by ony szamy stoyocz
vczyn<i>ly c a 1428 P F I 480; Prossyl nyktory
712, s im . XV e x . M P K J II 320, R o z m 42;
riczrczeye (le g . rycerz) swanthego Bernaharta,
Thluszcze, kthorisz (quae M at 21, 9) przeprzeaby gemu nauka dali o rzandzenyu czeladzy, ku
dzyli y które naszlyadowali, wołali XV p . p o s t .
ktoremussz siwathy Bernahart take opyssal XV
R XXIV 94; Thys yliczka, *kthorząsz yest wydzal Ezechiel XV p . p o s t . R XXV 221; Iacosz 50 p . p o s t . R I s. XXXVII, s im . R o z m 201. 682;
Bidlo... i thesz zitho... ku they tho wdowye...
tho Iudyth Olopharna zabyla... prze lud boży,
*kthorzisz yest on chczal rad zagubicz i b . ; Per
ma sluschecz, s kthorichze tho (de quibus) przerzeczony przirodzeny nye mayąn bicz yczanstam icum ... intelligitur Ewa, pyrwsza macz na
nyczi S u ł 105; Wilege obyati krew, ktoresz to
sza, ktoreesze tesz Adam w rayv wsystko rządzycz bil polyeczyl XV e x . M P K J II 317, s im . 55 (cuius) myosso tego dnya ma bicz gedzyeno B Z
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położona... <t>hwardosczy yyary krzesczyanyLev 7, 15, s im . R o z m 139; Kv pokloczy nyeskyei, ktorąz tho (quam) yyarą pana Iesu Crysta
prziyaczol mich prziswalem cz0 , ktorimze to
apostoloyye... ludzy, ktorzyz tho (qui) w cziem(ąuibus) przecziw temv trzecze pożegnał B Z
nosczyach chodzyli, nauczyły, ktorąz to yyarą
Num 24, 10; Przistopiwszi dzewki Salfaad...,
5
(quamque) kosyczyol rzymski... vyznava...,
ktorichze to (ąuarum) ta to gymyona s o ...
ktorąz tho vyara nye bądzye nygdy złamana
y stali przed Moyzesem ib. 27, 1; K rolow ye...,
1484 R e g 704; Bosz mye sthw orzyl... y ak o ...
nauczczie szye, ktorzysz (qui, FI: czso) sodzycze
bog moy, ktorąz ya na myloszyerdzye twe szye
zyemyę P u l 2, 10; Crysthus szyą nam narodzyl,
dawam N a w 85; ^ Dayemi swathley chwale
*kthorzysz nyebo nam othworzyl D e n a tiv w. 44;
Vydzyelysmy dzyeczyątko v pyelyvchach, *kto- 10 thw ey... obyatho czysto..., chleb sw anthy...,
kyelich zbayyenya przeszkonyecznego, nad kthorzesz (quem) porodzyla R o z m 65; Rozmayta
resch tho danye (supra quae), panye,... yasznym
czvda y znamyona szą po wschemv svyathv
obliczym yeyrzecz raczy 1426 M s z a IV s. 315,
vydzyany..., któreś (quae) tv bądą popysany
s im . V III; Gdy nyektorzy bywayą pozwany
R o z m 69; Yako szye yemv droga ycroczyla, ktorąsch myely dvadzyesczya y trzy dny ydz R o z m 15 przed naszą oblycznoscz o nyektore vini...,
wziąli sobie obyczay, ysz th o ... przykazanym
88; Ya mam karmyą vzyvacz, ktoreyze (quem
swych panów ... czynyą, ktorąsz to wymową
Jo 4, 32) vy nye yyeczye R o z m 248, s im . ib. 727;
o d ... smyerczy czastokrocz byli wyzwoleny
Spysczyly loże *vyrzchv, na ktoremze on lezal
D z i a ł 16; Stubam molendini ibidem et fornacem
R o z m 292, s im . ib . 395.
b. c z ło n o k r e ś la n y z n a jd u je s ię w zd a n iu p o  20 disiecerunt et concusserunt..., quam dispercussionem al. kthoresz roszbyczie... ministeriali obb o c z n y m : O ktorąz chasba na Wyącha zalowal,
duxit 1475 A G Z XV 181, s im . 1481 A G Z XVIII
o thą on podluk yednania myal za mya zapla216; Y poznał, a nye zaprzal, yze ya nye yestem
czicz 1423 A K P r VIII a 47; Wszelki, ktoris wniCristus, ktoresz yavnye o nym mnymanye myano
dzi<e> w stan gego, y wszitki, ktoresz tam so
ssodi (universa vasa, quae ibi sunt), *pokalanye 25 (quod opinio publica habebat) R o z m 184.
2. u ż y t y r z e c z o w n ik o w o ' k t ó r y , k t o , c o , qu i,
bodo za sedm dny B Z Num 19, 14; ^ Wznyeq u o d 5: a. z o d p o w ie d n ik ie m w zd a n iu n a d r z ę d n y m :
szon bodze stan swyad[z]eczstwa po rodzech
Wspamyąntay teesz, panye, sług, sluszebnycz
slvg kosczelniich a po zastopyech gich, a kto
tesz twych y onich, ktorzysz (qui) naas przeszły
rimze srzodem podyot bodze, takesz i slozon
bodze (quomodo erigetur, ita et deponetur) B Z 30 sznamenem wyari 1424 M s z a III s. 62, s im . IV;
Paklibi onemu bolanczemu przigodzylo syąn,
Num 2, 17.
ze pom sthąn wzyąl w onem, ktorisz (in illo, qui)
c. c z ło n o k r e ś la n y z n a jd u je s ię i w z d a n iu n a d 
vynyen yest i sbyegem, tegdi... gymyenye...
r z ę d n y m , i p o b o c z n y m : aa. z o d p o w ie d n ik ie m
vynyen vroczycz S u l 93; Czy, ktorzysch popyw z d a n iu n a d r z ę d n y m : Jsze go yednacze ne gednaly o thą drogą, o cthorą Warsch J a n a ... po- 35 saly kxyągy o yego narodzenyy R o z m 42, s im .
ib . 190. 391. 393; Rozmaite paralyzem zara
szwal, ktorasz droga besszy oth suchego brody
żone y ty, ktoresch były począly schnącz (parado szkarzischowskego brodu 1426 M P K J II 304;
lyticos et aridos)..., wschytkem dal zdrovye
Jako ten wpust, którym oprawyal, tenem oprawyal na swem, na prawem, ktorisch wpust prziR o z m 217; Ktoregos (quem Jo 3, 34) bog posiał,
slucha do grobley ku stavu 1442 P o z n nr 1605; 40 then slovo boże movy R o z m 241; Tocz yest
vczynek boży, abysczye vyerzyly v tego, ktoreTegosz krolyka szin nyemogl na szmyercz...
gosz (quem Jo 6, 29) on vam posiał R o z m 353,
w Kapharnevm, w tern tho myeszczye, ktoresz
s im . ib . 397. 686. 742; Gospodnye, ova ktoregocivitas bilo główne, w tkoremsze bil yarczibyzesz (quem Jo 11, 3) ty myloval, tenczy yest
skvp XV e x . M P K J II 318; Ten dzyen byl
yyerna Vyelykanocz, ktoregoz dnya były Zy- 45 nyemoczen R o z m 434, s im . ib . 617; Then yest,
dovye vyvyedzyeny z yestwa R o z m 713.
ktoremvsch (cui Jo 13, 26) ya podam rozmo
czony kąss chleba R o z m 552, s im . ib . 741; To
bb. b e z o d p o w ie d n ik a w z d a n iu n a d r z ę d n y m :
movyly ony, o ktorychze tako pyssano R o z m
Jszeszmy szliszely... crzik, plącz y wolanye na
771; ^ o d n o ś n ie d o c a łe g o z d a n ia : O tern, yako
osszile gwałtu C lari... na Stanisława samostrzelnika s Gnyezna, ktorisz Stanisław yey gwalth 50 myły Cristus vtore szye modlyl, v tkoremze szye
barzo trudno przemagal R o z m 604.
yczinil 1433 P o z n nr 1560; V iny... placzicz
b. b e z o d p o w ie d n ik a w z d a n iu n a d r z ę d n y m :
dluszny bąndąn przes gabanya czyąnzey, ktoreWszitki, któreś (qui) tv S0 zliczeni..., semragosz tho gabanya czyandzanya (quod tamen
liscze przecziwko mnye B Z Num 14, 29; A gdisz
impedimentum impignorationis) nye w aruyąn
syąn S u l 99; N a fundamenczie yyssokyem yesth 55 yinido przecziw nam, pobyegnyem podawayocz
Słownik staropolski III
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ty l..., doyod ktorzis to nasz pozono, od myasta
cumque) pokolenye los naydze, poydze po swem
syo daley nye oczczogno (donec perseąuentes ab
przirodzenyy B Z Jos 7, 14; A ktoriszkole (quiurbe... protrahantur) B Z Jos 8, 6; Ku pokuczye
cumque) w tern grzesze naleszon bodze, spalon
napomynal ty, które krzczyl, a ynych nye
bodze ognyem ib . 7, 15.
krzczyl, yedno ktoresch vydzyal kayące (non 5
Któryżkoli A. z a i m e k n i e o k r e ś l n y 'k t ó r y 
nisi quos poenitentes videbat, baptizabat) R o z m
k o l w i e k , j a k i k o l w i e k , q u ic u m q u e , q u a lisc u m q u e >:
175, s im . ib . 181; By<li> tesch nyektorzy, ktoNye stanye geden swy<a>dek przecziw nikomv,
rzysz novyly ( p r o movyly, fuerunt etiam qui diktoriszkoli (quidquid) grzech biłby gego albo
cerent), yze... vczynyl to czvdo R o z m 203; Na
vina B Z Deut 19, 15; Przekloti, genze spy s ktothem drzevye ma vmrzecz yeden, o ktoregosz 10 rimzekoli dobytczoczem (cum omni iumento)
mayą ssmyercz (quidam, pro quo occiso) Zyib. 27, 21.
dovye sgynącz R o z m 256, s i m . ib . 310; Abysczye
B. z a i m e k w z g l ę d n o - n i e o k r e ś l n y ' k t ó r y 
yyerzyly, yze czyem ya, czvsch o ktoremze pysk o lw ie k , k to k o lw ie k , q u ic u m q u e , q u isq u iś* : Ktosano y povyedano R o z m 540.
raszkoly dussa (quaecumque anima) takym po
B. z a i m e k w z g l ę d n o - n a w i ą z u j ą c y 'a te n , 15 karmem bi syo pokalala, przestopyenym wynna
te n t o , te n w ła ś n ie , q u i, ip s e ’ : Jacosz pan sta
bodzye B Z Lev 7, 18; Ktoriskoli czvcz (quisrosta zalowal oth krolya,... aby Krzczon thyquis alienus) *przistopilby, vmrze B Z Num 3, 38;
mystnymy (le g . tymi istnymi) pyenyaczmy falTegodlya byskypy wschysczy y ksyąza zydowschownimy snamyenycze dlugy placzyl. Kthoresz
sczy przykazały wschystkyem zydowskyey zyepyenyądze są gemu wroczony, a on gynne dobre 20 my, ktoryschkoly s pokolyenya z Yvda (ut de
pyenyądze za nye dawał 1435 P o z n nr 1652;
tribu Juda cuncti, qui forent propagati) R o z m 30.
*Ktorzez to rzeczy yirzeksy quibus dictis 1436
Któż z a i m e k r z e c z o w n y 1. p y t a j n y w p y t a 
R XXIII 276; Y moyil iest pan kv Moyzeszovi
n iu n ie z a le ż n y m ' k t o , q u is* : Ach, myły bossę,
a kv Aaronovi rzekocz... Któraś to (qui) nagle
kthoz v cyebye bycz mosse? 1413—4 J A XIV
padlasta na oblicze B Z Num 16, 22; Ysrzal (sc . 25 502; A ktosz (quis) ziw bodze, gdisz to vcini
Balaam) anyola... Y pokłony syo gemy nagle
bog? B Z Num 24, 23.
na zemyo. Ktoremvsz (cui) anyol: Przecz wyą2. w z g lę d n y 'k to , k tó r y , q m : Ktosz (qui)
czey trzeczey bygesz osslicza swo? ib. 22, 32;
chcze przeto zbawon bycz, tako o troyczy roTocz iest liczba synów israelskich... Myedzi
zvmey FI Ath 26, s im . P u l ; Ktoz (si quis Jo 8, 52)
ktorimis to (inter quos) nizadni nye bil s tich 30 kazane me chowa, smrczi ne wcusy c a 1425
ib. 26, 64; Starosta... tego zbiega... przewiescz
E w K R e g 42; Ale przisla *goczina, ze kazdi, ktoz
(sc. ma) asz na granycze zemye. Ktorysz to (qui,
(qui Jo 16, 2) zabye was, domnim<a>wa sobe
posslugo wczyn<i)cz bogu ib. 43; Y poloszyl
S u l 60: a ten) zbieg w rocze od swego wyssczą
bog znamyo na Kaymye, abi gego nye zabyl
s królestw a... zemyanom schkody ma nye czinicz D z i a ł 61; (Krystus) szedzi na prawiczi u boga 35 kazdi, ktosz (qui) bi gego nalazl B Z Gen 4, 15;
Ktoś bi (si quis) czso dal z semyenya swego
oczcz<(a> wszechmogączego, odkąd przygydze
modle Moloch, smyerczo vmrze B Z Lev 20, 2;
szandzicz ziwe y martwe. Ku ktoregoz *przisczia
Ktoś (qui) poklnye otcza albo maczerz, smyer
(ad cuius adventum Ath 38, FI i P u l: kv gegosz
czo vmrze ib . 20, 9, s im . ib. Deut 18, 19. 23, 8;
przysczy) wszitczi ludze wstacz maią s czially
szwogimi M W 113b; Dana yest yemv mocz na 40 Bo ganyebno bodze przed bogem, ktoś (qui) to
czini B Z Deut 22, 5; Bo wyem, ze iest pożegnany,
czterzy cząsczy svyata zam ordovacz... byskupa
komvs (cui) ty pożegnasz, a przekloti, na kogosz
czyrkew posvyączayączym. O ktoremze tez moyy
(in quem) ty klotwo sgromadzisz B Z Num 22, 6;
Salomon: Coroną slotha na glovye yego R o z m
My przyszangamy... pomocz sze przeczywycz,
831.
C. z a i m e k p y t a j n y 'k t ó r y , j a k i , q u V : A kto- 45 kthosz by naprzeczywko *radzem postawyl sze
XV p . p o s t. Z a b 539; ^ w f u n k c ji p l . \ Ale s tich
rysch to yest początek (quod est principium),
m yast... se<ś>cz bodze kv pobyeglich pomoci
ysch to Moyzesch pysal rzekacz, yze na początky
oddzelono, aby vczekli do nich, ktosz przelege
stvorzyl bog nyebo y zyemyą? R o z m 164; Zykrew (ut fugiat ad ea, qui fuderit sanguinem)
dovye rzekły k nyemv: Ktoresz znamye vkazvyesch (quod signum ostendis Jo 2, 18), yze to 50 B Z Num 35, 6; To to gest prawo kaplanske
w lvdv y od tich, ktosz offyervge obyati swe (ab
czynysz? R o z m 211.
his, qui offerunt victimas) B Z Deut 18, 3; Ran
Któryżkole rk t ó r y k o l w i e k , k t o k o l w i e k , q u ic u m chrzebyet nyeprziyaczol gego, a ktosz gego nyeq u e, q u is q u is ’ : Zona, ktoraskole (quae) syo podnavidzi, nye powstano (qui oderunt eum, non
lozi ktoremvkole dobitczoczyy, spolv zabita bodze s nim B Z Lev 20, 16; Ktoreskole (quam- 55 consurgant) ib. 33, 11.

KTÓŻKOLE

Któżkole z a im e k r z e c zo w n y 'ktokolwiek,
ąuilibet, quicumque: 1. nieokreślny: A bilalibi
dzewka kaplanowa komvszkole (cuilibet) sz lvdv
oddana..., s pirwich vrod gescz nye bodze B Z
5
Lev 22, 12.
2. względno-nieokreślny: Ktoskole (quisquis)
s czydzich przistopilbi, bodze zabit B Z Num
1, 51.
Któżkoli *ktokolwiek, quicumque*: Kogoskoii
(quemcumque) zwoli, ten bodze swyoti B Z Num 10
16, 7; Ktoskoli (quicumque) prziblizi syo k stanv
bozemv, vmrze ib. 17, 13.
Ku 1. w wyrażeniach dotyczących miejsca, naj
częściej przy wyrazach oznaczających ruch skie
rowany w sensie konkretnym i przenośnym rad, 15
in : a. przy czasownikach iść, przyjść, przystąpić,
przywieść, pójść, uciec, posłać itp. i znacze
niowo zbliżonych rzeczownikach: A ngel... stopi
do Galaa cu sinom *islareskim Kśw av 5; Uam
hochal <jeśm podać zi)em o urogow uasih, iz- 20
bisce cu gih bogom <nie chodzili) ib. 8; Myal
Oland (sc. Prędotę i Klimonta) pusczicz ku
przyaczyelom na vyednanye 1399 StPPP VIII
nr 8433; Gdi przidzesz ku mne (ad me) FI 100, 2,
sim. Pul; Posiał posly kv Balaamowi,... kv wye- 25
scemv (ad B alaam ,... ariolum) B Z Num 22, 5,
sim. ib. Jer 29, 3; Acz przywyodo ku mnye (ad
me) kaszdi wolu B Z I Reg 14, 34; Dauid prziszedl do Nobe ku kaplanowy (a d ... sacerdotem) ib. 21, 1; Przistopczye kv mnye (ad me) 30
B Z Is 48, 16; Wstań ku mnye De mor te w. 109;
Wszedł ku *Bersabee (intravit ad Bethsabee),
a męża yey dal zabycz, Vriasa Pul 50 arg.; Murzynowe vspyesszo przed yego rękama ku bogu
(Aethiopia praeveniet manus eius deo)Pw/ 67, 34; 35
A bych... wstopyl ku lyudu ogardnyonemu na
szemu (ut ascendam ad populum accinctum nostrum Hab 3, 16) Pul Hab 26; Szeszly kv m nye...
ducha szwyathego Naw 92; Podzczye ku mnye
wschyszczy, sprawyedlywy y *grząsznyczy XV 40
ex. P F V 104; Kaplany dzyevyczą M arya...
przysadzyly kv ynym pannam (locaverunt in virginum collegio) Rozm 15; Zbyezely szye zvyrząta kv Yesvszovy (ad Jesum) Rozm 84;
Wschytky ryby tey rzeky przyplynąly kv Yesu- 45
cristvszovy (ad dominum) Rozm 190; Pothem
naslyadvyą syedmyorą prozbą, którą slyemy kv
bogv oyczv (ad deum patrem) Rozm 276; Bądzyeczye yodzeny kv krolom, kv starostam (ad
praesides et ad reges ducemini M at 10, 18) 50
Rozm 310; Tedy lyvd pospolny rzeki, chczącz
by to kv starschym przyslo Rozm 448, sim. ib.
492; Kv komv szye vboge matce vczyecz? Rozm
526; Krystus od boga oycza przyschedl... y kv
bogv ydzye Rozm 531; Yednym rzvczenym albo 55
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rychiem byezenym kv svym nyeprzyaczyelom zabyl (sc. Dawid) osmszeth mązow bronnych Rozm
625; Bo droga ku bogv yest nyektory vzytek
mysly Rozm 631; Vyschedl ku Żydom (ad eos
Jo 18, 29) na dvor Rozm 790; Rzvczyvschy szye
myedzy ye ku mylemv Iesucristovy, y rosczyąl
yschytky yązy Rozm 825; ^ Ministerialis...
peryenit ad limitem vlg. cu copczu 1400 KsZPozn
nr 209; Pan kaliski posiał Cottka do M icolaya...,
abi prziszedl cu prawu y wyprawił so, a on ne
chczal 1400 Pozn nr 445; Wnido ku ołtarzowy
boszemu (ad altare dei) FI 42, 4, sim. Pul; Przyraszy malutke swoge kv opocze (ad petram)
FI 136, 12; A drudzy chodzan ku Bożemu Czalku
na otpust[w] 1455 M M A e XVI nr 524; Po dro
dze, ges to wyedze kv brodom Iordanoyim (ad
vadum Jordanis) B Z Jos 2, 7; Vdal sye kv praw
(leg. prawu) petivit se vir yenturum ad iudicia
OrtRp 132; Przistalischmy kv portu applicuimus
(applicuimus Samum Act 20, 15) 1471 M P K JN
135; Y gdzye bych ya myala szyedzyecz kv angyelskyemu stoły Naw 122; Dzyeczyatko M a
rya, yyryawschy szyą kv drzyyom z rąkv svoyey
m athky..., na ony stopyenye sama yeschla Rozm
13; Brvy yey były dobrze podnyeszyony nad
oczym a,... kv szobye nad noss nye barzo szeszle (nimium ad inyicem protensa) Rozm 21;
Przyschły kv yedney yaskyny (ad cavernam)
Rozm 82, sim. ib. 254; Vyschedschy yednego
dnya z Nazareth z ynymy dzyeczmy kv glynye
(ad agellum), gdy była nyedavno kopana Rozm
136; Nye yestem posłań, yedno kv ovczam
(ad oves M at 15, 24), które zgynąly Rozm 357;
Tedy czy, którzy ssa v zydovskey zyemy,
yczyeką kv goram (ad montes M at 24, 16)
Rozm 481; A kyedy y tako sromothnye y przyyyedly ku yrotom Rozm 662; Przystąpyyschy
ku svemv odzyenyy..., vzyąl svą suknyą
Rozm 826; Rzvczyvschy szye ku schygy dzyeyyczy Maryey, y począla movycz Rozm 841;
^ Przistopi czlowek ku serczu wisokemu (ad
cor altum) y powiszon bodze bog FI 63, 7,
sim. Pul; Kv wszem kaznom twogym pospeszyl gesm se (ad omnia m andata tua dirigebar)
FI 118, 128, sim. Pul; O to (sc. strawę) ma sial,
abi sethl ku dzalowi 1415 KsMaz I nr 2423;
Bocz panami stogy weszele... I tocz szo sly,
czszo gym skodzo, bo nas ku fszey czczy przywodzo Slota w. 90; Donec pueri yenient ad
annos discrecionis al. ku latom 1441 AG Z
XI 185; Przywyedzeny, przyparczy kv dobremy
bywamy (Rom 8, 14) 1449 R XXV 166; Yako
długo kv wthorey swadzbye (ad secundas nuptias) nye poydzye, w pokoyu bandzye myąnszkacz Sul 106; A yaco mylossyerdze dowodzi
57*
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ku spocoynosczi, tako teze spocoynoscz ku
krista przybywszy gwoźdźmy ku krzyzu P u ł
rozumu, a rozum ku poznanyy XV m e d .
21 arg., s im . R o z m 817. 820; A gdysch szye
przyblyszyly kv vrotom blyszko betlegemskych
R XXII 243; Przyszloly tho dzyeczą ku szwym
R o z m 63, s im . ib . 660; Yvze szyekyra kv kolath o m ..., tedy to gymyenye ono m oże...
swey matcze dacz O r tK a ł 294, s im . O r t M a c 52; 5 rzenyy drzeva położona (ad radicem arborum
posita est Luc 3, 9) R o z m 178; Czy ystny
Ktho szya rath kv bythwye myecze, vthna mv
yyeczsche podolky nad ynsze lyvdzy noszyly
raka y piecze D e m o r te w. 289; Kvak { p r o
kvap) szya rychło kv spovyedzy S k a r g a P ło c
a kv tern przyvyązovaly czyrnye R o z m 180;
w. 61, s i m . S k a r g a W r o c w. 25; A thak mya
Vzyawschy myły Iesus oną podyyką y przydknąl
vyelle szkodvye, gdzye myą vyedze kv yyel- 10 kv oblyczy svemv R o z m 303; Nayyączey czy,
którzy szye dzyerzą ku dvoram kxyazączym
kyemv memv przykłady y kv vyelkyemv na
albo prelaczskym R o z m 693; Vschytko czyalo
kłady y wyelkyey szkodzye XV e x . S lA r c h I
krvyą oplynąlo tako, yze pothem było przyschło
pnl. 23; Iozeff yako stary a barzo v roboczye
odzyenye ku ranam R o z m 817, s im . ib . 834;
czloyyek nathychmyast ypadnye v nyemocz,
yze yemv yvsch ydzye kv smyerczy R o z m 145; 15 ^ A takosch tho poslednye blogoslawyenstwo
położono ku wschem pyrwim na doconanye
Abram napyrva drogą kv yyerze vydal (quia
XV m e d . R XXII 245; Aby zlomcze praw dy...,
fuit prima credendi via) R o z m 395; A ony
kv gedney stronye, drygą opysczywszy, nye
zamyeskaly y posly yeden do wszy, drugy kv
przystali, ykladamy D z i a ł 2; Przeto chczemy,
roboczye (ad negotiationem suam M at 22, 5)
R o z m 412; Droga ku grzechu yest nyektore 20 aby sąpyercza... szalobą... poloszyl na lyscze
pozewnem tako, ysze nye bądze potem nyczs
ypadnyenye R o z m 631; Ovassmy yvz posnaly...
przyloszono kv szalobie ib . 15; Nye mayą
tva szalonoscz... Przyschedlesz ku kończy
robiczi cziązko... yyąwszy ku modlythyam
R o z m 733; Czo może przydz kv mysly baczemogą przystavaczi 1484 R e g 712; Czloyyek,
czemv albo pamyątayączemy koroną tarnoyą
25
a nye szyn boży przystanye kv bogacztw y kv
mylego Iesucrista? R o z m 830.
prosney cłwalye tego syyata R o z m 197; A ku
b. p r z y c z a s o w n ik a c h przybliżyć się, przyło
tego radzye yschysczy przystały R o z m 744;
żyć, przyłączać, przywiązać, przyschnąć i t p . :
Tedy vocz ona dwa braczencza szocz ony
Przyłączą kv krolevstw syna myloszyerdzya
naftorky ku ssvothemu Ganu biły prystaly
R o z m 779.
c. p r z y c z a s o w n ik a c h skłonić, schylić, pod
G n 183 a, s im . Pul 24, 22. 72, 27; Gdi se bliszo 30
nieść (się), podźwignąć i t p . : Naclon {Pul:
ku mne (super me) zawadcze F I 26, 3, s im . Pul,
prykloyn) ku mne (ad me) vcho twe F I 30, 2,
s im . F I i Pul 54, 20; Ku bogu (ad eum) se snadz
s im . Puł, s im . FI i Pul 70, 2. 101, 2; Acz roszine przibliszoo F I 31, 8, s im . Pul; Tedy szeszczy
rzili iesmi {Pul: wznyeszlysmy) rocze nasze
abo przynamnyey cztyrzem kv sadzy y podsadkowy poleczymy (sex... baronibus per nos 35 ku bogu czudzemu (ad deum alienum) F I 43, 22,
s im . P ul; Ku tobe (ad te), gospodne, duszo
iudici... adiungendis), którzy taką rzecz dzemoio podzwigl iesm FI 85, 3, s im . Pul; Podnosi
dzynną podług sprawyedlywosczy rozgodzą
szo Kayn ku Ablowy, ku swemu bratu (adD z i a ł 11; Bo ta przywara ku czorkam przywyra
yersus fratrem suum Abel) y zabyl gi B Z
1466 R XXV 136; Tedy zebravschy szyą przyaczyelye y sząszyedzy do Anny y kv Joachymovy 40 Gen 4, 8; Podnyoszlem oczy szercza mego
ku bogu y ku *szwyathich iego M W 89a-b,
(ad Annam et ad Joachim) yyeszyelyly szyą
s im . R o z m 554; Schyly kv mnye vschy thwoye
sz nymy R o z m 11; ^ Iozik moy przilnol iest
naszwyanthsche N a w 48; ^ V osz... gedno
ku czelusczam mogim (adhaesit faucibus meis)
vcho ogonem szaslony, a drudzecz on ku szemy
F I 21, 16, s im . Pul, s im . Pul 101, 6; Przylnola
gest kv podłodze (adhaesit pavimento) dusza 45 skloniy G n 173b, s im . R o z m 598; Poklono
so kv kosczoly (ad templum) swotenw twemv
moya F I 118, 25, s im . Pul; Csocz dadzo tobe
FI 137, 2, s im . Puł; Alye nyeczo kv vschyalbo czsocz przyloso tobe kv yozykv lczywemv
ma (versus aures) nadobnye podnyeszyona
(ad linguam dolosam)? F I 119, 3, s im . P u ł;
(sc. broda) R o z m 152; Padła na sve kolana y na
Swą werną pyeczącz ku lystu przywessyl 1424
P o z n nr 1173, s im . 1425 ib. nr 1191; Jaroni 50 szve oblycze kv yego nogam (cecidit ad pedes
eius Jo 11, 32) R o z m 437, s im . ib. 524. 534;
<miał> przidacz ku conyewi 1429 ib. nr 1338;
M atko, pyrvy czloyyek rozgnyeval mego oycza,
Gdyby szye radczcza... przylubowalby szye
yze yyczyągnąl rąką kv yego yablku R o z m 504;
ku dworu albo przymylowal... a tho szgyednal,
Potem począł yemv svyąty Pyotr movycz nye
a b y ... przywyley szlom yono..., czo gest gego
pokuta? O r t Y r t e l 119, s im . O r t M a c 36; Yezu- 55 mogącz sczyrpyecz, aby szye ysmyrzyl kv yego
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nogam Rozm 537; ^ Naclon vcho twoie ku
kv panv bogu Naw 179; Nyesz kv nyebyeskye
modlitwę moiey (ad precem meam, Pul: na
dzyeyyczy Rozm 47; ^ Te non potui atproszbę moyę) FI 87, 2; Wznosi gesm rocze
trahere ad aliąuam iusticiam vlg. nie mogl
mogę ku kasznom *twoych (ad m andata tua)
go wszczognocz ku praw {leg. prawu) 1389
FI 118,48, sim. Pul, M W 25a; Bycho ne wsczogly 5 TPaw III nr 1161; Mai szachocza {leg. za prawy kv lychocze {Pul: by nye rozczyogly...
chodźcę) postawicz ku prawu o gwałt 1400
ku zlosczczy) rokw swoyw (ut non extendant
Leksz II nr 2722, sim. 1409 Pozn nr 670; Yze
iusti ad iniąuitatem manus suas) FI 124, 3;
Sczedrzik osadzyl lawiczo abo sand y volal
Ku przyszwolenyy nye sklanyą (I Cor 10, 13)
soltissa cu prawu, an ne chczal przicz 1400
1449 R XXV 166; Przyrodzenye człowiecze 10 Pozn nr 456; Ioseph podluk obyczaga neuesczego
rychley syą skłony podług świata kv grzechy
ku ge porodzenu gestcy on byl dwe bapcze
(ad delicta), nysz podlvg swiathlosczy kv bogv
yeszual, nagotoual Gn 4 a; Wódz byl ges w myDział 1, sim. M W 37b, Rozm 198; Zbawyenye
loserdzy twogem lvdv, gen ges w>kvpil, y noszyl
thwoie szpusczy ku nasze poczyesze (salutare
ges gy w moczy twogey kv przebytky swotemy
tuum da nobis Psal 84, 8) M W 69a; Alye droga 15 twemv (ad habitaculum sanctum tuum Ex 15, 13)
ku grzechu yest nyektore ypadnyenye, ktoremze
FI Moys 15, sim. Pul; Wawrzek ranczil Ywanowi
czloyyek ypadnye od przędnych rzeczy ku
swego czlowyeka ku prawu o yego rano i nye
poslyednym, od szyyatlosczy kv czmye Rozm
postawił 1405 HubeZb 105; Pansky rambyl
632.
chrosth ku yazowy y ku grobly 1423 AKPr
d. przy czasownikach wrócić się, obrocie (się), 20 V IIIa 163; Jacom ya *wteyczasz na w eczu...
nawrócić (się) itp.: Fszakocz szo oniy ku
oth xandza opatha schedzal na zagayonem,
mile<m>v Xpoui szo biły nafrocily Gn 14b,
kyedy xancz opath Kopythka ku prawu wolacz
sim. FI i Pul 21, 29, M W 30a; Oradownicze
kazał 1428—30 BiblWarsz 1861 III 18, sim.
nassa, ony twe miloszerdzywe oczy ku {SaheSul 25; Jszesmy nye przyswolily lassw y roley
Reg 1— 11. 13— 17: k) nam (ad nos) obroczy 25 Pyotrowy, bratu nasschemu, oth Goslini ku
SaheReg l a ; Abi zasyo nawroczil Iacoba kv
Losskunyy wekugystym dzalem 1440 Pozn
panv (ad eum) B Z Is 49, 5; A yyelye z synów
nr 1604; Ktorisch wpust przislucha do grobley
israelskych nawroczy kv panv bogv gych (ad
ku stayu, do młyna Zayanczkowskego 1442
dominum deum ipsorum Luc 1, 16) EwZam 287;
ib. nr 1605; Modlymy sze ku wschodu slunycza
Obraczayącz szye kv dzyeczyączyy (ad puerum) 30 versus orientem XV med. SK J V 266; Hoc
davaly yemv chvalą Rozm 85, sim. ib. 739;
falcasti per graniciem a villa Pohorelcze ku
A kv [m]mnye (ad me) yroczyszly szyą sy<n>kv?
Stanimiru yiolenter 1455 A G Z XIV 465; PyRozm 172; ^ Iusz, dze, thy czasz masz, abi
talyscze nasz..., iako wyele przyszasznykow
szo thy ku swemu domu szaszo nafrocyl Gn
ma bycz namnyey ku gayonemy sandowy?
184a; Ezechias, kroi nyemoczny,... ku sczyenye 35 OrtKal 298, sim. Ort Mac 118; Tedy strona
szyą iest obroczyl, a thedy bog go ysdrowyl
ycząszona odzowie syą kv wysszemv stolv
Dział 2; Niwa roley g ich..., która lyezy ku
ca 1500 SprT N W V 15; ^ Ku prawu (ad ius)
crakowskyey drodze konczem, a drugem konwlostnego gymyenya, yako pyrwey, wroczy
syąn Sul 90; Albo tes starosczy kv porodzenyy
cziem ku Swiaskowey roley..., obligauerunt 1476
plodv navroczycz, to yest tvey moczy boskey 40 SK J III 333; Clem ens... dwye stayanie roley...
podobno yczynycz Rozm 46; Chczesz y yzerzeku rzecze na doi, kady do góry chodzą...,
sycz a kv yego pyrvschemv zyvotv (ad pristiobligauit ib.; Jacobus... nywa roley sweyg
nam vitam) odezvacz? Rozm 135; Paralyzem
na Chelmye ku Dobraslawowey konczem a dru
zarażone kv zdrovyv yraczas Rozm 226.
gem ku Bartosoviczowa ła n u ... obligauit 1477
e. varia: Ku mne samemu dusza moia smoczila 45 ib.; Kadym ya schedl..., thądj moye na levo
se iest (ad me ipsum anima mea conturbata
kv Głuchów {leg. Głuchowu) a na pravo kv
est) FI 41, 8, sim. Pul; Mocz moio ku tobe
Oboruly... Oborylskych 1492 ZapWarsz nr 1671;
strzedz bodo (ad te custodiam) FI 58, 10, sim.
Braczya mya rzkomo szalvyv, kv gymyenyy
Pul; Oczi mogi ku wernim zeme (ad fideles
przymyerzayy, na mv dvsza nycz nye thbayy
terrae), bicho sedzeli se mno FI 100, 8, sim. 50 SkargaPłoc w. 15, sim. SkargaWroc w. 19;
Qui kmethones iacent unus post alium a cuPul; Sauitay ku nam, bosza moczy! 1423 Zab
ria ... Raphaelis inferius versus Brzosow al.
209; Gdy sluszebnyczi kv nyektoremy zabikv Brzosowowi 1500 AG Z XVI 310; A yako
temv (ad aliąuem ... occisum) na polv ... były
przysly do Salomonowa kosczyola, tamo było
przywołany,... odzenye, w ktorem zabyty byl,
sobie brali Dział 32; Za mna szye przyczyn 55 pyetnasczye stopyen kv *dzrzvyam Rozm 13;
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Tegodla nyeszyesly dar tvoy... kv oltarzoyy
(ad altare M at 5, 23) a tho rospamyetasch, yze
brat tvoy ma nyeczo gnew naprzeczyw tobye,
ostaw thvoy dar Rozm 267; Vz<\v>yaly yyatrovye byyącz kv onemv domv (in domum illam
M at 7, 25), tako nathychmyasth spadł Rozm
285; Noszyl vodą kv nogam svych mlodsych
Rozm 534; Obezryavszy y dobrze ku svyatlu
(sedentem ad lumen Luc 22, 56), y rzekła yemv
Rozm 674; ^ Ktoricz clouek ven verzy, tenczy
bodze veszuan ku uekuge svathlosczy krolefstva
nebeskego Gn l b ; Quos benigne redemptor
noster... ełongat et ad divinitatis contemplacionem trahit a ku *nabosen<s>two *czogne
XV med. GIWroc 18 r; A gdisz bili blisko ku
wilamanyu drzwy B Z Gen 19, 9; Gdy wyleganyecz poymye wyleganycza a czy to mayą
dzyeczy..., mogą thy dzyeczy odzyerszecz swoyą
oczczyszną prawem, czyly nye albo kako długo
tho szyą zawlecz ma kv kończy (OrtMac 29:
do kończą)? OrtVrtel 119; Gdyby nyekto byl
pozwan pyrwe, wtóre, trzecze kv odpowyadanyv na szalobą dowoda (pro powoda) Dział
20; Glos apostolsky pogany ku obrzędu y ku
myloszyerdzu, y ku chwale bozey wzywayoczy
Pul 104 arg.
2. w wyrażeniach dotyczących uwzględnienia
kogoś, czegoś: a. przy czasownikach rzec, mołwić, odpowiedzieć, wołać, prosić itp., rzeczow
nikach prośba, pytanie: Ku themu tho prorokouy Moyszeszevy szocz ony były tako rzecly
Gn 175 a, sim. Rozm 130; Gospodzin rzeki ku
mne (ad me) FI 2, 7, sim. Pul; Glossem mogim
ku gospodnu (ad dominum) wolał iesm FI 3, 4,
sim. Pul, sim. FI i Pul 56, 3. 76,1.119. 1, 141, 1,
Sul 58; Wisluszay, gospodne, glos moyey prośby,
gdi proszo ku tobe (oro ad te, Pul: czyebye)
FI 27, 2; Pomnyal yest na wyeki obrzod swoy,
słow a,... czsozz ylozzil yest (Pul: obroczyl)
kv Abrahamowy (quod disposuit ad Abraham)
FI 104, 9; Glossem mogym kv gospodny (ad
dominum) modlyl gesm so FI 141, 1, sim. P ul;
Sdrowa yesz, ku ktorey (SaheReg 1— 11.
15— 17: k thobe) my volamy (ad te clamamus),
stradne Gyewyny dzeczy SaheReg 14; Ku
{SaheReg 1—9. 11— 12. 14— 17: k) tobe (ad
te) wsdichami *lkayocz ib. l a ; Kyedysczy ony
rzekły bogy, kv ktoremze szye stało slovo boże
(ad quos sermo dei factus est Jo 10, 35) Rozm
429; Vtora prozba dzyeyycze Maryey kv mylemv Iesucristvsovy Rozm 500; P ylat... boyącz
szye..., yzby nye obm[y]ovyon kv cesarzoyy,...
spytał yego Rozm 776; Ktorez pytanye Pylatovo kv mylemy Iesucristoyy yschysczy evanyelysczy pyssą Rozm 792; ^ Modlycz sie banda

ku kosczyolu szwiantemu twemu (ad templum
sanctum tuum Psal 137, 2) M W 135b; Kristus
molwy ku czerekwy Pul 121 arg., sim. Pul
j
133 arg.; ^ Homines de Zarschin... przipo5
wyedaly szye ku skazanyy contra Fridricum
1440 AG Z XI 168; Odpoyyedzyal myły Iesus,
alye ku pyrvemv, ktoregoz ządal Pylat yyaczey
slyschecz, czvsch o krolevstvo Rozm 794.
b. przy czasownikach (przy)słuszać, (przy)10 słuchać, patrzyć z prawa: (Łąki) slusan ku
Baalcze s stara dawna 1424 Zab 538; A przeto
mnymaly, aby <(ni> kv komv ynschemy krest
przysłuchał, yedno k tern prorokom Rozm 185;
S tego kladzye dvoyako krolevstyo: yedno, które
15
[by] przysluscha ku panv *svyadtlosczy,... drugye
krolewstyo myeny, które przysluscha ku panv
czyemnosczy Rozm 781;
^ Jaco werdunki
w Scoroszewe ne przisluchali ani przidani tamo
cu capie..., ale przisluchayo cu stołu byscu20 pemu 1407 Pozn nr 606; Then gagy... ne sluchsa
{pro sluscha) do Czarnoczyna, ale ku Mąnkarzouiczom 1423 AKPr V IIIa 162, sim. 1438
Pozn nr 1598; A przetho my patrzymy s prawa
k themv domowy albo ku pyenadzom, za kthore
25
nasz oczczecz murował ten dom OrtYrtel 118,
sim. OrtMac 24; Ma ge {sc. bydło) dacz kv
dworu, kv ktoremy przyslvcha Dział 32, sim.
Rozm 781; Przez to myeny czyalo boże albosz
myeny chleb kv czyalv przysluchayączy Rozm
30
278, sim. ib. 333; ^ Sąszyeczkye ludze, czo
nye szluchayą kv naszemy prawu albo k szandu
OrtBr VI 359; Que res pertinent vlg. cu szalodze 1459 TymProc 263; Nayykla wschystko
dzyalo od nych, ktoresch przyszlycha kv nye35
vyesczyemv dzyalv Rozm 17; Cztyrzy modlytyy,
ktoresz yescze v paczyerzy ssą, przyslussayą
kv boyovanyv (ad militiam) tego szyyata
Rozm 277.
c.
w zwrocie mieć coś ku komuś, czemuś:
40
Fftorecz gy nasz Xc miły prze gego uelike
vcynky chualy, choszcy gest ge bil syothy Gan
ku bogu prze gego uelike miloserdze byl mai
Gn 179a; O them tho miloserdzu, choscy gest
ge Xpc ku svothemu Ganu mai bil ib., sim.
45
ib. 180b, Rozm 31; A to tako, aczby kmyecz
ky panv, od ktorego zbieszy, nye myal nyktorey
wini Dział 62; Swe sercze kv bogv zawsche
oyczv (ad patrem) myal Rozm 153; Pyotr__
z yyelykey mylosczy, którą myal kv mylemy
50
Iesucristvsovy, vczyąl vcho słudze Rozm 636,
sim. ib. 671; N a przykład smyary y yego czyrpyenya a tez dobrovolnosczy, którą myal kv
svem nyeprzyaczyelom Rozm 645; ^ Zauischa
polazbil dzenye na Staschcowo dzerszenye, kv
55
yemusz on prawo ma 1402 PKKr II 238,
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sim. 1422 Pozn nr 1111; Nyednego (leg. nijednego) nyedostatky kv svemv czyalv ny
myala Rozm 22; ~ Wszelk<i, je n ) ma myloscz ku zakonu B Z I Mach 2, 27; Barzo
rychło szyą navczyla..., bo kv wschemy mysly 5
myala Rozm 17; Alye wschytky dostatky myala
kv svemv vrodzenyv Rozm 22; Myenyącz,
yschby krest ynego dnya ny myal moczy kv
zbavyenyv Rozm 191.
d.
przy czasownikach żądać, chcieć, rze10
czowniku żądliwość: Szodala iest dusza moia
ku bogu (ad deum), studnyczi sziwey FI 41, 2,
sim. Pul; ~ An ne chczal cu prawu, a byl na
dzedzine 1414 Pozn nr 802; ^ By pospolstvo
naschey zydowskey zyemye yvz, czvsch sy- 15
dovska zyemya, ządlyyoscz kv pospolnemy
dobremv szye yest *vstamyla, myr y pokoy
myala Rozm 583.
e. przy czasownikach pobudzić, poruszyć
się, przywieść, przymęczyć itp.: Napomynanye 20
y nauka kv byskypu monitio et informatio
ad episcopum XV med. M PKJ V 428; ^ Tercia yirtus est, quia induratum in peccatis... ku
nabosenstw pobudzy Gn gl. 102 a, sim. Pul
Deut 28, Rozm 691; Dobrogost ne przimanczil 25
Kunińskich ku przedanu dzedzini 1397 Pozn
nr 350, sim. 1401 ib. nr 502; Skazalismi thego
tho lana kv powyedzenyy (ad producendum)
przerzeczonych swyathkow dopusczicz Sul 34;
<(I>sze wszelka nyeczystocz slow y skarade 30
mowy kv swarv lyvd przywodzą (ad rixas,
Sul 48: kv szwary ludzy pobvdzayącz), przeto
od dobrych lvdzy mayą bycz owszeyky odda
lony Dział 39; Sobye nye mayą nyczs gwałtem
bracz any szadnego gwałty czynycz, any mayą 35
przypadzacz kogo kv przedanyy ib. 65; Któryż
by y e ... ypomynal kv pokuczye y kv vczynkom mylosyernym (ad poenitentiam et misericordiae opera) 1484 Reg 718; Glos apostolsky
napomynayo nas ku dwoyakey spowyedzy Pul 40
105 arg., sim. ib. 128 arg. 144 arg.; Apostoli
czerkew ponokayo ku chwalye Pul 147 arg.;
lako orzeł pobudzayocz ku lyatanyu (ad volandum Deut 32, 11) dzeczy swe Pul Deut 15;
Rozgnyewaly g y... y ... ku gnyewowy przy- 45
wyedly (ad iracundiam concitaverunt Deut
32, 16) ib. 24, sim. Rozm 799; A krzczyl krzstem
pokuty, bo ku pokuczye napomynal ty, które
krzczyl Rozm 175; Myły Iesus vzravschy, yze
plącze o n a ,... porusyl szye dvchem kv placzv 50
Rozm 438.
f. przy czasownikach przyrównać, przypodo
bać itp.: Nye yestem tak dosthoyna przyrownacz szye k nyey, kv tak yyelyebney panyey
Naw 83; Alye kv komv (cui M at 11, 16) przy- 55
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rownaya to pokolyenye zydowskye *zsle ?
Rozm 317; ^ Czlowek... przipodoban iest
ku swerzotom nerozumnim (comparatus est
iumentis insipientibus) F I 48, 21, sim. P ul;
Podobno yest (sc. królestwo niebieskie) kv
zyarnv gorczycznemv (simile est grano sinapis
Luc 13, 19) Rozm 377; ^ To szye może dobrze
przypodobacz kv nyeporvschenyv zyvota dzyevyczego a ku czlovyeczthw syna yey Rozm
72—3; Vydzczye, yezly podobyen ku czlovyeczenstw Rozm 836.
g. przy czasownikach skazać, potępić, przy
prawiać, (o)sądzić, przeznakować itp.: Andrzeya
w thakey przythczy skazaliszmy Mykolayewy
kv doszyczvczynyenyv (ad vulneris satisfactionem condemnandum) Sul 51, sim. Rozm 104;
Tha żałoba ma bicz sandzona kv vynye, po
polsku rzeczoney pyanczdzesyanth (ad quinąuaginta) Sul 94; Predestinatos *przeysnacowanye ku sbawyenu ca 1450 PFTV 572; Lyepyey
yest g y ... ku szmyerczy potapycz XV p. post.
RozmPam 474; Yvz nan ortel skażemy, abychmy
y ossądzyly kv smyerczy Rozm 584, sim. ib.
734. 747. 759; Vzral Iudasch, yze myły Cristus
podań ku smyerczy Rozm 759; O przeklączy
Zydovye, nye vymovycze szye, bosczye y doszycz vbyly, ktorego yescze ku smyerczy przypravyaczye Rozm 773; A yschakoz yemy nycz
nye stało ku smyerczy (nihil dignum morte
actum est ei Luc 23, 15) Rozm 805.
h. w zwrotach prawnych: aa. ku ręce: Jaco
prawe ti ku Potruszczine rance ranczone główne
penandze 1398 StPPP VIII nr 7053; Iaco comendor ne ranczil panczinacze krziwen cu
*Grzegorzewech rancze, al<e> k swey 1402
Pozn nr 542; Micolay ranczil cu Pyotraszewe
rancze trzi grziwini 1414 A K H III 231; ^ Yaco
M ycolay...
wraczyl
Dzyrska
Babinskego
w oschmnacze grzywen... przecyw Yczakowy
y Malynowy ku werney raczę y penadze pobrał
1425 Pozn nr 1191; ^ bb. (brać, wziąć) ku
duszy, ku przysiędze, ku sąmnieniu, ku czci:
Berzemi to cu szvey duszi, ysz o tern wemi
1420 Pozn nr 1053; Byerza to ku swey duschy
y ku swemu szampnyenu, jszem gyesdzil
s kmethowiczem do kxadza dzecanowey wsy
1427 ib. nr 1271; Byerzą tho cu swey tezy y cu
mey duschy, yzem bil f poselstwye oth Scepana
do pana Pyotra Obrzyczkego 1430 ib. nr 1526;
Berzem to ku naschey starey przyschadze, jsze
Yan Coth pizisedl przed gayne wecze 1432
ib. nr 1387; Eze my myal polgrzywny zaplaczycz,
a yam myal ku duschy wzyacz 1441 ZapWarsz
nr 540; Scholthys s przisyansznyky thimy ku
czczy gich wząncz mayąn (super honorem ipso-

456

KU

rum recipere debent), ize ten km yecz... prawa
nye yczinyl Sul 91; ^ cc. być bliższym ku
czemuś 'mieć większe uprawnienia do czegoś5:
łan... iest bliszszi krw 0 cu poi Nyalku 1407
Piek VI 337; Micolay yest *plischy po ssestrze 5
oczcza swego, po strzynye... ku trzecze czasczy
wssy Yawydzu 1427 Zab 538; Jacom ya blissy
ku Januszowey y Klimkowey czansczy w Mosznach, nysz Marczynow y Jacubow oczecz 1441
ZapWarsz nr 544; A ow, który by byl blyzszy 10
kv dzedzynye, w tern czassye... mylczy Dział 24.
i.
varia: Jaco mo Iodrey wroczil ku swemu
soczu (leg. zięciu) w sadzene 1397 Pozn nr 341;
Jaco Wanczencz Obrziczski ne cupil yszitkich
jęzor na Balczu cu swey polouiczi 1409 ib. 15
nr 665; Gdy przydą y przyymą vass kv mnye
samemy (accipiam vos ad meipsum Jo 14, 3)
Rozm 561; ^ Vkazal kon strzyelczy, dobry,
na tho myescze, kthory dal kv dwory 1495
GórsJazRp 278, sim. Rozm 527; Mocz b o g a... 20
ku svemv stvorzenyv tako duchovnemv yako
svyeczkyemv roschyrzyla szye Rozm 781;
~ Szpowadami szo ..., yszeszmi szgrzeszili... leniwszthwem qu bozey szluszbe Spow 1. 3. 5. 6;
Y sdayaly mu sla <sło>wa ku czczy gemu y gego 25
matcze 1412 Pozn nr 845; Kv wszączy szana
(ad receptionem faeni) tho rosczągamy Sul
50; Kto czistoto mylvie, ten sie trzyma kv
wszelkeey nyeczistoczee iako owcza przeczywko
wilkowi Gloger; U t amore flagraremus zagyaly- 30
byszmy sza ku myloszczy XV med. R XXV
151; Hec sibi nichilum ad ambulandum obfuit
ku chodzenyy nye wadzylo XV med. SK J
V 256; Pod thą przyszagą, czo kv prawu przyszagly Ort Br VII 553, sim. Ort Mac 135, sim. 35
OrtKał 185. 297, OrtMac 64. 78. 110; Mogą
k themu przyszwolycz..., gdy nye gyesth przeczyw gych przyszyadze a myaszthv kv vzythkv,
cezy (OrtBr VI 361: myastv ku czczy y ku
vszythkv) OrtMac 62; Tesz nye zamyeszka 40
thego, czo szluszą na yego vrząd, ku czemv
on szye przykazał OrtVrtel 118, sim. OrtMac
25; Ale ysze dosycz nye było takym kv sskaranyy (ad debitam coercionem, Sul 41: taka
plączą nye czinila dosycz kv powinnemy skara- 45
nyv), przeto ystawiamy tako Dział 30; Andrzey
nye gesth prziczina ku smyerczy Pyothrowey
1464 ZapM az 49; Vyara krzesczyanyska yesth
fundamenth kv vyecznemv zbavyenyv 1484
Reg 704; Znam szye kv wschythkym zlosczyam 50
mogym Naw 161; My przyszangamy... pomoczny bycz ku wszeliky sprawedliwoszczy
XV p. post. Zab 539; Zbądzeszly zyvo, thedy
tho thobye bądze ku oczyszczyenyu XV ex.
PamLit XXIX 115; Bog nye yest oddawcza 55
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gymyon, alye oddawcza przydawkwm kw gymyonwm deus non est remunerator nominum
sed adyerbiorum XV ex. R XXV 148; Dzyeyycza M arya... wschytka szyą była yydala kv
slvzbye boga wschechmogączego Rozm 18;
A czokolyye yydzyely kv yey potrzebye, to yey
davaly Rozm 102; Podał szye kv p ra w (iuri)
pana slego dycha Rozm 167; Alye kto może
myslya sobye przydącz kv svemv zrosty (ad
staturam suam M at 6, 27) yeden lokyecz na
yyssą? Rozm 281; Była yemv vzdrovyona kv
zdrowyy (restituta est sanitati Mat 12, 13) yako
druga Rozm 327; Podobno, yze z rychlosczy
przyrodzonego myloszyerdzya kv thvemv synovy snadzby rada tego nyeyyernego sdrayczą
zamby tvemy targała Rozm 554; To slovo
«zavzdy» myny szye telko ku troyemy szyyąthu
Rozm 680; Vschakoz ku vstavyenyv Cayphasz
byl starschy Rozm 707; ^ Leniu iesc cu vstanu
cynich casdego skutka dobrego Kśw br 36;
Richle nogi gich ku przeliczu krwe (ad effundendum sanguinem) FI 13, 6, sim. Pul; *Wsoli
so me iaco lew gotowi ku lupowi (paratus ad
praedam, Pul: ku korzyszczy) FI 16, 13, sim.
Rozm 622; Ponuczen ku nestatkom a prostney
rzeczy movenv ca 1450 PF IV 575; Gdysz podlvg Pysma navky wszelky człowiek w mlodosczy gest podobnyeyszy kv zlemv (sit promptior ad malum) Dział 1; Pochopna kv wyerzeny
seducibilis ad credendum 1461—7 Serm 444r,
sim. ib.; *Vczym m ye... miloszyerna kv mo
gym blyszschym Naw 62; O tern, yze zly przed
pomstą bożą padały vznak, alye dobrzy ku bogv
mylosczya padayą na sve oblycze, modlyącz szye
yemv Rozm 629; Czerny... nye drapasch svego
sercza zakamyalego ku dostoyney mysly? Rozm
727; ^ Ego iam concepta eram (Prov 8, 24)
przeysznana yle ku poczaczy XV med. R XXV
158; Albo ylkosz kv pelnosczy oczysczenya,
*alye yze rzeki: Yescze mam oczy sezon bycz
(vel ąuantum ad plenitudinem mundationis, se
adhuc mundandum dixit) Rozm 188; Bo kakoly
myły Iesus byl blogoslayyon od pyrvey godzyny
svego począczya, ylkosch ku duschy, vschakosch podług czyala podroznyk przed svym
*smarthychvstanyv Rozm 543; Baczy tez,
«z pravdy» dyoyako mozem rozymyecz, pyrve
ylkoz ku przyrodzenyy, v ktoremze yesteszmy
stvorzeny Rozm 785.
3.
w wyrażeniach dotyczących czasu: *aż, na,
przy, około, do, w czasie, ad, usąue ad, prope,
iuxta, eo tempore quo': Obroczeni bodzcze ku
weczoru (conyertentur ad yesperam) FI 58, 7,
sim. Pul, sim. FI i Pul 58, 16; Kv gegosz przysczv (ad cuius adyentum) wszytczy ivdze wstacz
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ymayo s cyaly swogymy FI Ath 38, sim. P ul;
Condampnavimus ipsum et per presentes condampnamus al. zdawamy ad diffinitivam sentenciam al. ku szdanemu rokowi 1441 A G Z X I 185;
Immolabit eum (,sc. agnum) vniversa multi- 5
tu d o ... filiorum Israel ad vesperem (Ex 12, 6),
ku weczorw XV med. R XXV 154; Y bil gest
Adam szyw ku trzidzeszczy ku stu lyat (vixit...
centum triginta annis) B Z Gen 5, 3, sim. ib.
11, 25; I bila soo lyata szywota Amramowa 10
szedm a trzydzyeszczy ku stu lyat (centum tri
ginta septem) B Z Ex 6, 20; Quam (sc. villam)
Michael tenebit morę obligatorio usąue ad plenariam agnicionem al. ku pospolnenw przysnanyu 1472 AG Z XII 406; A ktokoly napyr- 15
vey przybyegl v staw kv poruschenyy vody (post
motionem aquae Jo 5, 4), *tem byl zdrów Rozm
255; Kyedy y ymyemy, przydzye kv svyątv Rozm
509; Pravdzyvych droga yako svyatloscz svyączącza pochodzy y mnoży szye vzytek kv do- 20
konanyy dnya (ad perfectam diem Prov 4, 18)
Rozm 631; Smord (pro smród) od polnoczy ku
dnyą navyączscha mocz ma Rozm 731; A kyedym vzrala, yze yvz byorą myotlą, ya ku pyrvemv razv yako serczem yrazonem odvyedzyona 25
yestem od rozvmov Rozm 821.
4.
w wyrażeniach dotyczących celu i przezna
czenia 'dla, celem, ad, in, pro, propter, quo :
Prziiawszi na yroczisko cu *przisodze, ysuli dwa
copcza ne przisogawszi 1398 Pozn nr 396; Sta 30
szek Vocechowy dal dzen pirwi, drugi, trzeczy
cu rosdzelenu tey dzedzini 1399 ib. nr 399; Hoc
nomen Ihesus est nobis ad bonum corporis et
anime inventum gest nalesono ku polepsenu nasego czala Gn gl. 64a; Sicut eligi solent arti- 35
fices ad operandum gakocz yibirago modrzy łu
dzę dobre rzemeslniky ku robocze ib. 154b;
Przepasał ies me moczo ku boiowi (ad bellum)
FI 17, 43, sim. Pul; Rozumey ku pomoczi moiey
(intende in adiutorium meum, Pul: przyspyey 4 0
na pomocz moyę), gospodne FI 37, 23; Gospodne, ku pomoszenu (Pul: na pomocz) mne
wesrzi (ad adiuvandum me respice) FI 39, 18;
Vmisl ku nawedzenu wszitco pogaństwo (in
tende ad yisitandas omnes gentes) FI 58, 6, sim. 45
Pul; Roziydo se ku naiedzenu (ad manducandum) FI 58, 17, sim. Pul; Debet eum prziposzwacz ad audiendum *fieri sentenciam ad terminos proximiores, ku skazanyu 1419 TPaw VII
nr 1201; Kasicze sposobicy są kv gedzeny facite 50
homines discumbere (Jo 6, 10) XV in. R XXIV
72; Y yą (sc. drogą) yesdzono cu mszy 1422
Pozn nr 1112; Stanisław ne obranczil Andrzegewi listów polosszicz cu gego potrzebę 1432
ZapWarsz nr 373; O kthori kmyeczie Sassin na 55
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mye zalowal, thi on oplupil, eze ku sswey potrzebissnye ribi kwili 1438 Czrs s. X LII; Sząd za ... y yrządnyk... mayą mocz dacz slvzebnyka kv poswanyy (ad citandum) Sul 64, sim.
Dział 49; Kv yirzuczenyv (ad evellendum) wszdi
tego złego obiczaya ystawyami Sul 97; Nową
pyeszn scladam ... kv ycyeszye krzescyanskyey
XV med. P F IV 592, sim. XV p. post. R XIX 58;
A eze tho mylossyerdze, sye nye biwa czisto ot
marney fali, a prosczye prze bog a ku boszey
fale, tegda gest darmo XV med. R XXII 241;
Stworzył bog czlowyeka ku oblyczyu y ku podobyenstwu swemu (ad imaginem suam) BZ
Gen 1, 27; Offyarygecze obyato kv woni przechotney panv (in odorem suavissimum domino)
BZ Num 29, 13; Nyeprzyiacyelyom twi<m> ku
otwarczv otwarti bo<dą> broni twe B Z Nah
3, 13; Aby gdy przydą walky, ymyalby swe
myesczcze pod choragwą odzerszecz kv obronyenyy swey chorągwie (pro sui vexilli defensione) Dział 8, sim. Sul 21; A gdy nye stanye
kv odpyranyy, tedy sądzą podlvg szaloby po
woda ma skazacz a tego nyestalego zdacz Dział
17; Ysze nye podług sprawiedlywosczy, ale wyączey wspori swą mocz vkazvyącz, kv dzeczskowanyy yako na woyną gyadą ib. 19; Ten naganyony... dw (leg. dwu) trzeczego rodv obyczayem swyklym kv otrzymanyy prawa riczerskyego ma wyescz (ad obtinendum suum ius
militale) ib. 66; <Święchna> mya posiała do cancelaryey ku wysluchanyy wsdanya gymyneya
(pro gymyenya) na Lypnykach 1471 SprTNW
VIII 2, 34; Anym dnya cu postawyeniu they tho
Dorotky przyyal 1473 Czrs s. LXXXVIII; Day,
byszmy szercza nasze sprawyaly ku wyslawyenyu thwey chwały M W 73a: Braczya... mayą
sye zchadzaczi z poyynnosczy kv navyedzanyv
pospolythemy (ad yisitationem communem) 1484
Reg 721; M athko b o ż a ..., kv zbawyenyy obrzadzy my szeszczye s thego szwyata Naw 59; A by...
tho przyyaczye thwoye raczyło my bycz na zbawyenye, a thobye kv czczy y kv chwalye Naw
139, sim. XV p. post. Zab 539; Nakład kw po
moczy przyaczyelskyey (pro iuvando amicos)
rozwmny gyest XV p. post. R I s. XXXIX;
Herod szvkal dzyeczyączya kv zgvbyenyv yego
(ad perdendum eum M at 2, 13) EwZam 295;
Tha nyemocz nye yest kv ssmyerczy (non est ad
mortem Jo 11, 4), alye prze chvalą bożą Rozm
434; Nye bylybychmy ym tovarzysche kv vylanyv krvye proroczkyey (non essemus socii eorum
in sanguine prophetarum M at 23, 30) Rozm 462;
A kto nye nazrzy dusche svoyey na tern svyeczye, strzeze yey kv zyvotu vyecznemv (in vitam
aeternam Jo 12, 25) Rozm 466; Zesly szye ku
58
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przelanyv krvye nyevynney Rozm 712; Bądzye
podań syn czlovyeczy poganstw ku byczovanyv
y ku vkrzyzovanyv y trzeczyego dnya ku smarthvychvstanyv (a d ... flagellandum et crucifigendum et tertia die resurget Mat 20,19) Rozm 773; 5
Bo to pytanye potrzebovalo ku napravyenyv do
brego czaszy Rozm 787; ^ On byerze drzewo
moye, czosz było ku budowanyu 1429 Pozn
nr 1319; D zewky... yusz dorosłe a kv vydanyv
podobne chowayą (iam puberes et nubiles ad 10
desponsandum servant), nye chczącz gych za
mąsz dacz Sul 76; A gdisz bil drwyecz nasczepal sobye ku przebitku (in holocaustum), szedł
na ono myasto BZ Gen 22, 3, sim. ib. 22, 6;
G dzesto... lvdv bil nyedostatek wodi cv pyczv 15
(ad bibendum) B Z Num 33, 14; Odidzyta, bo
ivszem staroscyo nawyedzona any sposobyona
ku prziwyozanyy malszenskemu (nec apta vinculo coniugali) B Z Ruth 1, 12; A wyele zelyaza
ku goszdzom drzwyanim y ku dlubanyy y ku 20
spogenyy, y prziprawyl Dauid nyezmyerno wago
mosyodzu (ad clavos ianuarum et ad commissuras atque iuncturas praeparavit David et aeris
pondus innumerabile) B Z I Par 22, 3; Panwye
pywowarne ku pywu warzenyy OrtBr VII 565, 25
sim. OrtMac 69; Jako my Maczyey ram bil...
w pusczy lomyenyskyey drzewa sosnove kv czynovi gwałtem 1491 ZapWarsz nr 1224, sim. ib.
nr 1226. 1654; Pro ligno al. za klocz ku ramye
ad pontes 1495 WarschPozn I 412; Yako mnye 30
Sthanyslaw... rabal drzewo godnye kv budo
wany v 1498 ZapWarsz nr 1885; Obezryczye krolyestva, yzecz yvze szą byale kv znyw (leg. żniwu,
ad messem Jo 4, 35) Rozm 249; Vczynyla szye
yemv (sc. męka) *vzdzyeczna... a barzo chątny 35
kyelych kv pyczyy Rozm 643.
5.
w wyrażeniach dotyczących przyczyny ' na,
z powodu, przez, propter aliąuid, alicuius rei
causa': A preto, iz suota Katerin<a [...] do
brego) somnena bila, cu głosu sina bożego vstac 40
so [...] bila Kśw br 24; Ku prossznosczy (Dek III
2—5. 8. 11. 13. 18. 22. 27. 28. 31: w prosnosczy,
10. 17. 19: w prosznoszcz, 6. 14. 15: po prosznosczy, 16. 26. 29: na proznoscz) nyestatku
thwego nye byerzy ymyenya bożego Dek III 45
25. 30; Verba yirginis Marie tante fuerunt virtutis, quod ad singula, ku kalschdemy, ipsorum
facta sunt magna miracula XV med. SK J V 281;
Y to wschytko czyrpyal, czo lyvdzye myenyly
kv pomsczye bozey (ad yindictam dei) Rozm 108; 50
Tako omdlał, yze owscheya za marthwe lyezal,
wszakosz kv krzycenyy lyvdskyemv (ad clamorem astantium) przezryal Rozm 109; Kv ktoremy
placzy dzyeyyce Marye apostolovye poschly
55
Rozm 505.
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6. w wyrażeniach dotyczących stopnia i miary
\pod względem, co do, ąuantum ad5: A pres tocz
tho giste yeszele bilocz gest ono velike, a tho
ku chvorakemv rosdzeleny. A napiruecz gestcy
ono ku yyszokoszczy bilo velike... A fftorecz
tho gisthe yeszele gestcy ono bilo ku *globokosczy velike... Trzeczecz tho giste yeszele ku
dlugosczy gestcy ono bilo velike... Cuartecz
tho giste yeszele bilocz gest ono ku szyrokosczy
yelike Gn 2 a—b.
7. w wyrażeniach dotyczących okoliczności to
warzyszących: Jacom ya byl ku temu yednanyu
natenczasz, yakom smowil sz Janem 1446 Zap
Warsz nr 59 U Jakom ya nye byl pomocznykyem
ky zabyczy oczcza gych 1472 ib. nr 3066, sim.
1493 ZapM az 158; Jakom ya nye byl pomoczny
kyem synovy swemv, Andrzeyoyy kv zaby(ciu)
Yana, syna Blazeyova... w domv yego 1493
ZapWarsz nr 1754; Czloyyeka, ktoregosz nam
dal tovarzyscha kv mace (hominem, quem socium supplicii dedisti), tego nynye gyaltem
chczesch odyącz Rozm 218.
Kubek fo r m y : n. sg. kubek 1429 ArchTerCrac IX 88, 3. 108, 9. 115, 1, ca 1455 JA XIV
489, etc.; ~ ac. sg. kubek 1424 AG Z XI 3, 1435
AcPosn 1 12, 1439 AG Z X III 77, BZ Judith 10, 5,
etc.; ~ i. sg. kubkiem OrtMac 85; ^ g. du.
kubku 1432 Pozn nr 1381; ~ n. pl. kubki (1492)
M M A e XIV 607, ca 1500 Erz 36; ~ ac. pl.
kubki 1432 M PK J II 309, 1434 Monlur III 36,
1437 StPPP II nr 2721, etc.
Z n a c z e n ia : 1. fnaczynie do picia, urceus,
scyphus5: Fideiubuit... pro aureo cipho al. cubek
1424 AGZ XI 3; Picarium al. cubek 1429 ArchTerCrac IX 88, 3, sim. ib. 115, 1; Fioła al. cubek
ib. 108, 9; H anna wzala cztirzy kubky srzebrzne
1432 M PKJ II 309; Jacom ya nye wszal dwu
cupku srebrnu, posloczonich 1432 Pozn nr 1381;
P ro ... duos cyphos vlg. kuppky 1434 Monlur
III 36; Unam fialam al. kwbek argenteum, deauratum 1435 AcPosn 1 12; Recepisti... tria wasa
al. kupky 1437 StPPP II nr 2721; Unum cu
b e k ... restituere debet... argenteum 1439 AG Z
X III 77; R ecepit... fialas duas kupky vlg. 1448
ib. 279; Cubky pateras XVp. pr. R X V I349; Florianus... debet ciphum vlg. *gubek argenteum
Mathie sutori 1450 Monlur III 201; Wlozila na
swo sluszebnyczo lagwyczo vyna, a banyo oleia,
a kubek B Z Judith 10, 5; Cubek ca 1455 JA
XIV 489; W thych dzyelnych rzeczach b y l...
gyeden szrzebrny kubek OrtMac 85, sim. OrtBr
VII 565; Oszm szrzebrnych lyzek sz kupkyem
w *dyelye dzyeczyączyy gyey przyszło OrtMac
85; Kvbek fioła OrtRp 72, sim. 1457 P F V 14;
Pro ciffo al. kubek argenteo 1462 AG Z XIII 369;
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Kvbek sciphus 1463 P F Y 12; Presentaverunt...
duas cuppas al. cubky deauratas 1464 M M A e
XIII nr 1952, sim. 1465 StPPP II nr 3836, 1466
M M A e XIII nr 1986; Nec recepi argentum, videlicet scultellas, kvbky et aliud argentum frac- 5
tum 1470 A G Z XV 459; Poculum kubek... (Ap
17, 4) 1471 M PK J V 138; Picarium al. kubeck
argenteum, de 7 marcis argenti, deauratum 1473
CracArt nr 614; Tres kupki argentei (1492)
M M A e XIV 607; Decem kupki deaurati uni- 10
formes ib.; Duas cisticulas demonstravit depositas, in una duo coclearia argentea... et in alia
cuppam al. kubek 1494 AcLeop II nr 1287; Picarios al. k u p k y ... deposuit 1495 AG Z XVI 259;
*Kylych, kvbek, koflyk calix XV p. post. Kałużn 15
274; Pro duabus pusdra super kupki cum cristallo 1500 ZsigBud 56; Kvbky cuculli ca 1500
Erz 36; ^ z fleksją łacińską: Pro nowo kupcone
deaurato 1393 M M A e XV 167; Pro paracione
cupconis nowi alti ib. 170, sim. 1394 ib. 179; 20
Pro paracione duorum cubconum 1394 ib. 179.
2.
fpodatek od (drobnej sprzedaży ?) trunków,
vectigal in potulenta (vendenda ?) impositum :
Exactiones regiae tam czopowe quam czyzowe
et picarium al. cubek 1495 M atr II nr 508. 25
Kubeł fnaczynie do czerpania i noszenia wody,
wiadro, vas ad aąuam hauriendam aptum, hydria :
Cubel situla XV p. post. PF V 10. ~ Cf. Gbeł.
Kublik 1. 'naczyńko do picia, kubek, kielich,
czarka, u r c e u s Arisce kubliky (war. lub.: kuf- 30
liky aut korczacowye, athiscae argenteae triginta III Esdr 2, 13) 1471 M PK J V 53.
2. bot. *kuklik pospolity, Geum urbanum L ż :
Cublik garioffilata ca 1500 Rost nr 7146.
Kucharka 'kobieta przyrządzająca potrawy, 35
coąua’ : Kvcharky focarias (filias quoque vestras
faciet sibi unguentarias et focarias I Reg 8, 13)
1471 M PK J V 36.
Kucharz 'przyrządzający potrawy, zarządzający
kuchnią, coąuus': Micolay kuchars habet ius 40
1404 Liblur nr 1597, sim. 1436 ib. nr 4708, 1483
ib. nr 8083; Kucharsz ca 1455 JA XIV 493;
Kvcharz coquus ca 1500 Erz 36; ^ zapewne już
nomen proprium: Janusch kuchars, piscator, ha
45
bet ius civile 1393 Liblur nr 166.
Kuchcik fpomocnik kucharza, chłopiec terminujący u kucharza, coąui adiutor vel minister \
Cocus et ministri kuchcziczy ca 1450 P F IV 578;
Kuchczykom, qui iuvabant in coquina domini
principis, dedi II florenos 1500 ZsigBud 66; Ci- 50
niflos kvs, kvchczyk, quasi in cinerem flans
ca 1500 Erz 36; Ciniflos dicitur in cinerem flans,
kvchczyk ib.
Kuchmistrz 1. *urzędnik nadworny sprawujący
opiekę nad kuchnią królewską, aulae principis 55
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magistratus ąuidam : Ten (sc. dług) yest zaplaczila Netha Staschcoui..., yensze bil kuchmi
strzem v króla Kazimirza 1400 SK J III 189;
Presentibus marszalco, iudice,... Dirslao de Podosse kuchmistris 1425 Monlur V 4; Busscowsky ja l... w dom pana Nicolaya, kuchmistrza
v Stampoczicz 1442 StPPP II nr 3082.
2. *kucharz, mistrz kucharski, coąuus, coąuinae magister : Kuchmysthrz culinarius ca 1500
R XLVII 356.
Kuchnia *pomieszczenie, izba przystosowana
do przyrządzania potraw, coąuina, culina : Kuchnye (war. lub.: *chuchnye) culine (culinae fabricatae erant subter porticus per gyrum Ezech
46, 23) 1471 M P K J Y 107; Omnes doctores suis
argumentis ita repressisset a se, sicut canes calido lavacro de coquinis pelluntur, alias vulgariter: tako ony rzeczy parzył od syebye, yako pssy
z kuchnyey parzą varem 1499 M M Ae XVIII
nr 622; Kvchnya coquina ca 1500 Erz 36; Kuchnya culina ca 1500 R XLVII 356.
Kuchta ekucharz, coąuus*: Pro uno quartali
carnium bouinarum coquo, dieto cuchta, ad
nuptias 1394 M M A e XV 566; Petrus cuchtha
de Berzeszny 1407 RachBoch 164; Johannes
kuchta incurrit p<(oenam> paruam secundam
1423 TPaw VII nr 2745; Kuchta de Shol iunior
1452 Przem II nr 1147; Ad M artinum cuchta
1484 TPaw II 14; ^ W niektórych wypadkach
może już nomen proprium.
Kucmerka, Krucmerka, Krucmorka, Kucmorka
bot. \pewna roślina uprawna o korzeniu jadalnym,
kucmerka, planta ąuaedam, cuius radix edulis
erat, Sium sisarum L ż : Pro cruczmorka et pastinaka I scotum 1389 M M A e XV 95, sim. ib.,
sim. ib. 94; Pro rapis et cruczmorka I grossum
1390 ib. 141; Pro portatura dictorum cruczmorce
et pulmenti I grossum 1394 ib. 183, sim. ib.;
Feria III domino regi ad prandium: pisces...,
rappe, cruczmorca ib. 281, sim. ib. 280; Pro
cruczmorka VIII grossos, item pro pasternak
tres grossos 1419 ib. 529, sim. ib., sim. ib. 530.
531, 1420 ib. 545—8; Pasternak, marchew,
cruczmorka, slodiczka daucus domesticus 1472
Rost nr 917; ^ Pro herbis dictis cuczmorca
1413 M M A e XV 424; Cum oleo et kuczmorka
et aliis necessariis regalibus 1414 A K H XI 402;
Pro speciebus dicta cuczmorca 1414 M M A e XV
455; Item pasternak, item cuczmorka, item caules 1415 ib. 463; Kuczmorka *filwum 1460
Rost nr 3556; ^ Kuczmerka daucus creticus
’ 1484 Rost nr 6007; ^ Kruczmerka daucum
I ca 1500 PF IV 759.
Kucmorka cf. Kucmerka
Kucza, Kącza (?) 'święto kuczek u Żydów, fes58*
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tumJudaeorum, dictum Scaenopegid: Nota, quod
2. ' wróżbita, wieszczek, czarodziej, hariolus,
*cunccia est festum Iudeorum, quod celebrasortileguś \ Sortilegi vel czarownycze, cuglarze,
bant tempore autumpni et adhuc celebrant, quia
*guszlinczy, initiatores vel czarnoks<ięż)nyczy,
tunc non sedent in domibus sed foris in estuariis
qui sortilegiis vel nawązow utuntur 1433—4
vlg. chłodnicza seu in tectis ramorum 1431 PF 5 SprT N W V 6; Kvglarz magus ca 1455 JA XIV
V 63.
490; Incantatoribus carov<n>icze, cugla<rze>,...
Kuczka rbuda, chatka, mały domek, casa : Pro
anathema sit XV p. post. R XXIV 94; Sortilegi,
duobus domiculis vlg. cuczki antę kuriam in
czarownicze, kuglarze, sunt, q u i... circa coniuBelewo 1394 Leksz II nr 1672a.
gia incantaciones, nyeswody, faciunt, graviter
Kuczyna bot. 'burak zwyczajny, Beta vulga- 10 peccant, qui sortilegia faciunt, quando ex una
domo in alteram exeunt aut carbones proiciunt
ris L ż : Kuczyna beta 1472 Rost nr 1069.
Kuć cf. Kować
aut ceram, aut plumbum in aquam fundunt,
Kufa fnaczynie na płyny, beczka określonej
aut incantaciones dicunt in nomine Dei et Filii
(zmiennej, zależnie od okolicy) wielkości, ras* ad
XV p.p o st. R XXV 199.
liąuida capienda aptum (secundum regiones variae 15
Kuglerz cf. Kuglarz
m agnitudinisy: Cuppa dicitur cvffa uel tok poKuglować ' oszukiwać, wyłudzać, fraudare, elitest dici OrtCel 2, sim. OrtLel 233; A kuffa vero
cere aliąuid ab aliąuo5: M artinus... diffamavit...
vini quilibet caupo sive propinator duos florenos
honori Jasdconi... dicens:... Non truffabis, in
Hungaricales... solvere debebit, a semikuffio
yulgari dicendo ne wykugluges taco u mne,
sive medio kuffa unum florenum ... solvere sit 20 iakos u ginich kuglowal 1386 MacPam II 338.
astrictus 1490 M M A e II 304
kuffa saremska,
^ Cf. Wykuglować.
seremska rbeczka o wielkości używanej w Śremie
Kukać fwołać, krzyczeć, zawodzić śpiewnie lub
płaczliwie, clamare, vocitari, ululare*: Sed tarde
(część dzisiejszej Jugosławii między Dunajem
a Sawą), dolium, ąuale in regione Sirmii in usu
clamavit (sc. dives) alye pozdze kukał XV ex.
e r a f : A maiori vase vini al. kuffa saremska duos 25 R XXV 147; Modulizat kvka vel byskanthvye,
florenos et quinquaginta sex quadrantes 1490
spyevą ca 1500 Er z 36.
Kukawka zool. 'kukułka, Cuculus canorus L ż :
M M A e II 308; Item a maiori vase vini al. kuffa
sereniska (pro seremska) vel alia quacumque duos
Kukawka cuculus 1472 Rost nr 1306.
Kuklik bot. 1. 'kuklik pospolity, Geum urbaflorenos Hungaricales 1493 M M A e XIV 410.
Kuflik, Koflik 'naczyńko do picia, kubek, kie 30 num L ż : Kuklyk cardopacia ca 1465 Rost
nr 4214; Kuklik gariofilata ib. nr 4368; ^ biały
lich, czarka, poculum, scyphus, calix5: Arisce kufkuklik: Byaly cuklyk benedicta herba 1460 Rost
liky aut korczacowye (war. kal. : kubliky, athisnr 3413; Byaly kuklyk cariofilatum ca 1465 ib.
cae argenteae triginta III Esdr 2, 13) M PK J
nr 4216.
V 53; *Kylych, kvbek, koflyk calix XV p. post.
35
2. 'kuklik zwisły, Geum rivale L ż : *Kuklig
Kałużn 274.
benedicta rufa 1472 Rost nr 654; ^ czyrw(i)ony
Kuglarstwo frobienie sztuczek, czary, hariolakuklik: Czyryyoni cuclik pes leporinus 1419
tio, praestigiae : W *kuglazrstwe in istis trufis
Rost nr 5125; Cirwony cuklyk benedicta ruffa
1441 R XXV 268; Ne credas sortilegiis w leky,
1460 ib. nr 3414; Czirvony kuklyk pes lepori
w szegnąnye, w cząry, w myerzenye, w kyglar40
sthwa, w czarnokszyąsthwa 1462 /Z?. 269.
nus ca 1465 ib. nr 4508.
Kuglarz, Kuglerz 1. ' wędrowny aktor i sztuk
Kukła ' rodzaj podłużnego pieczywa, zwężają
cego się na końcu ja k klin, kukiełka, paniculus
mistrz w jednej osobie, magik, his trio, ioculator,
form a ad cuneum accedens’ : Cuneus, clyn, de
mimus, praestigiatoP: Contra Wiszkonem ku
pane, kucia XV p. post. PF V I I ; Cuneus klyn
glerz 1393 HubeZb 67; *Kuclaiz ioculator 1437
JKte/ nr 228 s. 87; Kuglerz prestigiator ib. s. 88; 45 albo kvklą ca 1500 Erz 36.
Kukorzecze (?) bot. ' Corydalis tuberosa D. C.
Cuglarzom ioculatoribus XV med. R XXIV 351;
a. Tithymalus s p ż : Esula schosznka, cucorzecze,
Ioculatores pysczkowye abo gygrczy, kyglarze
sosnka, *buczkwicza XV p. post. R LIII 66.
OrtCel 6, sim. OrtLel 234; Pyszczkowye, kugla
Kukuk *umowne naśladowanie głosu wydawa
rze ioculatores OrtZab 528; Braczya nye mayą
chodzyczy na nyepoczlive gody... any na które 50 nego przez kukułkę, vox onomatopoeica cuculi vocem imitans5: Sicut cuculus nil plus discit nisi
m arnosczy... A vylam albo kuglarzom y gynym
kukuc, sic bibuli nil plus didicerunt nisi verba
gygrczom (histrionibus)... nye mayą nycz davaczi 1484 Reg 710; Cuglarze XV ex. ErzGlos
contenciosa XV p. post. R XXV 172.
K ul' dawna ruska miara objętości, antiąua capa180; Kuglarze hystrionibus ib. 181; Kuglarz
gesticulator, id est ioculator ca 1500 Erz 36. 55 citatis mensura apud Ruthenos>: D o ..., ascribo...
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curiam Bugeyscziski... cum tributariis... et tridziecka w stosunku do jego rodziców chrzestnych,
buto, videlicet ąuatuor tenas mellis al. yszaczcze
patrinus cognatione spirituali cum matrina coet ąuatuor kule lipczv ab eisdem annis singulis
niunctus, item pater pueri pari coniunctione cum
provenientes (1476) KodWil I 349.
patrino matrinaąue copulatus’ : Tunc kvmy non
1. Kula 'pocisk metalowy lub kamienny 5 possunt ducere kvmy ca 1500 R XLVII 369;
w kształcie kuli, globus, qui machinis bellicis
Ergo fuit kvm beate yirginis et pater spiritualis
proiciebatuP: Pro sex capeciis lapidum, culye,
domini Ihesu ib. 373.
ad machinas 1461 A K H XI 491; Kule sunt non
Kumdram cf. Kundram
multe, non modice 1494 GórsArt 218.
Kumować 'być komu kumem albo kumą,
2. Kula 'kij na końcu zakrzywiony albo zakoń 10 compatrem vel commatrem esse : Prout inter
czony odnogą, baculus, aduncus9: Kvla uncinus
yicinos a. kumowacz 1418—75 Zab 512.
XV p. post. P F V I I ; Cambuca kvlya vel mąKuna 1. zool. 'kuna, Mustela martes L.’ : Za
czvga vel aliąuid simile ad percuciendum ca 1500
kvnamy łasza w dzenye, lupyesze dam na odzeEr z 36; ^ jako znak powołujący na zebranie,
nye De morte w. 378; Cuna m ardur 1471
signum, quo homines ad comentum arcesseban- 15 R XXIII 283; Kuna m ardarus 1472 Rost
tur: Stiborius, episcopus Plocensis,... nobilinr 1833; M ardarus est animal ąuoddam, kvną
bus Petro de Służewo... et M artino de W oyni...
ca 1500 Er z 36; ^ 'skórka kuny, futerko, musper signum illius ville al. iuris Culmensis, culą,
telae pellis*: M athias... presentauit... tunicam
coram scabinis citato conparentibus et hincinde
al. suba postawczowa subductam *maraduadvocaciam sibi adiudicari petentibus, pro cla- 20 ribus al. kunamy 1433 StPPP II nr 2480; Jze
riori informacione termini ad capitulum ... proA ndrzey... gest tego praw, tso nanj żałowano
ximum celebrandum in Ploczko prorogavit et
o *dwaneczcze bobrow et o[d] gednaczcze kuny,
assignavit 1470 M M A e XVIII nr 94; ^ w opisie
tego ne wsąl 1442 ib. nr 3069; Collarium kvną
herbu: De clenodio dwe kuły et due cruces, una
v thorlopą vel darmolegą ca 1500 Erz 36.
crux super ąuamlibet kulam, de proclamacione 25
2. w pl. kuny 'danina na Rusi płacona przez
Koppasyna 1423 StPPP II nr 1904.
popów na rzecz władyki pierwotnie skórkami
Kulawy 'chromy, utykający na nogę, claudus':
kun, \ectigal, quod olim in Russia a parochis
Paulus culavy de Cracovia et Johannes Swadzba
episcopo pellibus mustelarum pendebatuP: Spiride Stradomia, muratores 1486 CracArt nr 930.
tualium negotia superius dieto wladicae et
30
^ Zapewne ju ż nomen proprium.
iudicia spiritualia, quae ex antiąuo pertinebant
Kulig cf. Kulik
ad proyidenciam wladicae religionis Graeciae
Kulik, Kulig zool. 1. 'kulik wielki, Numenius
Russiae, i kvny s popow, et iudicia spiritualia
arąuatus L ż: Kulyk luscinula 1472 Rost nr 1393.
dam us... iudicare (1407) AG Z VII 51.
2. 'Numenius arąuatus L. a. phaeopus L . ' :
3. 'obręcz żelazna umocowana u słupa,
Mały kuligowye 1437 Wisi nr 228 s. 84; Culik 35 muru itp. a zakładana na szyję przestępcy, colsegex XV p. post. PF V 10.
lare ferreum pało murove immissum, quod sonKulka 'mniejszy pocisk metalowy lub kamienny
tium cerńcibus imponebatuP : Germanus procuw kształcie kuli, globulus, glans e metallo vel lara to r... M argarethe... proposuit co n tra... plepide facta, quae machinis bellicis proiciebatuP :
banum ..., quia ipse prefatam M argaretham ...
Kvlky siue glothy ferre<ae> pro paruis pixidibus 4 0 traxit per capillos... coram hominibus publice
modice, alie vero pro machinis et tarasnicze laet postea eandem incipayit al. w kuną 1486
pidee 1494 GórsArtRp 218; Kvlek ad existimaAcLeop I nr 1479; Kuna zelasna millus XV
tionem unius capecie 1494 GórsArt 219; Item
p. post. P F V 7; Conąuestus est... M athias...
globi pixidarum tam parvi, quam magni al.
super... Iohannem ..., quia ipsum incarcerakulky modici 1494 Podoi 6; Kulky plumbee 4 5 verat in cathenam et w kvna 1500 A G Z
tam pro tharasnycze, quam etiam pro hakoXV 403.
wnycze 1495 GórsArtRp 219; Ad ffoglary kulk
Kundram, Gundram, Gundran, Kumdram, Kunducenta ib. 220; Ad tharasnycze kvlky quinquadran bot. 1. 'bluszczyk kurdybanek, Glechoma
ginta 1495 GórsArt 220; Dvnath sz Lypszy sz rvczhederacea L ż : Cyndran acera, edera terrestris
nyczą, nye myal prochy any kvlek 1497 Górs- 5 0 1419 Rost nr 5112; Gundram edera terrestris,
PiechRp 205, sim. ib. 206; Jan sz Bvmberkv
edera acera 1437 ib. nr 2587; Cundram <ede)ra
z rvcznycza, kvlky myal, alye prochy nye myal
XV p. pr. PF V 29; *Czundram camedreos
ib. 206.
ca 1465 Rost nr 3821; Kundran edera nigra
Kum 'ojciec chrzestny w stosunku do matki
1472 ib. nr 148; Kundran cameredia 1478 ib.
chrzestnej i do rodziców dziecka, także ojciec 55 nr 2124; Kundran edera terrestris 1484 ib.

462

KUNDRAM

KUPA

cza tercium grossum ... habere debet 1447
nr 6058; Cundram edera terrestris 1486 ib.
AG Z II 131; D otam us... ecclesie... unum
nr 6062; Cumdram gamandrea ca 1500 ib.
nr 5455; Kundran lasca ib. nr 5603; Gundran
equum pro a ra tro ... pecuniasque mardurum
al. cvnycze, al. pecudum jalowicze ex hominiedera terrestris ib. nr 7118.
5
bus eius districtus Nyeswyzensis (1492) Kod2. *kolendra siewna, Coriandrum sativum L / :
Wil I 439.
Cundran coriandrum 1464 Rost nr 4780; Cun2. dubium: Pro tribus tumulis feni et cunicza
dran corianda 1475 ib. nr 3054.
et cane interfecto 1381 StPPP VIII nr 1012.
3. ' Spiraea filipendula L .’ (? ): Gundran filiKunic c f Okunić
pendula XV p. post. R LIII 66.
10
Kunie (?) ' rodzaj daniny, płaconej zapewne
Kundran cf. Kundram
skórkami kunimi, tributi genus, quod pellibus
Kuni f o r m y : n. sg. m. kuni ca 1500 Erz 36;
mustelarum sohebatuE: Wacca poduoroua vel
~ g. sg. f . kuniej 1488 ZapWarsz nr 1628;
cune pro poduoroue siue illud, quod dicitur
^ ac. sg. m. kuni 1400 StPPP VIII nr 9790.
narzaz, de predictis yillis non accipientur 1231
9823, Sul 18, Dział 42. 51, De morte w. 473;
neutr. kunie 1432 StPPP II nr 2413; ^ ac. 15 KodM azK I nr 309, sim. ib. nr 310. ^ Może
należy czytać cunae (zlatynizowany n. pl.).
pl. m. kunie Sul 18. 50. 55.
Kunlerz c f Kołnierz
Z n a c z e n ie : 'będący w związku z kuną, zro
Kunszt 'żart, figiel, dowcip, iocus, facetiae’ :
biony z futra kuny, qui ad mustelam spectat,
F f kunsczyech in iocis XV med. R XXII 319;
e mustelae pelle factus e s f : Pro cuny cocz 1400
StPPP VIII nr 9790, sim. ib. nr 9823; Mathias 20 Johannes... locutus est cum Jacobo..., sororino suo, ut surorem suam ab eisdem retrapresentauit crinale de pyerlis al. thkanka et
heret jocose al. kunsthem, prout cum ipso
subducturam al. podssicze kunę 1432 StPPP II
sororino consueuit ridiculose et iocose loqui
nr 2413; Hlasko proposuit, quia ipse violenter
1494 StPPP II nr 4419.
de domo recepit scutellas, hollas, res domesticas,
Kunsztarz *figlarz, szyderca, oszust, homo
sati suptilia, cune, vulpinorum 1441 A G Z XI 25
facetus, ioculator, cavillatoP: Kvnstarz cavillus
183; Gdysz w pomscze wyn rownoscz ymyana
ca 1500 Erz 36; *Kvstarze cauillatores ib.
ma bicz, obyknyono gest, abi layąncz... szkaKunwirsz cf. Konwers
zanie, za lvpyeze kvnye (pro pellibus marduKup 'akt nabycia rzeczy, transakcja handlowa,
rinis), tho gest na kozvch kvny, trzy grzywni
themv przepaatl, acz skazanye swoye do- 30 emptio, negotium: K rczon... byl w *dirszenyu
roley tey ... podluk swego listu kupnego od
swyathczy bicz sprawy edlywe Sul 18; Kedi
kupu swego 1445 StPPP II nr 3239; Si Nicolaus
ktho nagany... skazanya pana krakowskego,...
in eisdem bonis aliquid melioraret empcione
lypyeze gronostayowe,... alye... sąndzam kraal. kvpen (pro kvpem), yidelicet agros ad prekowskemy y sąndomyrskenw kvnye (pelles
mardurinas, Dział 42: torlop kyny)... dacz 35 dium suum aut scultetum exemeret, tunc eandem
pecuniam... tempore exempcionis yille debet dare
y doszycz yczynycz ma Sul 50; Naganyączy
1465 AG Z XVI 25; Prószyły n as..., abychcham
skazanye sąndzego... sąndzy trzy grzywny
(pro abychom) tego kupu dopusczyly a *poalybo lypyesze kvnye (pelles... mardurinas,
theyerdyly 1498 SK J III 335.
Dział 51: torlop kvny) da Sul 55; Fredricus...
Kupa 'duża ilość rzeczy razem zgromadzonych,
recognovit, quom odo... Petrus, filius suus,... 4 0
stos, sterta, acervus, cumulus, alicuius rei copia :
contulit peliceam mardurinam al. kuny 1459
AGZ XI 441; Odeyma mv torlop kvny, a nye
Strues cupa[da] drew 1437 Wisi nr 228 s. 89;
Zmarli soo szabi z domow, z szemye y s pool,
yyem, gdze szya okuny De morte w. 473;
a zgromadzyly soo ge na besmyarne kupy
Jakom ya nye pobrał gwalthem Zydow y...
schyby kvnyey 1488 ZapWarsz nr 1628; Iudi- 45 (in immensos aggeres) B Z Ex 8, 14; A ndreas...
inculpaverat... M artinum ... pro eo, quod sibi
cibus Cracoyiensi et Sandomiriensi pelles m ar
cumulum lignorum al. kupa combussisset 1498
durinas, kvnye,... dare et satisfacere teneatur
A G Z XV 346; Palcem ym ykazoyal dwanasczye
XV p. post. AKPr II 429; Collarium kvną
kam yenow,... aby ta kvpa (acervus) była
v thorlopą vel darmolegą, vel kvny darmoleg
50
ca 1500 Erz 36.
kamyenya na svyądecztwo, yze szvchymy nogamy przez Yordan <przeszli> Rozm 178;
Kunica 1. *opłata na rzecz pana feudalnego
Każdy raz trzy razy v sobye myal: Geden raz
(zapewne uiszczana za dziewczynę wycho
od myotly, których lezela kupa yyelyka, a thy
dzącą za mąż do innej wsi), tributum domino
yschytky on (sc. o Jesusa) zbyto Rozm 819;
feodali pendi sołitum (fortasse a puella, quae
in ałterius vicum nubebatf: (Scultetus) de cuny- 55 ~ 'bryła, kawał, massa’ (?): Iuxta consuetu-
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dinem antiąuam Leopoliensem omnem eorum
^ fpożyczać, mutuum dare’ (?): Ffeneratur
ceram crudam sive frixatam al. smelczowany
ylg. cupczy pauperi misereri, gloriam centuin pecies al. w kupye pro examine puritatis
plum accepturus est (Prov 19, 17) XV p. post.
frixent et disponant 1462 AG Z VI 70.
R XXV 173.
Kupać rkupować, emere : Jakom ia ne cupal 5
Kupią fo r m y : n. sg. kupią XV med. GI
Maceyowa ymena, ale Pyotrowa 1427 ZapWroc 86v, ca 1455 JA XIV 494, 1467 AG Z
Warsz nr 243.
XV 72, etc.; ~ ac. sg. kupią 1412 Pozn nr 870,
Kupcow(y) fnależący do kupca, qui merca1418 ib. nr 952, 1440 StPPP II nr 2870, 1443
toris est, ad mercatorem p e rtin e f: Institoris
KodWP V 665, etc.; ^ l. sg. (w) kupi 1416
kupczowa (war. hal.: kupczą, facta est sc. mu- 10 Pozn nr 908, OrtMac 45, De morte w. 257;
lier, quasi navis institoris Prov 31, 14) M PKJ
— g. pl. kupi Sul 112, 1471 M PK J V 106;
~ d. pl. kupiam 1471 M PKJ V 91; ~ /. pl.
V 70.
Kupcowski fnależący do kupca, qui mercakupiami (1450) M M A e XVII 509.
toris est5: Hawrilo na kwpczowszkyey roly et
Z n a c z e n ia : 1. 'towar będący do kupienia
Albertus Dibyga 1490 A G Z XVI 224. — Może 15 (sprzedania) , przedmiot handlu, merx, ea quae
ju ż nomen proprium.
\enduntur emunturąue : Jako my pan sandza
ranczyl za swo jotrew y za swego bratha, ysze
Kupczenie 'handel, czynności kupieckie, mercatura, negotiatio' : <W>yocey gesz yczinylo
myo mely wyczlicz oth kaszdego czloweka za
kupczeny<a> twego, nysz gest gwyazd ny<e>trzy latha o to kupyo, sczosm v nich kupyl
byeskich (plures fecisti negotiationes tuas, quam 20 1412 Pozn nr 870; Potr, Paweł y M acey...
stellae sint caeli) BZ N ah 3, 16; Negociacio
szą cupili cone za cone y cupą za cupą 1418
kupczenye (facta est negotiatio gentium Is 23, 3)
ib. nr 952; Miczek ne winosl slich pyenądzy...,
1471 M PKJ V 91; Negociacionis kupczenya
alle ye wsąl za swą cupyą 1440 StPPP II nr 2870;
(in multitudine negotiationis tuae repleta sunt
Pro negociacione al. za kupią 1443 KodWP
interiora tua iniquitate Ezech 28, 16) ib. 106. 25 V 665; Vrząndnyczi... ot ludzy... xanząnth
Kupczy 'związany z kupcem, z handlem, qui
mazowesskich... ot ktorichkoly rzeczi kupy
ad mercatorem p e r tin e f: Et chisz locare al.
(a quibuscumque rebus mercantiis)... targowego
srąb, trabes in wągroda in octo ulnis cupczich
braacz nye mayąn Sul 112; Ciues de Bardiiow
1445 TymProc 242; Kupczy skład uel *gromoda
yia libera... cum eorum propriis mercanciis
contubernium XV in. JA XXVII 267; Contu- 30 al. s kupiam y... transire poterint (1450) M M A e
bernium skladanye vel kupczy skład 1444
XVII 509; Czim mnye czasy policzilbi, tim
mnye cvpey (pro cvpya) *staney (tanto minoris
AKPr II s. XIII.
Kupczyć fo r m y : praes. ind. 3. sg. kupczy
et emptio constabit) B Z Lev 25, 16; Kupya
ca 1455 JA XIV 494; Ktho da na thargowlą
XV med. GIWroc 103v, XV p. post. R XXV
173; ^ praes. ind. z partykułą niechać dla 35 albo n a ... kupyą... zadathek Ort Br VII 561;
Ktho da na kthorakolwyek kupya (OrtBr VII
wyrażenia trybu rozkazującego 3. pl. niechać
kupczą B Z Gen 34, 21; ^ imper. 2. pl. kup
567: kvpyą albo na targowną) boży pyenyadz,
szlowye zadathek..., then tharg ma sthacz
czycie B Z Gen 34, 10, 1471 M PKJ V 12;
OrtMac 58; Gdyby nyektori myesczanyn sze^ part. praes. act. adv. kupcząc XV p. post.
R XXV 174; ^ inf. kupczyć ca 1500 Erz 36; 4 0 myanynowy dal svkno na borg abo gynszą którą
^ praet. 1. sg. m. kupczyłem OrtKal 310,
kypyą (alias merces, Sul 33: rzeczy kypne abo
cram pne)..., tedy myesczanyn swiathky ma
Ort Mac 134.
Z n a c z e n ie : 'handlować, mer car i, negotiari :
dokonacz swego dlugy na zemyanynye Dział 21;
U t sciret, quantum quisque negociatus esset,
Kvpyo merces 1461—7 Serm 90 r; Res mercatas
siszka vel kupczy (Luc 19, 15) XV med. GIWroc 45 al. cupya 1467 AG Z XV 72; Ad merces ku
103v; W zemy naszey dzalayczye, kupczyczye
kupyam (yisitabit dominus Tyrum et reducet
(negotiamini), a bodz wam poddana B Z Gen
eam ad mercedes suas Is 23, 17) 1471 M PKJ
34, 10, sim. 1471 M PKJ V 12; Lyudze czy to
V 91; Gasarum preciosarum drogych kupy
so spokoyny, nyechacz kupczo (negotientur)
(Ezech 27, 24) ib. 106; Precium pyenyądze za
w zemy, bo chczo s namy bicz BZ Gen 34, 21; 50 cupya aut przedane (cum haberet agrum, yendidit eum et attulit pretium Act 4, 37) M PK J
Yam myal szwey zony... gydacze gymyenye...
V 133; Wselky thowar y kupya XV p. post.
y kvpczylem gym wsządy, gdzyem chczyal
WilkKrak 47.
Ort Mac 134, sim. OrtKal 310; Querendo di2. *czynności kupieckie, kupowanie, mer catura,
versas empciones cvpczącz XV p. post. R XXV
174; Kypczycz negociari ca 1500 Erz 36; 55 negotiatio’ : liii autem neglexerunt et abierunt,
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alius in villam suam, alius vero in negociacionem, *podrzeba vel kupa, suam (Mat 22, 5)
XV med. GIWroc 86v; Negocium kvpya vel
spyech ca 1500 Erz 36; Contractus kvpya ib.;
Navyeczey szye dzyvovaly kupczy, którzy były 5
na kupye przyąly (leg. na kupią przyjali), patrzącz na *poszsna postavą mylego lesucrista
Rozm 664; ^ stać w k u p i' umawiać się o kupno,
być w trakcie zawierania umowy o kupno, nego
cium \endendi emendiąue transigere : Iacom 10
stal w kupi s Yacussem o soltistwo, a on mi
rolą zaorał, a w tern mą <ni>geden pan ne
chczal prziyancz 1416 Pozn nr 908; ^ ' sprawa,
res’: Othosz mystrzv barszo glupy, nye rosv15
myesz o they kupy De morte w. 257.
3 . ' wartość wymienna rzeczy kupowanej (sprze
dawanej), pieniądze za sprzedany towar, rei
emptae venditaeque \alor, pretium : Precio kupyą (ex omni pretio empta sunt in ąuibus
spiritus non inest ipsis Bar 6, 24) 1471 M PK J 20
V 103.
4. corruptum pro kopa: Thego konya ya
pyrwey zapowyedzyal, nyszly on, w gedney
kvpy (OrtBrRp 40, 2: kopye), kthora my byl
wynowath then, v kogo kony byl Ort Mac 45. 2 5
Kupić f o r m y : praes. ind. 2. sg. kupisz B Z
Ex 21, 2. Lev 25, 14, XV p. post. Kałużn 282,
Rozm 582; 3. sg. kupi B Z Lev 22, 11, OrtMac 74; 1. pl. kupiem Rozm 348; 2. pl. ku
picie B Z Deut 2, 6; 3. pl. kupią OrtBrRp 59, 1, 30
OrtMac 75, XV ex. MacDod 136; ^ imper.
2. sg. kupi XV med. SK J V 264, B Z I Esdr 7, 17;
kup Rozm 638; 2. pl. kupcie Rozm 488; ^ part.
praes. act. adi. d. sg. m. kupiącemu Sul 56;
^ inf. kupić 1396 Pozn nr 306, 1408 KsM az I 35
nr 1117, 1419 AKPr VIII a 44, etc.; ~ praet.
1. sg. m. kupiłem 1403 KsM az I nr 351, Rozm
382. 765; jestem kupił Rozm 382; -śm kupił
1412 Pozn nr 870; -m kupił 1405 TPaw IV
nr 1049, 1417 Pozn nr 925, 1420 ib. nr 986, 4 0
1427 ib. nr 1250, etc.; 3. sg. m. jest kupił BZ
Gen 49, 30. Lev 25, 28; kupił jest 1471 M PK J
V 122; kupił 1393 Leksz II nr 1504, 1396 Pozn
nr 190, 1397 StPPP VIII nr 6109, etc. etc.;
f . kupiła 1389 Pozn nr 63, 1393 ib. nr 296, 1412 45
KsM az I nr 1789, 1420 AKPr V IIIa 151, 1424
Pozn nr 1181; 1. pl. m. -śmy kupili 1393 Pozn
nr 183; 3. pl. m. są kupili 1418 Pozn nr 952;
kupili 1403 Pozn nr 551, OrtBrRp 104, 1, Ort
Mac 142, etc.; f . kupiły ca 1425 EwKReg 43; 50
~ pląperf. 3. sg. m. był kupił B Z Gen 17, 23.
50, 13, OrtBrRp 58, 3, OrtMac 74, 1466 ZapWarsz nr 1267; ^ condit. 3. sg. m. kupiłby
Rozm 342; -by kupił 1444 SK J III 333, Sul 17,
1493 PF IV 664; 1. pl. m. bychmy kupili Rozm 55
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512; 3. pl. m. -by kupili B Z II Par 34, 11;
^ part. praet. act. kupiw Rozm 106; ^ part.
praet. pass. n. sg. m. kupiony 1471 M PKJ
V 9. 16; / . kupiona Rozm 764; neutr. kupiono
1418 Pozn nr 949; kupione OrtBrYII 552,
OrtMac 79; g. sg. neutr. kupionego 1457
ZapWarsz nr 1071; ac. sg. m. kupiony 1426
ZapWarsz nr 162; neutr. kupione Sul 57;
l. sg. neutr. (na) kupionem Dział 53; n. pl. neutr.
kupiony 1418 Pozn nr 1018; ^ inf. pass. sg. m.
być kupion Rozm 513; neutr. być kupiono
XV p. post. R I s. XLI; ^ praes. pass. 1. sg. m.
jestem kupion Rozm 765; 3. sg. f . jest kupiona
1423 ZapWarsz nr 66; ~ praet. pass. n. pl. f.
były kupiony 1408 Pozn nr 660.
Z n a c z e n i e : 'nabyć na własność za zapłatą,
emere5: Jaco pani szastauila swe dobro i cupila
trzeczo czanscz Kuropatnik 1389 Pozn nr 63,
sim. 1393 ib. nr 296; Czso Wlost cupil Maczeaw
(pro Maczeyew) łasz, s tego go ne viprauel 1393
Leksz II nr 1504, sim. 1396 Pozn nr 190, 1397
StPPP VIII nr 6109; Jako to dzedzino ne trzimami v szastaue, aleszmi yo kupili na weky
1393 Pozn nr 183; To mene, czo Bartholome<j> szal<u>ge na mego manza, tos<m>
kupiła za me *ponansse ib. nr 296; Iacobich
ne mai Dampcza cupic 1396 ib. nr 306; Yako
eszm ne dal Micolayovi tich szeczi, ale ye v mne
kupił 1398 Pozn nr 380, sim. ib., sim. 1398
StPPP VIII nr 6621, 1399 Pozn nr 378. 414,
1399 StPPP VIII nr 8927; Iaco Swentoslaw
w sastawe dzerzsi poi Prachnowa, a ne na weki
cupil 1399 Leksz II nr 1333, sim. 1406 KsMaz I
nr 723, 1409 Pozn nr 665. 669, 1417 AKPr
V IIIa 140, 1436 ZapWarsz nr 528, 1444 Pyzdr
nr 1209, B Z Gen 23, 16. 33, 19, OrtKal 208,
Dział 42, XV p. post. ErzGlos 175, Rozm 98.
342; O chtoro wogrodo zalowal łan na mo,
to ya trzimayo wiszey trzech lat, a cupilem
io weczne 1403 KsM az I nr 351; Ne mała
(^c. Wichna) gabacz Jaszka... o czanscz Rosznowa, cz<o)sz w ney cupili 1403 Pozn nr 551;
Iacom ia to cupil sz tim clovekem 1405 TPaw
IV nr 1049, sim. 1417 Pozn nr 925; Iacom
ya s Michałem ne mai smowi, bich y pusczil
na polowiczo zita cupicz 1408 KsMaz I nr 1117,
sim. 1419 AKPr V IIIa 44; Jaco ty kobyli...
bili cuponi za posspolite *penaodze 1408 Pozn
nr 660; Yacom ya ne bronił tego zita, thso
Gimka cupila v Euky 1412 KsMaz I nr 1789;
Ysze myo mely wyczhcz oth kaszdego czloweka
za trzy latha o to kupyo, sczosm v nich kupyl
1412 Pozn nr 870; Yacom bil przy tern, gedy
cupono, y penandzem liczil 1418 ib. nr 949;
Potr, Paweł y M acey... szą cupili cone za
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cone ib. nr 952; Jako to swatczą, yz Naramonoscyo s tich pyenyodzi kupy (eme) cyelce
wicze cupyony za oczczysną Rosmanową ib.
B Z I Esdr 7, 17; Ktho kvpy szolthyszthwo
n r 1018; Kzandza Micolaiowa macz kupiła
OrtMac 74; Gyeden czlowyek... byl kvpyl
nywą Dziuissowi dzelnicze strya Doroczyna
szolthyszthwo ib., sim. OrtBrRp 58, 3, 1466
1420 AKPr VIII a 151, sim. 1424 Pozn nr 1181; 5 ZapWarsz nr 1267; Woythowszthwo albo szolJac o ... moy oczecz w tem w kupenu niczsz
tyszthwo, czo ye kvpyą w dzyedzyczthwo...,
mozely tesz szwano bycz lynszkem prawem?
ne m a i... anym tego za pospolne penądze
OrtMac 75, sim. OrtBrRp 59, 1; W pyerwszym
cupil 1420 Pozn nr 986; Jako yest ta coldra
szadzye przyszła tego vmarlego z o n a ...
kupyona sza *maczeza poszaszne penodze
1423 ZapWarsz nr 66; Jako yest mne Ondrzey 10 y rzekła..., ysz tho dzyedzyczthwo yey y za
gyey pyenyadze kupyone OrtMac 79, sim.
vinowath sukna cupicz dzewcze za kopa 1425
Ort Br VII 552; Czy, czo oszyedly yego domy
ib. nr 126, sim. Sul 52, Dział 4, 1492 ZapWarsz
nr 1734, XV e*. PF V 23, Rozm 89; (Maria
albo role, czo nye v nyego kvpyly..., mogaly
ony tho odzyerzecz? OrtMac 142, sim. Ort
Magdalenę et M aria Iacobi et Salome) kupyly
rozkosne masczi (emerunt arom ata Marc 15 BrRp 104, 1; Yakom ya Andrzeyevy szena
za sszethmynaczcze grosshi kupyonego nye
16, 1) ca 1425 EwKReg 43; Jako u mne Vrban
wzanla gwałtem 1457 ZapWarsz nr 1071;
pobrał damb cupyony y zaplaczoni 1426 Zap
Emcicius *kapyony (tam vernaculus quam
Warsz nr 162; Jakom kupił Turowo dzedzyna
emptitius circumcidetur Gen 17, 12) 1471
v M aczka... za poltrzecza stą grziwen 1427
Pozn nr 1250, sim. 1427 ZapWarsz nr 278. 20 M PKJ V 9; Emticius kupyony (omnis autem
servus emptitius circumcidetur Ex 12, 44)
2752, 1428 ib. nr 2836, 1434 ib. nr 450, 1435
ib. 16; Mercatus kupyl gyest {war. lub.: kupyl,
Pozn nr 1456, 1437 TymProc 218, OrtBrRp
Joseph autem mercatus sindonem Marc 15, 46)
93, 1, OrtMac 127, 1473 ZapWarsz nr 1196;
Gesth to Niccolayowo..., tsos dzersal gest ro la...
ib. 122; Tho, czo by gyey kupyl 1493 P i7 IV 664;
podług zapissu swego, any Crczonowa nye 25 Przeday obylie, gdy szye godzy, a nye thedy,
dzirsal, tsos by Crczon cupil v sostri 1444 SK J
gdy przes vbogyego nye może bycz kupyyono
III 333; Obwynyony o lanką, yszbi yą poszekl,
(quando per pauperem emi non potest) XV
doswyathczicz ma, aby yą kvpyl (emptionem,
p. post. P i s . X LI; A ntipater... kvpyv (comsi poterit, probabit), iako wysznaal Sul 17;
parans) pevnego yadv od yedney nyevyasty
Przeczywko kvpyączemv dzedzyną blyszy przy- 30 z Araby y położył Rozm 106; Podobno yest
rodzeny przes trzy latha y przes trzy myesząkrolewstwo nyebyeskye skarbv skrythemv na
cze czynycz mogą Sul 56; Oczczecz... dzewkam
roly, który by czlovyek... naiyasl... y przedalby
swogym może gymyenye kvpyone (bona empta,
wschytko, czo ma, y kvpylby oną rolą (emit
Dział 53: na gymyenyv kypionem )... poleczicz
agrum illum M at 13, 44) Rozm 342; Gdzye
Sul 57; Abraham poyol Ism ahela... y wszitky 35 kupyem chleba (unde ememus panes Jo 6, 5),
bychmy nakarmyly ten lud? Rozm 348; Vyesz
ti, ges to bil kupyl (quos emerat), y obrzezał
yestem kvpyl (villam emi Luc 14, 18) Rozm 382;
gich łono B Z Gen 17, 23, sim. ib. 50, 13; PoKupylczyem (emi Luc 14, 19) pyącz yarzm
grzebiczye m y o ... w yaskyny..., yosz to gest
volow ib.; Ydzczye k tym, którzy przedayą
kupyl Abraham (quam emit A braham )... od
Efrona ib. 49, 30; Kupyszly Szyda (si emeris 4 0 (sc. olej), kvpczyesch sobye (emite vobis Mat
25, 9) Rozm 488; Azaly bychmy Iesucrista
servum Hebraeum), szeszcz lyat sluszycz bodzye
dały, to yest kupyly? Rozm 512; Stvorzyczyel
tobye B Z Ex 21, 2, sim. XV p. post. Kałużn
282; Wszelki czvdzozemyecz nye bodze gescz
stvorzenya ode wschego nye może bycz przedan, kupyon Rozm 513; Przeday suknyą, kuswyoczonego,... ale ktoregos kapłan cvpy
(em erit)..., ten ge bodze gescz B Z Lev 22, 11; 45 pysch {Rozm 638: kubze) sobye myecz (emat
Gdisz przedas czsokole myesczanynowy swemv
gladium Luc 22, 36) Rozm 582; Zydovye y
albo cvpysz (emes) v nyego, nye smocz brata
{sc. Jesusa) kupyly, aby y vmączely Rozm 592;
O tem, yako byskupovye kupyly rolyą Rozm
swego, ale podle policzenya lyata miłościwego
cvpysz (emes) v nyego ib. 25, 14; Cvpyecz,
762, sim. ib. 763. 768; To yest rola, kupyona
ienze iest cvpil (quod emerat) ib. 25, 28; Po 50 mytem k<r)vye nyevynney (M at 27, 8) Rozm
764; Rzvczy to myto v kosczyol, boczyem tym
karmi cvpicze (emetis) w nich za pyenyodze
yestem kupyon od nych (quo appretiatus sum
B Z Deut 2, 6; Ony dały ge {sc. pieniądze)
ab eis Zach 11, 13) Rozm 765; Kupylem rolya
rzemyoszlnykom..., abi kupyly (ut emerent)
kamyenya wicyosanego B Z II Par 34, 11;
(emi agrum Jer 32, 9) ib. ; ^ przenośnie: ' zyskać
Wszitko szrzebro y zło to ... weźmy a s pyl- 55 sobie, posiąść, acąuirere, pretio compararey:
Słownik staropolski III
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Habens pauperes, apud hos compara tibi, soipse... eosdem emptores al. cupcze non manbye kuppy, regnum celesteXV med. S K J Y 264;
dauit recipere 1433 StPPP II nr 2470; O sancte
Zboycze... za szwe grzechi pyeklo kupyą
Martine, valde pius es, sed es valde gravis
XV ex. M acDod 136. ^ Cf. Dokupić, Nakupić,
yenditor, id est drogi cupecz XV med. R XXIV
Odkupić, Okupić, Podkupić, Pokupić, Przy- 5 359; Kupczewy negociatori ib.; Kupyecz nego
kupić, Skupić, Ukupić, Wkupić, Wykupić,
ciator ib. 363; Myedzi wyeczerzadlem kotovim
Zakupić, Kupować, Odkupować, Okupoa myedzi brono stadno dzalaly rzemyoslnyci
pować, Skupować, Wkupować, Wykupoa kupci (negotiatores) BZ Neh 3, 31; Parte
wać, Kupać.
yestri aliorum duorum emptorum al. kupczow
Kupidło *zapłata, pieniądze za sprzedany to 10 1465 AG Z XV 36; Cupczom burgensibus
war, pretium : Paklybi wol czucz ('cudz’) wolu
1461—7 Serm 91 w; Apud creditorem al. yako
drugego ran yl,... przedadzo wol szywi a roszv kupczą 1467 AG Z XV 72; Wszythky na szvey
dzelyo kupydlo (divident pretium) B Z Ex 21, 35;
stayyam sperze, rzemyeszlnyky, kvpcze y ora
Pokarm za kvpidlo (pretio) przeday nam B Z
cze, kaszdy przeth mv koszy skacze De morte
Deut 2, 28; In *percipio za kupidlo (dentes 15 w. 190; Dobre kupcze roszthocharze, wszythky
eburneos et hebeninos commutaverunt in pretio
moya kosza skarżę ib. w. 275: Institoris kupczą
tuo Ezech 27, 15) 1471 M PK J V 105.
(war. lub.: kupczowa, facta est, sc. mulier,
Kupiec f o r m y : n. sg. kupiec 1418 Przem I
quasi navis institoris Prov 31, 14) 1471 M PK J
nr 1082. 1083, 1420 JA XII 143, etc.; ~ g. sg.
V 70; Cum emtore s kupczem (cum viro irrelikupca OrtKal 212, 1467 AG Z XV 72, 1471 20 gioso tracta de sanctitate,... cum emptore
M PK J V 70, 1500 ZsigBud 38; ~ d. sg. kupde yenditione Ecclus 37, 12) ib. 84; Jakom ya
cewi ca 1418 JA XIV 511, 1433 Pozn nr 1559,
kypczow s Wylna nye powsczyągnal na dobroSul 78, XV med. R XXIV 359; kupcowi 1418
yolney drodze 1489 ZapWarsz nr 1692; CraPrzem I nr 1055, 1420 ib. nr 1186, ca 1420
marze, cupczy mercatores XV ex. PamLit
R XXIV 86, XV med. GIWroc 84v. 96v; BZ Lev 25 XXVIII 307; Apud eundem negotiatorem al.
25, 27; ^ ac. sg. kupca Sul 77; ^ v. sg. kupcze
kupczą per manus Olbricht acceptum est sarRozm 512; ^ i. sg. kupcem 1471 M PKJ V 84,
latum 1500 ZsigBud 38; Institor, id est mercator
Rozm 511; ~ n. pi. kupcy B Z Neh 3, 31, XV
kramarz albo kypyecz ca 1500 Erz 36; Nego
ex. PamLit XXVIII 307, Rozm 664; ^ g. pl.
ciator, id est institor kypyecz ib.; O ganyebny
kupcew 1397 Pozn nr 334; kupców 1465 A G Z 30 łotrze, kto czye takyem kupczem yczynyl?
XV 36, 1489 ZapWarsz nr 1692; — d. pl. kup
Rozm 511; O Iudaschu, barzo zly kupcze!
com 1461—7 Serm 97v; ~ ac. pl. kupce 1433
Rozm 512; Nayyeczey szye dzyvovaly kupczy,
StPPP II nr 2470, De morte w. 190. 275.
którzy były na kupye przyąly (leg. na kupią
Z n a c z e n ia : 1. ehandlarz, człowiek trudniący
przyjali) Rozm 664.
się handlem, mercator, negotiatoP: Iu rk o ... 35
2. rnabywca, ten co kupuje, emptoP : Jacom
recognovit se teneri cupczoui de Rzeszovia
ne yadzil Piotraszeui predacz poi Raszcowa aniXVII marcas 1418 Przem I nr 1055, sim. 1420
smu (leg. anism mu) kupczeff odganal 1397 Pozn
ib. nr 1186; Ad festum sancti M artini cupecz
nr 334; Przedaw dzedzyną, kvpcza (emptorem)
de Reschovia... non venit recipere pro debitis
gey przes trzy latha y przes trzy myeszącze oth
suis pecunias 1418 ib. nr 1082, sim. 1420 ib. 4 0 gabanya kaszdego ma zastąpycz Sul 11; Kędy
nr 1223, 1422 ib. nr 1425, 1423 ib. nr 1495;
która dzedzyną kypczewy (emptori) gey, tho
gest themv, gen yą kupił, przes przedawczą bąIu rk o ... fideiussit pro Andrea rotifice Nicola o ... propter pecunias ipsius cupecz 1418
dze ykazowana Sul 78; Policzony bodo yzitki
ib. nr 1083; Kupczewy negociatori ca 1418
iego od tego czasy, iak iest przedal, a czso osta
JA XIV 511; Kupecz negociator 1420 JA 4 5 tek iest, wrocz cvpczovi (reddet emptori) B Z
X II 143; Lepak przyrównano yeszth (sc. kró
Lev 25, 27; Paklibi nye nalaszla roka iego, abi
lestwo niebieskie) czupczowi, homini negocia
wroczil yiplato, bodze myecz cypyecz (emptor),
ienze iest cvpil ib. 25, 28; Paklibi nye yiplaczil,
tori, *szukayoczemu dobrich perl (Mat 13, 45)
ca 1420 R XXIV 86, sim. XV med. GIWroc
a rok bi przebyegl, cypyecz (emptor) dzerzecz
84v. 96v; Jsze V oytek... ne wząl cupczewi 5 0 ma g e ... esz na wyeki ib. 25, 30; Nye bandzely
Marcuszewi pyączinascze grzivyen 1433 Pozn
(sc. w ójt)... na nye (sc. wojtowstwo) kupczą
nr 1559; (Puchała) fuit inculpatus..., quod
myecz, tedy tho woythowstwo dwa opcza czloipse Puchała mandasset recipere emptores al.
wyeky mayą gee oszączowacz OrtKal 212.
kupcze Sandomirienses et Cracouienses,... pro1. Kupiecki, Kupiecski *związany z kupcem,
prio juram ento se expurgauit tali modo, quod 55 należący do kupca, właściwy kupcowi, handlowy,

KUPIECKI

KUPNY

467

mercatorius*: Tu aput ipsum ... emisti ulna Ruczego tego tho kupczą o tho iste gymyenye santhenicali modo m ercatorum ... al. obyczayem
dem nye przyczyangną..., tegdi... otpadnąn
kupyeczskym pro IX grossis 1465 AG Z XIII
yyecznye sbozaa przepyssan<e>go Sul 94; Gdysz
475; Kupyeczka yest panna lodzya, chleb żywy
Barbara w kvpyenyv tego domy wspomyanyą
w sobye noschąca XV ex. P F Y 104; Nye czyn- 5 ('wspomną’) tako, ysz po gego (sc. męża)
szmyerczy myala myecz ten dom OrtBr VI 389;
czye domv oycza mego domv kypyeczkyego (doIdeo scire debemus, que hereditas temporalis
mum negotiationis Jo 2, 16) Rozm 211, sim. ib.
alicui debetur propter quatuor: Primo racione
449.
propinquitatis, blysznosczy,... tercio empcione,
2. Kupiecki, Kupiecski *po kupiecku, na zasa
dach handlowych, w sposób właściwy kupcowi, 10 kypyenym XV p. post. R XXV 179; (Zacha
riasz) movy nye o kupyenyy roley, alye telko
handlarzowi, morę mercatorum: Tu apud fra
trem m eum ... eąuum pro octo marcis kupieczo myczye Rozm 765, sim. ib.; Takoż dolycza
ski emisti 1443 AG Z XI 208; Tu kupieczski
svyathy Augustyn, yze szye kupyenye rolyey
eąuos apud fratrem meum pro octuaginta m ar
stało po vstanyv s martyych mylego Iesucrista
cis emisti ib.; Dum ipsum scultetum casu se 15 Rozm 768.
Kupne f o l e kupione, a nie odziedziczone, agger
offerente contingeret cum socio... emere boves,
pretio comparatus, non hereditate acceptus5:
vaccas et cetera iumenta mercatorum vlg. kupyeczky, quantumcunque habere de ipsis bobus,
Dicta domina habet in Grabosszewo suum dothalicium ... et mediam empcionem vlg. cupne,
yaccis et ceteris iumentis poterit cum socio...,
20 que jacet circa curiam dom ine... Tunc ipsa do
pascere libere possunt 1447 AG Z II 129.
mina ex dicta obligacione recedere tenetur et
(Kupieckie) Kupiecskie 'po kupiecku, na za
suam partem circa fhm urn dictum cupne assusadach handlowych, w sposób właściwy kupcowi,
handlarzowi, morę mercatorum: P randotha...,
mere 1399 Leksz II nr 794; C hlinsky... <contra>
Albertum km ethonem ... pro eo, quia non faburgrabius castri Cracoyiensis, burgrabiatum seu
officium burgrabiatus suum castri Cracoyien 2 5 ciens sibi juridice et habens kupne, non yendens,
ab ipso recessit 1431 StPPP II nr 2388.
sis... Jaco b o ... pro centum m arcis... et duodecim bancis salis mercatorum al. kupyeczske
Kupnina ' to, co nabyte, kupione, quod emptum
yendidit 1467 A K H VIII 133.
pretio comparatum e s f : O kthoran zemyan Za
Kupiecski cf. Kupiecki
łoga na mya zalowal, tho nye gest kupnina, ale
30
ią dzirsza po moiem oczczu 1436 KsMaz III
Kupiecskie cf. Kupieckie
nr 2226.
Kupiectwo ' handel, mercatura, mercatus5: Nye
Kupno rtransakcja handlowa, nabycie rzeczy,
chczyeyczye dzyalacz domv oycza mego domy
actus emendi’ : Pueri... per procuratorem suum
kvpyecztva (domum negotiationis Jo 2, 16) Ewimmediate produxerunt literas, unam de libro
Zam 304.
Kupienie fo r m y : n. sg. kupienie Rozm 768; 35 terrae Premisliensi super yillas Myezinicze et R a
kowa emptas al. kwpno 1469 AG Z XVIII 3;
^ g . sg. kupienia Sul 94; ^ ac. sg. kupienie
Kupno blechy XV KatKr I 67.
Sul 52. 78; ^ i. sg. kupienim XV p. post. R XXV
Kupny fo r m y : n. sg. m. kupny 1406 TPaw IV
179; ~ l, sg. (w) kupieniu OrtBr VI 389,
nr 2663, OrtKal 204, OrtMac 34, ca 1500 Erz 36;
Rozm 765.
Z n a c z e n ie : ekupno, nabycie rzeczy na włas 4 0 neutr. kupne 1352 KodWP III 17; ^ g. sg. m.
kupnego 1445 StPPP II nr 3239;/. kupnej 1401
ność, emptio : Wydzalo szą naszym ryczerzom,
BiblWarsz 1857 II 796, 1440 StPPP II nr 2814,
aby nygeden slyachczicz... kvpycz m yal...
1451 A G Z XIV 327; — ac. sg. m. kupny 1445
szobye solthysthwa... prócz woley pana oney
AG Z XIV 179; / . kupną 1392 HubeZb 65,
w szy..., a kypyenye alybo targ (factam autem
emptionem) przeczywko themv ystawyeny v oczy- 4 5 OrtBr VII 565, OrtMac 55; ^ l. sg. neutr.
(o), kupnem Dział 44; ^ i. du. f . kupnyma 1415
myonym (pro yczynyony) skazygemy bicz wsdrvKsM az I n r 2418; ~ ac.pl. m. kupne 1419 AKPr
szony Sul 52; Dzyrzewcza pothem kv doszwyathVIII a 147; / . kupne 1402 JA VI 207, Sul 33;
czenyy na kypyenye (ad probationem suae emp^ /. pl. f . (o) kupnych Sul 51.
tionis) sze szwyathky ma bycz dopysczon Sul 78;
Z n a c z e n ie d o ty c z ą c y kupna, związany z kup
G d i... zyemyenye o swoye sboze... targ yyecz- 50
nem, qui ad emptionem p e rtin e f: a. ' nabyty, ku
ny przed oblycznoscząn xyąnzanczya yczinyą
piony\ emptus, pretio comparatus5: <Campum>
a twardosczy na tho tego tho xyąnząnczya na
dieto vlg. cupne pole 1352 KodWP III 17; Iaco
swyadomye gych kupyenya vesmą, pakli ve
Janek cuppno dzedzino derszi dwadzescza lath
trzech lyeczyech ot czassu przedanya i kupye
nya blisschi prziyaczyele tego tho przedayąn- 55 s pocoyem 1392 HubeZb 65; Sic ego tibi exire
59*

468

KUPNY

KUPOWANIE

non mandavi de domo tua et agro vlg. kupney,
/ . -m kupowała 1419 Pozn nr 1039; 3. sg. f . ku
sed de domo et agris vlg. panskey 1401 Biblpowała 1430Pozn 1351. 1352; ^ condit. 3. sg. m.
Warsz 1857 II 796; Yako Stanisław odyol Swo-by kupował Dział 44; 3. pl. m. -by kupowali
thoslaow<i> dwoye cupne role 1402 JA VI 207;
B Z IV Reg 12, 12; ~ fu t. pass. 3. pl. będą ku
Jako yest then wol doma uchowan, a ne yest 5 powany 1471 M PK J V 100.
cupni 1406 TPaw IV nr 2663; Yakom ya ranZ n a c z e n ie : 'nabywać na własność za zapłatą,
czil Dorothiey weno medzi *dywema czosczama
emere, pretio comparare9: Micolay odpu<ścił>
cupnima, ktoro bi wwybrala 1415 KsM az I
Marczinowi kupowacz dzedzino... w szinowinr 2418; Jsze wszal (sc. Petrus) czithirzi woły
cze Nastky 1399 Leksz II nr 1252; Yze Woczech
kupne na dobrowolney drodze 1419 AKPr V IIIa 10 y Virzbantha ne ranczyly Staszkowy za tho,
147; Kmetho ab ipso Nicolao de agro empto
ysby Jura ne mai dayacz penandzy na Beszal. s cupney profugit 1440 StPPP II nr 2814;
drowszko any cupowacz przesz Staszcowey woMeus m olendinator fecit michi mordale al. wąl
ley 1414 Pozn nr 854; Iacom wolu v Maczeya
emtus al. cupni ad meum molendinum 1445
ne cupowala 1419 ib. nr 1039; Jagneska... nye
A G Z XIV 179; Rzeczono gest viszszey o dze- 15 szalowa<ła>... o polosmy grziwny any tesz o nye
dzynach kypnych (de hereditatibus emptitiis)
cupowala prawa 1430 ib. nr 1351, sim. ib.
Sul 57; De agro emptorio al. kupney 1451 A G Z
nr 1352; Dawalasta ge (sc. pieniądze)... na
XIV 327; ^ O kvpnem szoltystwie (de emptione
ti, gysz kamyenye łamały, abi kupowały (ut
et yenditione rubrica) Dział 44; ^ Empticius,
emerent) drzewo a kam yenye... ku oprawye
id est emptus vel facilis ad emendum, vnde serui 20 domv boszego B Z IV Reg 12, 12; Rocze v opraempticii dicebantur kvpny slvgą ca 1500 Erz 36.
wowanyy mura zdzalalem, a rolem nye kvpob. *będący do kupienia (sprzedania), ąui emenval (agrum non emi) B Z Neh 5, 16; Chczem,
dus \endendusque prostat9: G d i... myesczanyn
aby nygeden ryczerz... szoltystwa gynszego pana
svkna alybo gynsze rzeczy kvpne (alias merces,
w dzedzynye nye kvpowal (ut nullus... emat)
Dział 21: gynszą którą kvpyą), abo crampne... 25 kromye woley gego Dział 44; Comparate vobis
zyemyenynowy na bork d a ..., myesczanyn zakupuyczie schobye (Ecclus 51, 33) 1471 M PK J
lyyącz o diuk swoy doswyatczy przes swyatky,
V 87; Possidebuntur bandą kupovany (possideysz thaky thark s nym yczinyl Sul 33.
buntur agri in terra ista Jer 32, 43) ib. 100;
c. połączenia specjalne: aa. kupny wójt 'wójt,
Nycz nye cupvy (nihil emas) s thowarzysszem
który kupił wójtostwo, nie dziedziczny, advocatus, 30 mocznyeyszym czyebye XV p. post. R I s. X LV ;
ąui advocatiam pretio comparavit, non hereditate
Czczyenye o pyrvem vypądzenyv s kosczyola
accepit9: Ma-ly kvpny woyth albo dzyedzynny
przedayączych y kvpvyączych Rozm 210; Myły
kv praw {leg. prawu) przyszyągacz?... Kaszdy
Iesus schedl do Ierusalem y nalyasl v koszczyewoyth bąndz dzyedzynny albo ktho <go> nayal,
lye przedayącze y kvpvyącze voly, ovcze, golebye
ma kv praw przyszyądz OrtMac 34, sim. Ort- 35 (yendentes boves et oves, et columbas Jo 2, 14)
Kał 204; ^ bb. komora kupna 'kram, sklep,
Rozm 210, sim. ib. 203. 445. 449; Gdysch ssą sly
(sc. dziewice) kvpovacz (emere M at 25, 10),
taberna mercatoria9: Ktho ma kom orą kupną,
przyschedl oblyybyenyecz Rozm 488, sim. ib.
kramna. Daley ktho ma komorą kvpna, czo ya
kvpyl... y placzy sz nyey... czynsz, czo by gyey
244; Nądzny czlyyyecze, yegosch sprayycz nye
polepszył nad then plath, tho może przedacz 40 mozesch, myto yego mayącz, nykt nye może,
OrtMac 55, sim. OrtBr VII 565; ^ cc. list
czusch na volą kvpvyacych Rozm 512; Nye było
kupny 'dokument określający warunki kupna
podobno tego... dnya kupovacz rolyey Rozm 768.
(sprzedaży), cechy, granice itp. rzeczy kupowa
Kupowanie 'nabywanie czegoś, zaplata, emptio,
nej (sprzedawanej), litterae, ąuibus emptionis
actio emendi9: Abi to złoto y srzebro bilo se\enditionisque condiciones, signa, limites sim. rei 45 brano... na kozlech, y to, czsosz k temv przisluemptae definiuntur9: K rczon... byl w *dirszenyu
sza ku kupowanyy, abi ofyerowaly obyati pany
na ołtarzu boga swego B Z II Esdr 8, 15; Przyroley tey ... podluk swego listu kupnego 1445
StPPP II nr 3239.
ssyąga ma byczi z dozvolenym rzymzkyego kossyczola, yyąwszy thy przydcze, tho yesth...
Kupować fo r m y : imper. 2. sg. kupuj XV
p. post. R I s. XLV; 2. pl. kupujcie 1471 M PKJ 50 w przedavanyv albo w kupovanyv, albo w davanyv (in contractu emptionis, yenditionis et
V 87; ~ part. praes. act. adi. g. pl. m. kupują
donationis) 1484 Reg 717; ^ poświętne kupo
cych Rozm 210. 512; ac. pl. m. kupujące Rozm
wanie 'handlowanie godnościami duchownymi,
203. 210. 445. 449; ~ in f kupować 1399 Leksz
II nr 1252, 1414 Pozn nr 854, Rozm 244. 488.
symonia, świętokupstwo, simonia9: Poswyąthne
768; ~ praet. 1. sg. m. -m kupował B Z Neh 5,16; 55 kupowanye simonia M W gl. 64.
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Kupowny rbędący do kupowania (sprzedawa
gąssy, any cur 1480 Czrs s. LXXXVII; Kury
nia), qui emi vendique p o te s f: In mercanciis ac
gallus siue gallina ca 1500 Rost nr 7152.
aliis rebus emptibilibus al. kvpownymy 1472
1. Kurcz 'chorobliwy stan mimowolnego i prze
A G Z VI 162.
wlekłego napięcia mięśni i naczyń krwionośnych,
Kur zool. 'kogut, Gallus domesticus mas’ : 5 spasmus5: Kurcz spasma 1464 Rost nr 4940;
Kuur Park 407; Jako kameen, thako kaptuur,
Kuurcz Park 407; Kvrcz spasmus XV p. post.
pissan bądze przes k y kuur ib. 413; K ur gallus
PF III 290; Cum dolor est in digitis, qui vlg.
1472 Rost nr 1293; Nye zapoyc kur (non candicitur cvrcz XV p. post. R LIII 62; Spasmus
tabit gallus Jo 13, 38), aze szye mnye trzykrocz
est subita contractio neruorum, der krampff,
zaprzysch Rozm 557, sim. ib. 581. 691; Nathych- 10 kvrcz ca 1500 Erz 36.
myasth kur zapyal (gallus cantavit Marc 14, 68)
2. Kurcz 'gatunek psa myśliwskiego , powstały
Rozm 675, sim. ib. 691. 703; ^ pirwe kury
ze skrzyżowania brytana i charta, canis familiaris
'pora nocy, kiedy koguty po raz pierwszy w da
hybridus : Sequitur expedicio canistarum Medionym dniu pieją, wczesny świt, hora noctis, qua
lanensium et curcze in Radoschicze 1418 M M A e
gallus primum cantat, prima lux : A gdisz bilo 15 XV 556; Coczeli, qui fouet canes yrsuales al.
w pyrwe kuri (circa pullorum cantum), zawolaw
curcze ib.; Koczeli, canes kurcze fouenti 1419
k sobye Raguel sług swich y szły s nym, abi
ib. 557; Sequitur alia expedicio canistarum cum
yikopaly doi B Z Tob 8, 11; Pyotr dothychmyast
canibus Mediolanensibus et yrsinis al. kurcze ib.
przyyyodl v obyczay to, yze od pyryych kur aze
Kurczę *kurczę, pisklę, pullus gallinaceus5:
20 Kurczo octus 1472 Rost nr 1812.
do iutrzney nygdy nye spal Rozm 700.
Kura zool. 'gallina (Gallus domesticus)\ w pl.
Kurczyć się 'ściągać się, skracać się, contrahi,
też 'kury i koguty wzięte razem, gaili gallinaeque
in brevius redigi , przenośnie, translate: 'niepokoić
in universum dicta : B olesta... suspendit Swanthsię, trapić się, anxiari, sollicitum esse : Curcza
conem, quia fuit furatus eius socri boues et
szyą anxior XV p. pr. R XVI 347. ~ Cf. Skur
vestes, pullos, curi, et ancas 1389 TPaw III 25 czyć, Skurczać.
nr 1375; O które kuri Paweł na Bogussza żało
Kurdziej 'wrzód na języku u konia, ulcus in
wał, thich mu on ne pocrathl 1414 KsMaz I
equi lingua : Od curdzeya ca 1500 JA IV 89.
nr 2163; Jakom sszyych ludzi ma kasznya do
^ Bohemizm.
Małego Szmolska ne posiał any Florianoui gego
Kurdziel 'wrzód na języku u konia, ulcus in
kmecza sz gego czinschem y se dwoggem kur 30 equi lingua5: Contra kurdzel XV p. post. Bednwsyancz caszal 1419 TPaw VII nr 1145; Jako
M ed 38.
Bolesta przyyachaw samoczwarth na KatharziKurewstwie 'nierządne życie, lubieżność, wszenino dzirszenye pobrał cury, jaycze gwałtem
teczność, stupra libidinesąue : Kurewstwye pro1426 ZapWarsz nr 180; Szym ek... wszal *dawo
stitudo M W gl. 68. ^ Bohemizm.
woły y byka, crowa yedna,... duanacze kur 1428 35
Kuropatwa zool. 1. 'kuropatwa, Perdix Briss.’ :
Pozn nr 1495, sim. ib. nr 1496; Cum aliąuis inKuropatua durax 1437 Rost nr 11212; A ves...
colarum de domo in villa a festo Nativitatis
ille maiores, que regie aves yocantur, scilicet
Christi a domino suo recesserit, extunc domino
*curopethfi Polonice XV med. KatOssol nr 105;
ville sexagenam, yiccum tritici al. dzber..., IHI-or
*Curopadwa perdix XV med. R XXII 40; Wigenera gallorum al. cur... dare debet 1435 40 szedl kroi israhelsky, aby szukał pchli sziwey,
AG Z XII 425; Jaco ya nye wipusczyl rankoiako szukaio kuropatwi (sicut persequitur pergemstwa Janowy, kthory ranczyl za Woycyedix) na górach BZ I Reg 26, 20; Woyczech lo<cha> młynarza, tho gest dzessączorga kur hy
wyl kuropatwy na dzedzynyech mogych 1465
dw poluczwarthky pyva 1464 ZapWarsz nr 1141;
ZapWarsz nr 1242; Curopathwa perdix XV ex.
Jakom ya kmyeczyw {leg. kmieciu) Jacubow y... 45 AK Lit III 106; Kvropąthwa perdix ca 1500
dwadzescza c u r... nye wszalem gwałtem 1471
Erz 36.
TymProc 275; Iohannes... condempnavit... Do2. 'przepiórka lub jarząbek, Coturnix Bonn.,
beslaum ... pro pena trium marcarum racione
vel Bonasa sihestris Brehm : Coturnix kvropatwa
non solucionis pecuniarum, yidelicet yiginti mar
vel yarząb XV ex. R XXXIII 187.
carum pro septem modiis avene al. maldrow et 50
Kuropetwa cf. Kuropatwa
post ąuemlibet modium avene per yiginti quaKuroślep, Kurzaślep, Kurześlep, Kurzoślep bot.
tuor gallorum al. kvr wrąbnych ab opidanis
1. 'pierwiosnka, Primula veris L .’ : Kuroślep priRadymyensibus 1474 A G Z XVIII 89; Jakom ya
mula veris 1419 Rost nr 5309; Kuroslyep herba
nye wrzuczyl szyą... we włoki w W ągrodnye...
paralitica, primula veris 1472 ib. nr 369; Curoanym zabrał czynschu sz kmyeczy thych, any 55 szlep herba Petri ca 1500 ib. nr 5468; ^ *Co-
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rzeslep herba Petri 1460 Rost nr 3586; ^ KuKurwi 'meretricius': kurwi syn: Venzeke prawi
rzoslep herba sancti Petri ca 1460 Rost nr 3302.
curr[i]wi sin (1304) PPom 552; Gregorius pro2. ' kurzy ślad, Anagallis arvensis L. et phoeponit, quod czązą repugnauit et ipsum Gregonicea Schreb.’ : Kuroslep morsus galline ca 1465
rium uituperauit curui ssyn 1402 StPPP VII 287;
Rost nr 4462; Kuroszlep morsus galine ca 1500 5 Bandzeli slachczicz slachcziczovy layaal, synem
ib. nr 5493; ^ Curzaslep morsus galline 1464
gy kyrwym zowąncz (ipsum filium meretricis
Rost nr 4864; Curzyaszlyep morsus gallinae ca
asserendo)..., szesczdzesząnth grzywyen, iako
1500 ib. nr 2094; Curszaszlyepy ('kurzaślep5)
gy (pro by) y zabyl, ma szą wyedzecz przepascz
morsus gallinae ib. nr 7205; ~ Curzoslep galSul 16; Turgeo significat inflare, irasci, tumere
10 al. odącz szya yako pachyrz curwy szyn XV
letricum 1484 Rost nr 6088.
Kurotrzewie bot. 'kurzyślad, Anagallis arvenmed. R XXIII 269; Geden Zyd zalowal na
sis L. et phoenicea Schreb.’ : Kurotrzeve morbus
krzesczyanyna, ysz mu layal y naszwal gy kurgallinae 1472 Rost nr 587.
wym szynem Ort Mac 140; Gdysz wszyszczy łu
Kurowy fkoguci, qui gaili e s f : O tern, yako
dzę Zydy szowa kurwymy szyny, thedy ya yemu
svyaty Pyotr po tern zaprzenyy, vs[ch]lyschav- 15 nyzadney krzywdy w thym nye vczynyl, alem
schy pyenye kurove..., rospamyatai szye y vczymu prawye layal ib.; Chczemy, aczby... slyachnyl pokutą Rozm 691; ^ P y o tr... skrył szye
czycz layalby slyachczyczowy, myenyącz gy ta k :
v yednym dolye, który y nynye slovye kurove
Thysz kvrwy syn (asserens ipsum esse filium
pyenye Rozm 700.
m eretricis)..., tedy za layanye onem v... za
Kurp ' rodzaj obuwia plecionego z łyka, calli- 20 wyną ma zaplaczycz schesczdzessyąth grzywyen
gae genus e suberibus factae \ Curpy (fkurp5)
groschy Dział 39; Thocz thak gest konyecz,
yssh kurwy szin Nyemyecz 1464 Wisł nr 783;
coturnus XV p. pr. R XVI 340; Cuturnus uel
coturnus... est calceamentum rusticale ex sube
^ kurwi, kurwie macierze syn: Przeczslaus...
causam... super... Ursula... jurę acquisiuit pro eo,
ribus factum uel contextum vlg. kurp 1450
RpKapKr; Kvrpy *conturnus 1466 R XXII 20; 25 quia sibi dixit: Newerny, sdradny, curwy maczere synu 1414 StPPP II nr 1327; Czom vcziCurpye pero XV p. post. PF V 10; Curpy culpo
ib. 11.
nil Micolayowi, tho za gego poczanthkem, kedi
Kurśnierz cf. Kuśnierz
mi rzeki: Curwe macere sinv 1427 ZapWarsz
Kurśnirz cf. Kuśnierz
nr 2765, sim. 1428 ib. nr 2867; Czsom sbyl MiKurwa f o r m y : n. sg. kurwa 1415 StPPP II 30 colaie, tho za iego poczanthkyem, kyedi mi rzecl,
nr 1393, XV med. Zab 516. 517, 1462 AG Z X III
bich ia bil curwye maczerze sin 1436 KsM az III
nr 2216; ^ dawać, dajać kurwi, kurwie syny:
389; ~ v. sg. kurwo 1428 ZapWarsz nr 2856,
XV p. pr. RafPocz 12; ^ i. sg. kurwą Sul 49,
Czo vczinil Iacusz Ambrozemv, tho za yego po
czanthkem, kedi yemu dawał kurwę syni 1425
Dział 39; ^ ac. pi. kurwy 1450 RafPocz 26.
Z n a c z e n i e : *meretrix \ P etrus... cittauit 35 KsM az II nr 1473; Czom vczinil Pawiowi, tho
za gego *poczunthkem, kyedy my droga zagyal
Jach n am ... pro eo, quia dixit sibi, quod tua
mater est curva 1415 StPPP II nr 1393; Czsom
hy curwi syny dayal 1438 ZapWarsz nr 865;
^ dajać, dawać, podawać, zadawać, łajać, wsa
yczinila Katharzine, tho za yey poczanthkem,
dzić kurwi, kurwie macierze syna, syny: Czso
kedi mi rzecla: Curwo! 1428 ZapWarsz nr 2856,
sim. XV p. pr. RafPocz 12; Gdyby macz gego 4 0 Spitek yczinil *Sencowy, to yczinil za yego poczathkem, isz mv layal kurwę maczerze sini 1396
kvrvą myanowal (si matrem eius meretricem nom inavit)..., w thakąsz vyną skazyyemy gy
Pyzdr nr 32; Sciunt et testantur, sicut Swothobicz ypadlym Sul 49, sim. Dział 39; Mała imslaus podaual kurwę maczere syni Wszeborio
1396 TPaw IV nr 5376; Climonth, prziydo na
precantes, dicentes vlg. day, bich zabith, day mi
macz curwa XV med. Zab 516, sim. ib. 517; 45 Lenarthowo gospodo, zadawał curwe maczerze
szini 1398 HubeZb 107; Czso Vocenecz ranił
K atherina... condempnavit... Allexandrum ...
lana, to gi ranił gego poczotkem, is mv laial
pro eo, quia tu dixisti sibi, quia ipsa esset merekurvi maczerze syni 1402 Pyzdr nr 168; Czsom
trix al. kurwa 1462 AG Z XIII 389; ^ podawać
ya yczinil łanowy, tom ya yczinil za yego po
kurwy 'lżyć, nazywać kogoś kurwą, per opprobrium meretricem appellare*: Czom zabyl *Ja- 5 0 czanthkem, kędy my dayal kurwę maczerze siny
1405 KsM az I nr 520; Czo wczinil Wirzbantha,
nove, tho za gyego poczathkyem, kedi my mey
tho wczinil za poczantkem Stopczinim, eze gemu
dzewcze podawał curwi 1450 RafPocz 26.
szinowi curwe maczerze sini lagal 1411 HubeZb
Kurwatura 'laska biskupia, pastorał, pedum
91; Cszom yczinil Yacybowy, thom yczinil za
episcopale’ : Kurwathura cambuca ca 1500 R
XLVII 354.
yego poczanthkem, kedi my zadawał curwye ma.
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czerze sziny 1429 ZapWarsz nr 269; Czszom
czy) swoia FI 83, 3; Ierusalem, Gerusalem ,... keluczinil, tom uczinil za Konimirowim poczatkem,
kocrocz chczyalem <zgromadzić> syny tvoye,
yze mi curwy maczere sziny zadaval 1433 Czrs
yako zbyra kokosch kvrząta svoye (quemadmos. LXXXI; Czom yczinil Thomkowi, thom vczidum gallina congregat pullos suos M at 23, 37)
nil za gego poczothkem, kędy cvrvi maczerze 5 pod szkrzydla, a nye chczyalosz! Rozm 419.
ssina wsszadzil 1433 ZapW arsz nr 412; Czszom
Kurzoślep cf. Kuroślep
vczynyl, thom vczynyl za Tworkowym poczathKurzy 'qui gaili est, gallinaceus': Popki kurze,
kem, kędy my curwye maczerze szyny dawał 1434
gorga, gorgum, stomacium pulli 1472 Rost
ib. nr 624.
nr 456. ^ Cf. Głowa, Miętka, Noga, Trawa,
Kurwić 'postępować ja k kurwa, także utrzymy 10 Trzewce, Ziele.
wać z innymi stosunki, uznane przez kogoś za
Kurzyca bot. 'bluszczyk kurdybanek, Glechoma
grzeszne, tu o oddawaniu czci boskiej bałwanom,
hederacea L .': Kurzycza edera nigra 1472 Rost
corpore ąuaestum facere, illicite rersari cum alinr 150.
quo, hic de idolorum culto': Fornicor kvrwyą
Kurzyć (się) fo r m y : a. z zaimkiem zwrotnym
(quod negligens populus terrae et ąuasi parvi- 15 się: praes. ind. 3. pl. kurzą FI i Pul 103, 33; ^ part.
pendens imperium meum dimiserit hominem
praes. act. adv. kurząc 1451 MacDod 105, Rozm
qui dedit de semine suo M oloch..., ponam fa
598; ^ fu t. 3. pl. f . będą kurzyć FI 143, 6;
ciem meam super hominem illum ... succidam^ praet. 3. s g . f kurzyła XV med. GIWroc 110v,
que et ipsum, et omnes qui consenserunt ei ut
B Z Ex 19, 18.
fornicaretur cum Moloch Lev 20, 5) 1471 M PKJ 20
b. bez zaimka zwrotnego się: part. praes. act.
V 23; Fornicabitur, idolatriabitur kurwyl (diadi. g. sg. m. kurzącego Rozm 329; g. pl. kurzą
xitque dominus ad Moysen: Ecce tu dormies
cych 1471 M PKJ V 89.
cum patribus tuis et populus iste consurgens
Z n a c z e n ie : 'dymić, parować, kopcić, fumare,
fornicabitur post deos alienos Deut 31, 16)
fum um emittere, vaporare': Gensze zrzy na ze25
ib. 31. ~ Cf. Przekurwić.
myo y kasze se gyey trzyescz albo drszecz, gensze
Kurwiesynowstwo, Kurwisynowstwo *haniebny
dotyka guor y kurzo so (fumigant) FI 103, 33,
postępek, flagitium ': Thocz yest szle kurwessysim. Pul; Nakłoń nebosa twoya a stopy, dotkny
nowstwo, hoc est meretricalis filiacionis factum
góry a bodo se kvrzycz (fumigabunt) FI 143, 6;
1459 AcLubl II; Thocz yest kurwyszynowstwo ib.
Lampades videbant et sonitum buccine mon30
Kurwisynowstwo cf. Kurwiesynowstwo
temque fumigantem kurzączy (Ex 20, 18) XV
Kurzaślep cf. Kuroślep
p. pr. S K J I 304; Et audita sunt tonitrua, gromj,
Kurzątko *kurczątko, pullus gallinaceus': Cuet nubes densa opperuit montem, et clangor
rzantko occirus XV p. post. PF V 7.
buccine perstrepebat fumabatque, curzyla sze,
Kurzej 'kura, która nie znosi ja j, rodzaj herma
mons (Ex 19, 16—8) XV med. GIWroc 110v;
frodyty, gallina, quae ova non ponit, ąuasi herma- 35 Wszistka góra Synay kurzyła sze (fumabat) B Z
phroditus': Cvrzey cornellum 1434 PF V 32.
Ex 19, 18; Fumigancium kvrzączich (cor tuum
Kurzeja 'kura, która nie znosi ja j, rodzaj herma
ne formidet a duabus caudis titionum fumiganfrodyty, gallina, quae ova non ponit, quasi hermatium istorum Is 7, 4) 1471 M PK J W 89; Położą
phroditus': Gallinacius, eyn koppaun, qui vt
duch moy nan a on bądzye zyavyacz ssąd pogallina ducit pullos, kaplvn vel kvrzeya ca 1500 4 0 ganystw ..., trzy {leg. trści) pochvyvayączey szye
Erz 37.
nye złomy a rąba gorayączego albo kvrzączego
Kurzenie *okadzanie dymem, dym, wyziew,
nye zgaszy (linum fumigans non exstinguet M at
actio fumum circa aliquam rem spargendi, fumus,
12, 20) Rozm 329; Bo yego vschech vstavow kuvapor': Darm o poszyyasz Wbyeszczka, yuszczy
rzącz szye pot krvavy poschedl Rozm 598, sim.
sgothowana deszczką, nye pomosze kurzenye 45 1451 MacDod 105. ^ Cf. Podkurzyć.
pyolyna, gdy przydze moya godzyna De morte
Kurzymór bot. 1. 'pierwiosnek, Primula vew. 319; Vapor kurzenye (ut positis super ignem
ris L .': Kurzimor herba paralitica, primula vearomatibus, nebula eorum et vapor operiat oraris 1472 Rost nr 370.
culum, quod est supra testimonium Lev 16, 13)
2. 'kurzyślad, Anagallis arvensis L. et phoeni50
1471 M PKJ V 23.
cea Schrebż: Kurzimor morbus gallinae 1472
Kurześlep cf. Kuroślep
Rost nr 586.
Kurzę *pisklę kury a także innych ptaków,
Kurzyny pl. tantum, bot. ' Usnea barbata F r.':
pullus gallinaceus cetererumque avium': Bo *zaKurzyni usnea 1484 Rost nr 6372.
prawdo wrobi nalazl sobe dom a gardliczya
Kus 1. rkawałek, kromka, bucella particula pagnazdo, gdze poloszi *kurzota (pullos, Pul: dze- 55 nis' : Skyba al. kuss artodius 1472 Rost nr 1530.
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2. czarci kus bot. 'Succisa pratensis MoencK: i i szili (probaverunt Psal 94, 9) y widzeli dzala
*Czirty kuss iacea alba 1472
nr 905.
moia M W 117a; Lyczemyernyczy... vczynyly
^ Postać czeska.
radą przeczyv... Iesuszovy, kvssącz yego, rzeC/. Kęs
kącz: Gesly podobno davacz czeszarzovy czynsz
Kusiciel *namawiający do złego, wystawiający 5 czyly nye? Rozm 327, sim. ib.; Iesus, poznawschy
na pokusy, tentatoP: A przystąpywszy kvszyych lychothy, rzeki k nym: Czo mye kvszyczyel (tentator M at 4, 3) rzeki mv: Yeszlysz
czye (quid me tentatis M at 22,18), lyczemyerny
szyn boszy, rzekny, yszeby kamyenye tho
czy? ib., sim. ib. 456; Vstanącz yeden mystrz,
Chlebem szyą stało EwZam 300.
który byl vczony v zakonye, kvsącz (tentans
Kusić (się) f o r m y : a. z zaimkiem zwrotnym 10 Luc 10, 25) y rzeki: Mystrzy, czo czynyącz,
się: fu t. 3. pL m. kusić będą XV merf.
abych zyvoth yyeczny otrzymał? Rozm 331,
V 253.
sim. ib. 348. 354. 415. 427. 464; Drugy rzeki:
b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 2. pi.
Kupylczyem pyącz yarzm volow, ydą ych kukusicie B Z Ex 17, 2, Rozm 261. 327. 456;
szycz (probare Luc 14, 19) Rozm 382; Pyrvey
^ imper. 2. sg. kusi Rozm 197; ^ part. praes. 15 kuszyl (sc. Piłat), kakoby gy (sc. Jesusa) myal
albo mogl pusczycz Rozm 847.
tfcf.
kuszę XV in. R XXIV 72; kusząc
RZ I Reg 14, 43, Rozm 195. 327. 331. 348.
2. *wystawiać na pokusy, usilnie namawiać
do złego, ad malum facinus commovere, pellicere,
354. 415. 427. 464; ^ inf. kusić Rozm 382;
tentare5: Tedy yyedzyon yesth Ihus na pvszczą,
^ fu t. 2. sg. m. będziesz kusił EwZam 301,
Rozm 196; 3. sg. m. będzie kusić Rozm 168; 20 aby byl kvszon od dyabla (ut tentaretur a diabolo M at 4, 1) EwZam 300, sim. Rozm 194;
^ praet. 1. sg. m. kusił jeśm FI 80, 7; kusiłeśm
Nye bądzyesz kvszyl (non tentabis M at 4, 7)
Pul 80, 7; 2. sg. m. kusił jeś FI i Pul 65, 9;
pana boga thvego EwZam 301, sim. Rozm 196;
3. sg. m. kusił Rozm 195. 847; 3. pl. m. kusili
Pokyszamy svemy bądzye mya kuszycz (me
są FI i Pul 34, 19, FI 77, 21. 46. 62. 94, 9. 105,
15; kusili Pul 77, 21. 46. 62. 94, 9. 105, 15, 25 tentationibus suis attentabit) Rozm 168; Anyely
były odstąm pyly... od Iesucrista, kyedy y kvszyl
B Z Ex 17, 7, M W 117a; ~ part. praet. pass.
schatan Rozm 195; Dyabel chodzyl kvschącz
g. a. ac. sg. kuszonego ca 1428 PF I 492;
(accessit, ut tentaret), azaby y mogl naklonycz
^ praes. pass. 3. pl. m. kuszeni są FI i Pul
kv grzechy ib.; Kvszyl (tentavit) y tesch troya
61, 33; ^ condit. pass. 3. sg. m. -by był kuszon
30
rzeczą, ktorąsz y Adama kvszyl (deiecerat) ib.;
EwZam 300, Rozm 194.
Iesus rz ek i:... Idzy, szatanye, nye kvszy (non
Z n a c z e n ia : 1. *poddawać próbie, wypróbotentabis M at 4, 7) boga tvego! Rozm 197.
wywać, doświadczać, wystawiać na próbę, exa3. 'kosztować smakiem, smakować, próbować,
minare, probare?: Kusili so me (tentaverunt me),
gustare5: Kuszocz ykusylem (gustans gustavi)...
posmewali se mne posmewanim FI 34, 19,
sim. Pul; Bo kusił ies nas (probasti nos), bosze: 35 malyytko myodu B Z I Reg 14, 43.
4.
fsprawdzać, badać, scrutari, evolvere5: Kvszyognen (pro ognem) ies nas pocuszal iaco poczye pysma (scrutamini Scripturas Jo 5, 39), yze
cuszaio srzebro FI 65, 9, sim. P ul; Tarzi {pro
v nych nadzyevaczye szye zyvoth myecz a thy
karzi) zwerze trzczane..., bicho wicysnoly ie,
pysma szą, które o mnye davayą svyadecztwo
gisz kuszeni so srzebrem (qui probati sunt
argento) FI 61, 33, sim. Pul; I kusili so boga 40 Rozm 261.
5. kusić się ' ćwiczyć się, zaprawiać się, exer(tentaverunt deum, P ul: kuszyly boga) w serceri : N on leuabit gens contra gentem gladium,
czoch swogich, abycho prosili karm duszam
nec exercebuntur vltra ad prelium, any sze
swogim FI 77, 21, sim. FI i Pul 77, 46. 62. 94, 9.
kuszycz daley bądą ku boyv (Is 2, 4) XV med.
105, 15; Kusił iesm cze (probavi te, Pul: kuszylesm czie) v wodi przecywomolwena FI 45 SK J V 253.
Cf. Pokusić, Skusić, Ukusić, Zakusić, Po80, 7; Cvsą temptans (Jesus... hoc autem dicekuszać, Skuszać, U kusząc, Skuszować, Kąsać
bat tentans eum Jo 6, 6) XV in. R XXIV 72;
Kustosz 'tytuł kanonika zarządzającego pro
Kusszonego examinatum ca 1428 PF I 492;
bostwem katedralnym lub kolegialnym, custos,
Hoc autem dicebat temptans, kuschon<c>,
eum (Jo 6, 6) XV med. GIWroc 15v; Przecz 50 appellatio canonici, qui paroeciam ecclesiae cathedralis vel collegiatae r e g if: Iaco xsancz
kuszyczye (tentatis) pana? B Z Ex 17, 2; Zdzal
custosz se stirmi paniczi a s ósmi kmot pobrał
gymyo temu myastu pokuszenye prze semranye
na yego dzedzine pres *granecze 1405 Pozn
synów israhelskych, ysze kuszyly (tentaverunt)
nr 758; Ne dadzo dawnosczy wynidz, posual
pana ib. 17, 7; Na pusczi, gdziesz mye kuszili
(tentayerunt Psal 94, 9) oczczowe waszi, ku- 55 ksandz custossa o przekopo 1428 AKPr VIII a
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accepit tres sexagenas pecuniarum ... super do172; Prawa p o lska... wykładana przes mystrza
mum situatam penes Thomam sutorem parte
y doctora, Swanthoslawa s Woczyeschyna,
ex una et ex alia kusznyerką 1460 KsNW arsz I
cystosscha kosczola warszewskyego swąnthego
nr 532.
lana Sul 82; ^ może 'kustosz w zakonie ber
Kuśnierz, Kurśnierz, Kurśnirz 'rzemieślnik
nardynów, przełożony nad kilku klasztorami 5
szyjący wyroby futrzane ze skór zwierzęcych,
tzw. kustodią\ fortasse 'apud Bernardinos id
est aliąuot monasteriis praefectus : Cvszthosza
pellio, faber, qui e pellibus animalium varias res
conficif: Mathias kuersners de Sandomiria hay przeora veszma gye do szwego dwora De
bet ius d>$13 Liblur nr 2528; Suszka... podał
morte w. 467.
Kustoszowa 'żona kustosza, tj. zarządcy 10 ymyenye yoytowsthwo... Olbrachthoyy przeskarbca, archiwum itp., uxor custodis, id est
rzeczonemy cusznyerzoyy 1432 KsNWarsz I
praepositi aerario, archiviof sim.': Causa Hernr 142; Castrum Sobyen cum yillis et libertamanni cum custosschoua. Item venientes ad
tibus al. *woley eidem adiacentibus, yidelicet
iudicium bannitum prouidus dominus HermanZaslawicze, Zalusche... et cum Wolya trzech
nus recognouit, quia tenetur III sexagenas ho- 15 kusznyerzow 1436 A G Z XIII 12; Jacobus prepositus... yendidit domum Bartholomeo, kurzszneste custossowe dare et soluere in festo Iohannyerzowy 1462 KsNWarsz I nr 570; Paulus...
nis Baptiste 1446 Monlur III 135.
cum procuratorio a nobili N icoląo... postulaKusy 'krótko obcięty (np. z krótko obciętym
vit, ut facies Pasko kursznyerzs, kmetho domine
ogonem), decurtatuś (e. g. de equi c a u d a f:
Kon gnyady kuszy 1471 GórsJaz 283. ~ C f 20 Hedwigis... statueret coram iure, yidelicet deKęsy.
cem oves 1463 A G Z XIII 403; Jan kursznirs
Kusza 'rodzaj ręcznej broni miotającej, skła
ius habet 1466 Liblur nr 6958.
dającej się z metalowego luku i lewaru z języcz
Kutelhof cf. Kutlof
kiem do naciągania i spuszczania cięciwy, arcuKutlof rmiejsce, gdzie się bydło bije, rzeźnia,
ballista': Cuspa dicitur cussa vel tok OrtZab 2 5 lanienci \ M actatorium, quod cutlow vlg. nun528; Kon srzedny, dobri, strzelczy, kuscha
cupatur 1342 M M A e X 47; M actatorium, quod
1471 GórsJazRp 283; Sz kvschą, alye ma vkakutlow dicitur in wlgari 1360 KodWP III 144;
zacz szye z rucznyczą we Lwowye 1497 GórsMacella carnium ... dicta kutellow (1362) M M A e
Piech 206; Sz kvscha, alye na tho myesczye ma
III 314; C asim irus... advocatiam ... cum macmyecz rucznyczą ib. 207; Kon s vrona plesz- 30 tatorio dieto vlg. chutlow ... vendit (1364)
nyw y..., strelczy, plechy, myszky, lap[l]ka,
XVI in. M atr III nr 38; M actatorium carnium,
kusza 1499 GórsJazRp 275; Kon czyszawy,
quod cutlow dicitur (1367) XV AG Z III 38;
strelczy, plech y prelbycza, kusza ib. 276;
Fratres advocaciam eorum domino episcopo
Kvschą balista ca 1500 Er z 37.
elibertare prom iserunt... preter kuthlow 1485
Kuszenie 'poddawanie próbie, doświadczanie, 35 AG Z XVI 402; ^ w postaci jeszcze niespolonitentatio': Iaco w rozgarzanu podług dna kuzowanej: M actatorium, quod vlg. kutelhoff voszena na puszczi (secundum diem tentationis
catur 1290 KodWP II 29; Unam curiam, in
in deserto), gdzesz kusili so mne oczczowe
qua m actantur pecora, quae kutelhoff vlg.
waszi FI 94, 9, sim. Pul; Czy movyą, yze Kristus
nuncupatur 1292 A G Z I 4, sim. 1317 M M A e
po svem posczenyy y kvszenyv yavnye kazał 4 0 IX 237, 1367 KodTyn 148, 1444 KodWP V 684;
(dicunt dominum post ieiunium aperte praediMaccella plura carnificum et fartorum, quod
casse) Rozm 205; To yest yloscza mocz odpokuthilhof dicitur in wlgari (1339) M M A e X 30;
yyedayacego, aby posnął volyą *pytayeczego
Item demum carnificum kotelhoff et maccellum
a podług yego kysenya sslova sslozycz Rozm
carnium 1453 Monlur II 165.
45
456.
Kutylhof cf. Kutlof
Kuś (?) 'kuchcik, chłopiec terminujący u ku
Kuwiekać 'płakać, kwilić, lacrimare, vagire :
charza, puer coąuo ministrans' : Ciniflos kvs,
Kywyekayączego (war. kal.: kwyekagyaczego)
kvchczyk, quasi in cinerem flans ca 1500 Erz 36.
yagientem (quae, cum yidisset fiscellam in
Kuśnierczyk rczeladnik lub uczeń kuśnierski,
papyrione, misit unam e famulabus suis et
socius vel discipulus pellionis' : Martinus, famu- 5 0 allatam aperiens cernensque in ea parvulum
lus pellificum al. kuschnyerczik, posuit soliyagientem, miserta eius ait Ex 2, 6) M PKJ V 15.
dum 1451 Przem II nr 1010.
Kuźnia Cf. Kuźń
Kuśnierka 'kobieta zajmująca się kuśnierstwem,
Kuźnica 'warsztat wytopu i obróbki żelaza,
też żona kuśnierza, mulier, quae arti pellionis
officina f e r r a r i a S pitko... M iczkoni... piscioperam dat vel pellionis uxor : N icolaus... 55 nam seu aquam obstaculatam ad fabricam
S ło w n ik s ta r o p o l s k i I I I
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kusznycza in fluvio... donat (1397) XVI p. pr.
est festinare kwąpycz ca 1500 Erz 37; M arya...
Matr IV 3 nr 387; Ferrifodina vlg. kusznycza
nycz nye czynyla kvapyącz (nihil enim peraDILB I 292; Ferrifodinam al. kuszniczam ib.;
gebat nimis festinando), alye wschytko vmyar
Kusznyczam fecit 1496 StPPP X II 415.
(leg. w umiar) Rozm 22; Czy ynszy yyelczy
Kuźń czy Kuźnia ' mennica, je j charaktery 5 chvatayącz kvapyly, aby tego dnya dano nan
styczny stempel, też sama moneta, moneta
ossądzenye Rozm 745; Pylat kvapyl szye kv
eiusąue signum proprium, item nummus ipse :
vyzvolyenyv mylego Iesucrista, aby y pusczyl
In mille marcis latorum grossorum PragenRozm 787; ~ 'zdyszany (zpośpiechu), anhelans
sium monete w tyssonczu grzywen syrokych
(propter festin a tio n em f: Kwapyony anhelans
grossy praskey kusny liczby polskey obwikley 10 1437 Wisi nr 228 s. 85.
ca 1428 P F I 481; Kvsznye monete 1460 PF
2. 'popędzać coś, poruszać, incitare, agitare :
Synu tey szoni, iasz mosza kwapyocz k sobye
V 38; Kuszny numismatis, id est monete
(permitto tibi facere percussuram proprii nu
*zdradza (filii mulieris virum ultro rapientis,
Biblia Zamojskich: geżto mużie kwapiecz k so
mismatis in regione tua I Mach 15, 6) 1471
M PKJ V 117; J a n ... pomowil gy bycz slodze- 15 bie drażdi) B Z I Reg 20, 30; Popandzy, *kquapi
agitabit (adhuc dies est, ut in Nobe stetur,
gya, abi gemu s *nechgkthorey skrzynky vcradl
agitabit manum suam super montem filiae
dzesącz cop groszow cusnie praskey 1474
Sion, collem Jerusalem Is 10, 32) 1471 M PKJ
Zab 540; Kwzny pyenyęzną numisma census
V 89.
(ostendite mihi numisma census M at 22, 19)
20
Cf. Pokwapić, Ukwapić
XV
R XXV 142.
Kwapienie 'pośpiech, pośpieszny ruch (ku cze
Kwap 'puch, rodzaj lekkiego, delikatnego
muś a. od czegoś), festinatio, motus incitatus
pierza, lanugo, plumae tenerae lavesque*: Kvap,
(ad aliąuem vel ab a lią u o f: Troiako rzeczo
kvath Park 408.
bodze czistota schowana: pyrzwa iest richle
Kwapić (się) f o r m y : a. z zaimkiem zwrotnym
się: imper. 2. sg. kwap SkargaWroc w. 25; 25 yczeczenye od zlich m ysly..., trzecza iest
ostrzeszenye smysla y kwapieenye od lvdzy
~ in f kwapić 1466 R XXII 20; ^ praet.
Gloger; Z qwapyenym czysnąly szye cum
3. sg. m. kwapił B Z Jos 4, 10, Rozm 787.
turbe irruerent (Luc 5, 1) XV ex. R XXV 142;
b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 3. sg.
~ 'nagłe uderzenie, atak, impetus : Navalą,
kwapi 1471 M PKJ V 89; 3. pi. kwapią Pul
Deut 50; ^ imper. 2. sg. kwapi 1471 M PK J 30 kwapyenye (war. lub.: *kwapyne) impetum (impetum fecerunt unanimiter in eum Act 7, 57)
V 9; ^ part. praes. act. adv. kwapiąc B Z
1471 M PKJ V 134.
Ex 12, 11. I Reg 20, 30, Rozm 22; kwapięcy
Kwapliwie 'pośpiesznie, festinanter3: 1 przyszły
XV p. pr. R XLVII 357; — inf. kwapić ca 1500
kwaplyyye (et venerunt festinantes Luc 2, 16),
Erz 37; ^ praet. 3. pi. m. kwapili 1471 M PK J
V 124, Rozm 745; ~ part. praet. pass. n. sg. m. 35 y nalyeszly M arią y Jozeph<a> EwZam 293.
Kwapliwość 'pośpiech, festinatw : M aria...
kwapiony 1437 Wisi nr 228 s. 85.
szła na góry s quaplyvoszczą (abiit in m ontana
Z n a c z e n ia : 1. 'spiesznie a. wcześnie coś
cum festinatione Luc 1, 39) do myastha Iuda
robić, festinare': M aria abiit in m ontana cum
EwZam 289.
festinacione (Luc 1, 39) *kwapyoczy XV p. pr.
Kwapny (o błocie) 'fermentujący, rozkisły,
R XLVII 357; Dzerszoocz lyasky w roku, bo- 40
(de luto) 'tabescens, tabidus': Wywyodl mye
dzeczye kwapyocz ge (sc. mięso) geszcz (coz yezyora nędzy y z błota kwapnego (de luto
medetis festinanter) B Z Ex 12, 11; Qvapyl
faecis, FI: ze błota droszdszy) Pul 39, 2.
syo lvd (festinavitque populus) chczocz przecz
Kwarta 'czwarta część jednostki miary wyż
B Z Jos 4, 10; Kw[y]apycz szą tendere 1466
R XXII 20; Poschpyesz, kwapy accelera (festi- 45 szego rzędu, ąuadrans, ąuarta pars mensurae
a l i c u i u s a. ciał płynnych 'czwarta część garnca’,
navit A braham ... ad Saram dixitque ei: Acce
liąuidorum 'ąuarta pars pintae, ąuae vocabatur :
lera Gen 18, 6) 1471 M PKJ V 9 ; Przichadzaly,
*Quartz pinta XV p. post. PF V 8; ~ b. po
kwapyly (war. lub.: rano chodzyly) accelerawierzchni 'czwarta część łanu , superficiei 'ąuarta
bant (omnis populus manicabat ad eum in
templo audire eum Luc 21, 38) ib. 124; Blyzu 50 pars mansi’: Woyass cupil v podsanthka cu
soltisstw (leg. sołtystwu) dwa srzeba i kwarto
yest dzyen zatraczenya y bycz kwapyo czassoi dwa ogrodi i kaczmo 1391 HubeZb 64;
wye (iuxta est dies perditionis et adesse festi^ c. pieniężnej 'czwarta część skojca , monetae
nant tem pora Deut 32, 35) Pul Deut 50; *Kvak
'ąuarta pars scoti : Vstawyla naszych riczerzow
szya (SkargaWroc w. 25: kvep se) rychło kv
spovyedzy SkargaPloc w. 61; Properare, id 55 mocz, aby Zydowye... nye wyączey... wszącz
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myely, nyszly tylko geną ąw artą (unam quarwywołująca kiśnięcie, fermentację, rozkład
tam, Dział 38: poi grosza), to gest polgroszek
(także w sensie przenośnym), res acidae, fe r 
ment wn : Habent in se nekaki qwas, cum quo
Sul 47.
Kwartnik f o r m y : n. sg. kwartnik 1400 Libmultos inficiunt, sicut pistor małym ąwasem
Iur nr 1060, 1422 M M A e XVII 196; n. a. ac. sg. 5 naqvaszi czalo dzeszo XV in. R XXIV 62;
kwartnik XV p. post. MacPam II 351; ~ g. sg.
Fermentum gwas 1437 Wisi nr 228 s. 86,
kwartnika XV med. Zab 513; ~ g. du. kwartsim. 1472 Rost nr 1146; *Godwmy nye
niku Sul 48; ~ g. pl. kwartnikow 1403 SK J
w stharem ąuaszye (ca 1450 PF IV 572: nye
III 197, 1414 A K H III 236, 1471 ZapWarsz
<w)qwassye starem) ani w ąuaszye szlosczy
nr 3051; ^ ac. pl. kwartniki 1395 Leksz II 10 (non in fermento yeteri neąue in fermento
nr 1762, 1422 Pozn nr 1109, 1434 ZapWarsz
malitiae I Cor 5, 8) 1438 R XXII 351; Vymenr 444; ^ /. pl. (po) kwartnicech 1436 Zap
czycze stari ąwass (vetus fermentum I Cor
Warsz nr 677; kwartnikoch 1498 AG Z XV 361.
5, 7) ca 1450 PF IV 572, sim. XV med. SK J
Z n a c z e n ia : 1. *jednostka monetarna równa
I 80; Offyerowacz bodo chlebi przes kwassy
jednej trzeciej części półgroszka, monetae genus 15 (panes absąue fermento) B Z Lev 7, 12, sim.
einsdem valoris atque triens semigrossi’ : Keddi
ib. 8, 26; Mało gest, abi bil mnye slvga kv
Jacusz dal penodze Katherzine, teddi dal
wzbvdzenyv pokolenya Iacobowa a kwasy
ąuartniky, a ne grosze 1395 Leksz II nr 1762;
israhelskich kv obrocenyy (a d ... faeces Israel
Ne wszol cztyr ąuartnicow oboznego od yego
convertendas) B Z Is 49, 6; Quas, qvath, qvap
kmecza 1403 SK J III 197; *W auriszinecz... 20 Park 411; Pige, pischno, qvas ib. 414; Baczydal za Giuanowicze polszo<s>tha stha grziven,
czye a chovayczye szye od kwasy lyczemyerv ichsze yedna grziwna ąuartnikow 1414
nykow y kaczerzow, y saduczeow (cavete a fer
A K H III 236; To berzem k naszey duszy...,
mento Pharisaeorum et Sadducaeorum M at
yszesmy yloszily... bracz od *dobyczancza dwa
16, 6) Rozm 360; Rzeki y m :... Czerny nye
ąuartniky 1422 Pozn nr 1109; Jaco mnye wino- 25 rozymyeczye, yzem vam nye rzeki o chlebe:
wath Vocech cztirnaczcze groszi i dwa ąuart
Vyaruyczye od kvasu (a fermento M at 16, 11)
niky 1434 ZapWarsz nr 444; Welyslaw ne
lyczemyernykow y saduceow. Tedy ssą doranczyl za Jacuba oszmy korczy owsza po
pyro rozymyely, yze ym rzeki, by szye bały ...
dzeszanczy ąuartnyczech 1436 ib. nr 677;
nye kvasu chlebnego (a fermento panum M at
Vstawyam i... v y ną... pyąncz groszy przes dwv 30 16, 12), alye navky y srady lyczemyernykow,
kwarthnyky themv zaplaczycz Sul 48; Przesz
Zydow y kaczerzow Rozm 361; ^ 'niemiły
ąuartnika XV med. Zab 513; Any w them
zapach kisnących rzeczy, smród, fa e to F : Kvasem
gemy szgynaly bothy, pyerz, sschaffran y vszda
fetore XV p. post. JA XII 145.
jako wyerdunek przeze *dwo ąuarthnykow
Kwasić fo r m y : part. praet. pass. g. sg. m.
1471 ZapWarsz nr 3051; Recepisti... tres mar- 35 kwaszonego B Z Ex 12, 19. Lev 23, 14; ^ ac.
cas in trinariis al. w kwarthnikoch 1498 AG Z
sg. m. kwaszony B Z Ex 12, 19; ^ /. sg. m.
XV 361; Finis adest vere, scriptor vero si vales
(w) kwaszonem 1413—4 JA XIV 503, B Z Ex
habere bibales, ąuartnyk na pywo XV p. post.
34, 25; r*u n. pl. kwaszeni ca 1450 PF IV 572;
MacPam II 351.
^ condit. pass. 3. sg. f . -by kwaszona była
2. 'mianowany przez radę miejską i odpowie 4 0 BZ Ex 12, 34.
dzialny za sprawy budowlane w obrębie jednej
Z n a c z e n ie : \poddawać fermentacji zakwa
dzielnicy rzeczoznawca (murarz lub cieśla),
szającej, czynić kwaśnym, kisić, ferment ar e*:
Lud wszowszy mooky kropyoney drzewyey,
faber aedificandi peritus aedificationibus in una
urbis regione a senatu urbano arbiter praeponyszlybi kwaszona bila (anteąuam fermentasitus’ : Peter ąuartnyk habet ius 1400 Liblur 45 retu r)..., wkladly soo na swoge pieczy BZ
nr 1060; Iasiek braseator, Petrus kwartnik,
Ex 12, 34; Bodzecze offyerowacz... chlebi...
Martinus sartor 1422 M M A e XVII 196.
dwa ze dwv dzesyotky byeli *quaszenye (pa
Kwas fo r m y : n. sg. kwas Park 411, 1472
n es... duos de duabus decimis similae fermentatae) B Z Lev 23, 17; ~ chleb kwaszony
Rost nr 1146; ~ g. sg. kwasu B Z Lev 7, 12.
8, 26. Is 49, 6, Rozm 360. 361; ^ ac. sg. kwas 50 echleb z mąki poddanej fermentacji bez drożdży,
XV in. R XXIV 62, ca 1450 PF IV 572, XV
panis e farina sine faece fermentatus5: In p an e...
med. SK J I 80; — i. sg. kwasem XV in. R XXIV
fermentato w ąuasonem ch<l)ebe 1413—4
62, XV p. post. JA XII 145; ~ /. sg. (w) kwasie
JA XIV 503; Za szedm dny chleba kwaszonego
nye *bodze w waszich domyech naleszono
1438 R XXII 351, ca 1450 PF IV 572.
Z n a c z e n ie : 'substancja kwaśna, substancja 55 (fermentum non invenietur in domibus yestris).
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Ktori bi yadl kwaszoni (fermentatum), zgynye
Z n a c z e n ia : 1. 'roślina kwitnąca, planta flo dusza gego B Z Ex 12, 19; Nye bodzesz offyerens9: Dny yego yako kwyet polny (flos agri,
rowacz na kwassonem chlebye (super fermento)
Pul: kwyat polny) FI 102, 14; Sicut enim genekrwye offyery mey ib. 34, 25; Chleba quaszoracio lilii et floris letabunda est, a kwyatha
nego (panem) y krvp nye bodzecze gescz B Z 5 wyeszole yest, sic virgo parturiens exultabat
Lev 23, 14; ^ przenośnie: Nye ąwassyeny,
XV med. SK J V 259; Marya myedzy kyyathy
przessny (sicut estis azymi I Cor 5, 7) ca 1450
kvyat 1453 R XXV 212; Kvap, kvath Park 408;
PF IV 572. — C f Nakwasić, Ukwasić, Z a
Day Marie nawyedzenye nąm qwyath rożen
kwasić.
(pro rozey) 1471 CyzKlob 444; Kwyath flos
Kwasiec *jabłecznik, wino z jabłek, vinum 10 1472 Rost nr 1162; Czelyvsczy... b yły...
e pomis factum , sicera9: Quassecz sicera, vinum
yyelm y... byale, a myedzy thym yakoby roszapomorum al. pomaceum 1472 Rost nr 1032.
nego kvyata ba<r)w a slvczona (albae cum
Kwaszenina 'galareta z mięsa a. owoców,
commixtione rosei coloris) Rozm 22; To yest
gelatum e carne frugibusve factum : Kwaszekvyat, yen zakyytl z[a] maczyczye Yesse (hic
nyna stripla, garleda, sucadium ca 1455 JA 15 est flos, qui pullulavit de radice Jesse) Rozm
XIV 493; Quassenina gelarata 1472 Rost nr 657.
67; ^ przenośnie: Tyś kwiat czystoty panień
Kwaśny fo r m y : n. sg. m. kwaśny ca 1500
skie,... tyś róża rayskiego kwiata XV p. pr.
Er z 37; neutr. kwaśne ca 1500 Erz 37; ~ g. sg.
R XIX 42; Ach, moy namyleyschy quyecze!
neutr. kwaśnego B Z Ex 13, 7; ^ i. sg. f . kwa
1464 Wisi nr 1945; O duszyco, drogy kwyecze,
śną B Z Ex 12, 8; ^ ac. pi. m. kwaśne B Z 20 nyc droszego na them szyyecze, tanyesz szya
Lev 7, 13.
dyablv przedala SkargaPłoc w. 53, sim. Skarga
Z n a c z e n ie : 'mający cierpki smak, charakte
Wroc w. 34; Roszamy kwyath wyonyayączy
rystyczny dla niedojrzałych owoców, acidus,
jesthczy Jhus Nazarenyszky ca 1500 SprT N W
acerbus ut sunt fruges nondum maturae9: Patres
V 16; O krolv nyebyesky,... tobyem moy
nostri comederunt vuam acerbam *quassne 25 kvyat mey czystoty offyerovala (tibi meae castiy kysalą (Jer 31, 29) XV p. pr. SK J I 304;
tatis florem immolayi) Rozm 36; ^ bot. 'nazwy
*Bodzoczye geszcz... przasny chleb s kwaszn 0
określonych gatunków roślin, plantarum norzerzuch 00 (cum lactucis agrestibus) BZ Ex
mina9: kwiat jabłkowy 'jakaś roślina, planta
12, 8; Nye wzyawy sze nyczs kwasznego (aliąuaedam, quae mali flos vocabatur9: Quyath
quid fermentatum) u czyebye ib. 13, 7; Offye- 30 yablkowy balanitia XV p. post. R LIII 65;
rowacz b 0 d 0 ... chlebi kwaszne (panes... fer^ konikowy kwiat 'nostrzyk, Melilotus ojmentatos) B Z Lev 7, 13; Per vuam intelliguntur
ficinalis Lam.9: Konikowi qviat melilotum 1464
Rost nr 4851; ^ Maryje kwiat 'lnica, Linaria
bona opera, que debent esse acida vtg. kwassne
XV p. post. R XXV 173; Kwaszny acetosus
yulgaris Mili.9: Marie kwiath linaria 1472
ca 1500 Erz 37; Kwaszny albo nyedostaly, 35 Rost nr 309; ^ prosiany kwiat 'starzec zwy
czajny, Senecio ndgaris L.9: Proszany kwyath
albo nyevyrzaly acerbus ib.; ~ kwaśne mleko
cruciata 1460 Rost nr 3493, sim. 1472 ib.
*zsiadłe mleko, lac coagulatum9: Szerzysko vel
kwąszne mleko coagulum ca 1500 Erz 37;
nr 1750; Proschyani kwyat carduncellus 1472
^ przenośnie: Acerba gorzka, czirpka, kwaschna
ib. nr 438; ^ zamorski kwiat 'prawdopodobnie
(war. lub.: *kwassnya, acerbo enim luctu dolens 4 0 cynamon, cinnamomum ut \idetur9: Any lylya
pater Sap 14, 15) 1471 M PK J V 76. — Cf.
byalosczya, czyrvona roza krassznosczya, any
Jabłko, Kapusta, Migdał.
nardus szva vonyosczya, zamorszky kvyat
Kwcicień (?) bot. 'komosa wonna, Chenoposzva drogosczya Maryey szya równa 1453
dium botrys L .9: Kwczyczen herba tinee 1472
R XXV 212; ^ żytni k w ia tfchaber, bławatek,
45
Rost nr 1591.
Centaurea cyanus L.9: Szytny kwyath flores
Kwiat fo r m y : n. sg. kwiet FI 102, 14; kwiat
frumentorum ca 1500 Rost nr 7137.
1419 Rost nr 2861. 5133. 5138. 5294, XV p. pr.
2. bot. 'część rośliny, zwykle barwna, za
R XIX 42, 1453 R XXV 212, 1460 Rost nr 3493.
wierająca organa rozrodcze, flos9: N a czyyey
3635, 1464 ib. nr 4839, etc. etc.; ~ g. sg. kwiata
by szyą (sc. lasce) pokazała latoroszl y kvyath
XV p. pr. R XIX 42, XV med. SK J V 259, 50 (cuius virga frondibus et florę pullularet),...
Rozm 22; ^ ac. sg. kwiat 1471 CyzKlob 444,
ten yest dostoyen, aby yemv M arya... dana
Rozm 36; ~ v. sg. kwiecie 1464 Wisi nr 1945,
kv malzenystw (leg. małżeństwu) Rozm 29;
SkargaPłoc w. 53, SkargaWroc w. 34; ^ i. sg.
Na tey latorosly zakyytl kvyat yesoly (vitis
kwiatem Rozm 73; ^ i. pl. kwiaty 1453
habens folia, in supremo florem iucundum )...
55
R XXV 212.
y rosła ona latorośl s kyyatem pospoly (crevit-
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que folliculus floris in supremo) Rozm 73;
kwyathky kochacz ib.', M athko myloszyerdzya,
Yako yest ono zyelye vzralo y spadł kvyat
kwyathky dzyewyczy! Naw 61; O nadroszy
z nyego ib.; Tego drzeua (sc. brzoskwiniowego)
kwyathku panyenssky czyszthosz<(c)i, M aria
kvyat, roszdze, było pomoczno przeczyw każde
mathko! XV ex. PF IV 750; Qwyatek polny
nyemoczy (flores facti sunt remedium cunctos 5 szyą narodzyl, czyynem pastyrzom szyą wszyaad dolores) Rozm 91; ^ 'kwiaty poszczegól
wyl De nativ w. 61; Cwathek cysti, smuthnego
nych gatunków roślin, flores singularum plansyercza yczesyenye ca 1500 R XIX 74.
tarum : bzowy kwiat (bez, Sambucus nigra L .)\
Kwiatny cf. Kwietny
Bzowy kwat flos cameacti 1419 Rost nr 2861;
Kwiatopłodny *sprzyjający kwitnieniu, qui plan^ fijołkowy kwiat (fiołek, Viola odorata L .) : 10 tis crescendi eflorescendiąue causa f i f : KwyatoFfiolkowy kwath flos yiolarum, viola 1419 Rost
plodnim yyanim floriperoflamine 14517?XXII41.
nr 5294; ^ kwiat grzybieniow (lilia wodna,
Kwiczeć ekwiczeć, wydawać glos charaktery
Nymphaea alba L.) : Quat, list grzybyenow cłaua
styczny dla świni, grunnire : Sus grinit (pro
grunnit) kvyczy albo krzaka ca 1500 Erz 37.
hercolis, nymphea 1419 Rost nr 5133—4;
^ morski kwiat ( cynamon, Cinnamomum sp .): 15
Kwiecie fo r m y : n. kwiecie 1419 Rost nr 2884.
Morsky kvyath vel czysczyecz casia ca 1500
5067, BZ Num 17, 8, Rozm 85. 417; ^ g. kwie
Er z 37; ^ szał wij owy kwiat (szałwia. Sahia
cia XV med. R XXV 155, Rozm 25; ~ ac.
officinalis L.) : Szalvio[lo]vi *quyatch saluia dokwiecie 1484 Rost nr 5811, Rozm 18; ^ /.
mestica 1419 Rost nr 5138; ^ ^ muszkatowy
(w) kwieciu 1444 R XXIII 304.
kwiat (osnówka nasienia rośliny, Myristica fra- 20
Z n a c z e n ie : fkwiaty, kwitnące rośliny lub
grans H o u tt.): Muscathowi kwyath macix 1460
kwitnące części roślin zawierające organa roz
Rost nr 3635; Muscatovi qviat macis 1464 ib.
rodcze, flores, plantae florescentes5: Swego
nr 4839, sim. ca 1465 ib. nr 3973. 3995, 1472
quecza flores 1436 R XXIII 278; W rosgach,
ib. nr 219, 1475 ib. nr 3209, 1478 ib. nr 2171,
kwieczu, frondę, florę 1444 ib. 304; Sicut
1481 ib. nr 4996, ca 1500 ib. nr 2080. 7214; 25 apis, que post colleccionem floris suffocatur
^ zimny kwiat (zapewne nasiona kminku,
in fecibus mellis po sbyranyy myodu s quecza
Cuminum Cyminum L .) : Zymny kwyath semen
tonye w modu XV med. R XXV 155; M oyzes...
cimini XV p. post. R LIII 61.
wrocziw syo, nalasl *rosquetl syo rosgo AaroKwiatek fo r m y : n. sg. kwiatek M PKJ V 73,
nowo w domy Levi, *rosquitayocza syo poDe nativ w. 61, ca 1500 R XIX 74; ~ g. sg. 30 kowim, zyawyacz syo quecze (turgentibus gemkwiatku M W 60a; ^ d. sg. kwiatku XV ex.
mis eruperant flores) BZ Num 17, 8; KossaPF V 104; ~ ac. sg. kwiatek M W 57b; ~ v. sg.
czecz polni ma kwyecze zolthe 1484 Rost
nr 5811; lako szyą lylya *zvsty nad ynne
kwiatku 1447—62 Zab 545, Naw 61, XV
PF IV 750; ~ /. sg. (w) kwiatku M W 60a;
kyyeczye (ut prae cunctis floribus lilium can^ n. pi. kwiatki Rozm 25; ^ ac. pl. kwiatki 35 descit), tako szyą zvsczyla dzyeyycza Marya
ca 1455 Dóbr 324.
myedzy svem y... tovarzyskamy Rozm 18;
W yego *chczyenyv zawzdy są roze, kyyatky
Z n a c z e n ie : ' roślina kwitnąca, flos*: *Thasz
ya gyda, roszkoszny may, dayacz kwyathky
z lylya, wschytko rozkoschne *kvyeczy. Tamo
y szelony gay ca 1455 Dóbr 324; Kwyatek
roskoschna vonya cinamona y balsama,
czyrwony vitta coccina (war. ka l.: vitta coccinea 4 0 y yschego roskoschnego kyyeczya (in ipsius
quasi flos czirzwyony, sicut vitta coccinea labia
thałamo semper su n t... flores pullulantes. Ibi
suavissimus odor cynamoni et cu m ... floribus
tua Cant 4, 3) M PKJ V 73; O Maria,... kwyathku polnemv schyą rownasch XV ex. PF V 104;
amomi) Rozm 25; Kyyeczye polne (flores...
convallium), trava na łąkach, wszytko szyą
W yego *chczyenyy zawzdy są roze, kvyatky
z lylya, wschytko rozkoschne *kvyeczy (in 4 5 Iesvcristvszovy klanyalo Rozm 85; Pczoly (pro
pczole) kv zebranyy myodv nye wschelkye
ipsius thałamo... sunt vernantes rosae iunctae
liłiis et flores pullulantes) Rozm 25; ^ prze
zyelye yest yzyteczne, alye yedno kyyeczye
(apibus herbae necessariae non sunt, sed flores)
nośnie: Ach, moy kwyathkv naroszkosznyeyRozm 417; ^ 'kwiaty poszczególnych gatun
schy, [...] na thwogyem lyczkv byalem kwthaczy a roszą czyrwona w poszrothky 1447—62 5 0 ków roślin, flores singularum plantarum’ : bzowe
kwiecie (bez, Sambucus nigra L .): Bzowe
Zab 545; Kwyathek roszkoszny vrodzyla,
kwy<e>cze atropassa 1419 Rost nr 5067;
w nyem wszythka zbawienya naszego nadzyeia
~ szałwine kwiecie (szałwia, Sahia officina
M W 57b; Panna naswyąthsza, Maria, tego
lis L .) : Schalwyne naszenye, qwecze saluia dokwyathkv roszkosznego iesth m atuchna M W
60a; Anno sw yatha,... day nam sye w thym 55 mestica 1419 Rost nr 2884.
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Kwieciec bot. 1. 'janowiec barwierski, Genista
V 116; 2. pl. kwielcie 1471 M PKJ V 136;
^ part. praes. act. adi. n. pl. neutr. kwielące
tinctoria L . ': Kweczecz crisantica 1472 itosf
nr 1598.
1471 M PKJ V 62.
Z n a c z e n ia : 1. 'piszczeć, cicho popłakiwać,
2. Maryje kwieciec 'lnica, Linaria vulgaris
M ili.': Marie kweczecz linaria 1472 Rost nr 312. 5 yagire : Kyath, kveli Park 408; Kwyelanczie
Kwiecień *czwarty miesiąc roku, mensis Apri
yagientes (Job 38, 41) 1471 M PKJ V 62.
2. 'głośno jęczeć, wyć, flebilem vocem edere,
l i s Quetschen XV /«. Wisi nr 2030; Myeszacza
ululare’ : Quviely ulula (ulula, abies, quia cekwyetna mensis 1461—7
1lO r; Llzyąuyad
al. kwyecyen XV p. post. M PH W 449; Kwyeczen
cidit cedrus Zach 11, 2)! 1471 M PKJ V 116;
XV p. post. Zab 157; Kvyeczen aprilis XV ex. 10 Quyelcze ululate (agite, nunc, divites, plorate
ululantes in miseriis yestris Jac 5, 1)! ib. 136.
Wisi nr 562.
Kwielenie cf. Kwilenie
3. 'świergotać, paplać, garrire : Kwyelysz
garulas XV p. pr. R XVI 347; Quely pipillat
Kwielić cf. Kwilić
Kwietni cf. Kwietny
ca 1455 JA XIV 494; Quely pipio XV p . post.
Kwietny, Kwiatny, Kwietni f o r m y : n. sg. f . 15 PF V 9.
kwietna XV med. R XXIV 366; ~ ac. sg. f
Cf. Zakwilić
kwietną XV in. CyzPłoc, Rozm 445. 511. 583.
Kwiść f o r m y : praes. ind. 3. pl. kłwtą M PKJ
778; ^ kwietnią Rozm 442; ^ /. sg. f . (po)
V 33; ^ imper. 2. sg. kwci XV med. R XXIII
280; ^ part. praet. act. adv. kwtąc XV med.
kwiatnej Rozm 451; ^ i. pl. m. kwietnymi
20 SK J V 259; — adi. n. sg. f . kłtąca 1471 M PKJ
1444 R XXIII 305.
Z n a c z e n i e : 'związany z kwiatami, dotyczący
V 46; neutr. kwtące 1444 R XXIII 303; v. sg. m.
kwiatów, floridus, ad flores pertinens’: Quetną
kwtący 1447—62 Zab 545; / . kwtąca ca 1420
(sc. porę?) mey, Ambroszy, we szboszy XV in.
R XXV 277; n. pl. neutr. kwtąca XV in. R XXIV
CyzPłoc; Nyczi s szitowia vczinione kwietnimi
70; ac. pl. kłwtąca M PK J V 49; kłtące 1471
p lasti... fila favis cirpea floreis 1444 R XXIII 25 M PKJ V 49; /. pl. kwtącymi 1462 R XXV 269;
305; ^ kwietn(i)a niedziela 'ostatnia niedziela
— in f kwiść 1453 R XXIII 298; ~ f ut. 3. sg. m.
przed Wielkanocą,, zwana zwykle Palmową, dobędzie kwiść Pul 71, 16; kwiść będzie FI 91, 12;
minica ultima antę Pascha, vulgo dominica Pal3. pl. m. kwiść będą FI 71, 16, FI i Pul 91, 13,
marum nuncupata : Dominica dicitur Palmarum,
Pul 91, 12; ^ praet. 3. sg. f kwitła XV p. pr.
id est Florum, ąuethna XV med. i? XXIV 366; 30 R XVI 345, Rozm 18. 32; neutr. kwtło Pul
27 arg.; 3. pl. m. kwtły M PK J V 13; kwitły
A tym obyczayem nasz myły baranek, Cristus,
1471 M PKJ V 13.
szóstego dnya, czvsz <w> kyyąthnya nyedzyelye
Z n a c z e n ie : 'być okrytym kwiatami, okry
(decima die, id est in ramis palmarum), przywać się kwiatami, też rozwijać się, krzewić się,
schedl kv myastv Rozm 442; Iesus z yyelyka
chvalą przyschedl v kyyetna nyedzyelye do 35 róść bujnie, florere, efflorescere*: Arbor fulgida
kwtancze 1444 R XXIII 303; Flavescit, kyytla,
Ierusalem Rozm 445, sini. ib. 583. 778; Myły
Iesus v ponyedzyalek po kyyathney nyedzyely
aristis XV p. pr. R XVI 345; Kwyscz florere
1453 R XXIII 298; Ach, moy kwyathky naroszyroczyl szye do Ierusalem Rozm 451; ^ kwie
kosznyeyschy, [...] na thwogyem lyczky byalem
tna sobota ' sobota przed Niedzielą Palmową,
sabbatum antę dominicam Palmarum’ : M arya 4 0 kwthaczy 1447—62 Zab 545; Kwthączymy
yirentibus 1462 R XXV 269; Florent, *kwąthą,
Magdalena pomazała mylego Iesucrista v kvyearbusta gignencia poma yenusta 1466 R XXII
thna sobotą Rozm 511.
24; *Kwąthczą fiorida ib.; Kwythly (war. lub.:
Kwikać (o świni) 'kwiczeć, grunnire’ : Kvikaa
kwttly) pululabant (septem spicae pullulabant
Park 408.
(Kwilenie) Kwielenie *wydawanie płaczliwego 45 in culmo uno plenae atque formosae Gen 41, 5)
1471 M PKJ V 13; Kltącza frondosa, id est
głosu, płacz, ragitus, voces flentium, fletus’ :
florosa (A chaz... im m olabat... yictim as... sub
Vczynyly yczto za Yordanem s wyelykym
omni ligno frondoso IV Reg 16, 4) ib. 46;
płaczem y grosznym kwyelenym (planetu magno
Kltączie (war. lub.: klwtączą) florencia (fecit
atque yehementi) B Z Gen 50, 10; ^ 'śpiewne
zawodzenie, lament ( ?), ululatus ( ?)’ : Kwyelenye 5 0 Salom on... florentia quaedam II Par 4, 21)
ib. 49; Ona ysta svcha laska pvsczyla odrosły
carmen 1471 M PKJ V 38.
y kyytla (pullulavit frondibus et floribus) Rozm
(Kwilić) Kwielić f o r m y : praes. ind. 2. sg.
32; ^ Kwtocza roszą wyborna, mathuchno
kwielisz XV p. pr. R XVI 347; 3. sg. kwieli
bosza (florens rosa, mater domini speciosa)!
ca 1455 JA XIV 494, Park 408, XV p. post.
PF V 9; ^ imper. 2. sg. kwieli 1471 M PKJ 55 ca 1420 R XXV 277; ^ przenośnie: Kwiscz
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bodo (florebunt, P ul: będze kwyszcz) z masta
iaco syano zeme FI 71, 16; Prawi iaco palma
kwiscz b 0dze (florebit, P ul: kwyszcz będo)
FI 91, 12; Szczepyeni w domu boszem, w trzemech domu boga naszego kwyscz bodoo (flore
bunt) FI 91,13, sim. Pul; Corda florida kwthocza
XV z>2. i? XXIV 70; Semper vige kwczy! XV med.
R XXIII 280; Dicitur de partu virginis, germinans, kwąthcz (pro kwthącz), germinabit sicut
lilium (exsultabit solitudo et florebit quasi
lilium, germinans germinabit Is 35, 2) XV med.
SK J V 259; Klwtą rutilat (war. hal. : rutilant,
id est coruscant, q u i... diligunt te, sicut sol
in ortu suo splendet, ita rutilent Jud 5, 31)
M PK J V 33; Xps wzpomozon byl od oycza,
kyedy podług czlowyecztwa kwtlo czyalo z grobu
wstayocz Pul 27 arg.; lako rosa myedzy czyrnyem, tako kvytla myła M arya (sicut inter
spinas solet pullulare rosa, sic floruit prae
ceteris Maria gratiosa) Rozm 18. ~ Cf. Odkwiść, Rozkwiść, Skwiść, Wskwiść, Zakwiść, Rozkwitać, Kwitnąć, Zakwitnąć.
Kwitbryf *pismo stwierdzające otrzymanie cze
gokolwiek, apocha manu sigilloąue firmata :
Yako tho *sswanczą, yze pany Judka,... ssyostra

Mirossewa, quidbriff dala przecziwo lysthowy,
kthory obmawya na trzidzessczy grzywen,
kthore byl zapissal gey brath, Miross, dla
possagv y sswą pyeczącz k themv gistew (pro
gistemu) quidbriffowy prziwyessila, y then gisthy quidbriff z gey volą vyssedl 1437 Pozn
nr 1580.
Kwitnąć I. 'okrywać się kwiatami, być okry
tym kw iatam i\ przenośnie ' dobrze, pięknie się
rozwijać, florere, efflorescere : O mili boże,
*ktoresz błogosławione *Mariey Jakobowa y
S alom o<no)ua... tako powisszil..., abi kwitnali wszitkich cznoth przikladem M W 48b;
Kwythnącza panno Maria, yasznyesza nysly
lylya, vczyeszy nasz wszysthky szmathne ca
1500 SprTN W V 10.
2. *jaśnieć, błyszczeć, nitere, nitescere : Qwithne (war. lub.: wswytne) illucescat 1471 M PKJ
V 33.
Kwitować *stwierdzać kwitem czyjąś wolność
od zobowiązania, uwalniać od zobowiązania, apo
cha data aliąuem a debito liberum esse declarare :
Quitowacz vel proszno pu<ś)czitz quitare XV
p. post. PF V 8.
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UZUPEŁNIENIA DO SPISU ŹRÓDEŁ
DokM p I Zbiór dokumentów małopolskich.
Część I. Dokumenty z lat 1257— 1420. Wyd.
Stanisław Kuraś. Wrocław 1962. Polska Aka
demia Nauk, Oddział w Krakowie. Materiały
Komisji Nauk Historycznych. N r 5.
KsNW arsz I Księga ławnicza miasta Nowej
Warszawy. T. I <1416— 1485). Wyd. Adam
Wolff. Wrocław 1960. Polska Akademia Nauk.
Instytut Historii.
KsZPozn Księga ziemska poznańska. 1400—
1407. Wyd. Kazimierz Kaczmarczyk, Karol
Rzyski. Poznań 1960. Poznańskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk. Wydawnictwa Źródłowe K o
misji Historycznej. T. XV.
ListTat Hamm Josip: Altpolnisches aus kroatischen Archiven. Wiener Slavistisches Jahrbuch. Bd 2. Wien 1952, s. 174—5. ^ List chana
perekopskiego z r. 1500 do króla Jana Ol
brachta.
O rtW pM Ortyle sądów wyższych miast wiel
kopolskich z XV i XVI wieku. Opr. i wyd.
Witold Maisel. Wrocław 1959. Polska Akademia
Nauk. Instytut N auk Prawnych.
PKKr II Roty polskie z ksiąg sądowych ziem
skich krakowskich z początku XV wieku. [Wyd.]
Zbigniew Perzanowski i Mieczysław Karaś. Ze
szyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 24.
Prace Językoznawcze. Zesz. 3. Kraków 1960,
s. 233—53.
Pyzdr Wielkopolskie roty sądowe XIV—
XV wieku. T. II. Roty pyzdrskie. Zebrali i opra
cowali Henryk Kowalewicz i Władysław Kuraszkiewicz. Poznań 1960. Poznańskie Towa
rzystwo Przyjaciół Nauk. Zabytki Języka i Li
teratury Polskiej. N r 4.
RachKról Rachunki królewskie z lat 1471—
1472 i 1476— 1478. Opracowali Sftanisław] G a
węda, Z[bigniew] Perzanowski, A[nna] Strze
lecka. Wrocław 1960. Polska Akademia Nauk,
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Oddział w Krakowie. Materiały Komisji Nauk
Historycznych. N r 2.
RKJŁ Rozprawy Komisji Językowej. Łódzkie
Towarzystwo Naukowe. Wydz. I. Łódź 1954 i nn.
RKJŁ VII 53—60 Leszczyński Rafał: Teksty
polskie z końca XV wieku. ^ Statut cechu
krawców w Krakowie. Wpisy w księdze wie
czystej Łodzi.
SkarbM az Księga skarbowa Janusza II, księ
cia mazowieckiego, z lat 1477— 1490. Wyd.
Jerzy Senkowski. Kwartalnik Historii Kultury
Materialnej. V II jir 3. Zeszyt dodatkowy. W ar
szawa 1959.
WokTryd Urbańczyk Stanisław: W okabularz
trydencki. JP XLII 15—29.
U w a g a . Zdarza się, że w niektórych rękopi
sach, których fotokopie udało się nam pozyskać,
znajdują się glosy pominięte przez wydawców
rękopisów. Cytując te wyrazy, oznaczamy za
bytek tą samą sygnaturą, co wydanie druko
wane, zaopatrując ją dodatkiem Rp. A więc
np. sygnatura OrtBrRp oznacza glosę wziętą
przez nas z zabytku znaczonego OrtBr, ale
przez wydawcę pominiętą. Podobnie GórsArtRp
oznacza glosę pominiętą przez wydawcę za
bytku GórsArt, a odczytaną przez nas w foto
kopii rękopisu. Drobnych korektur literowych,
dokonanych na podstawie autopsji rękopisów
lub na podstawie fotografii, także drobnych
uzupełnień cytatów w ogóle przy sygnaturach
nie zaznaczamy osobnym znakiem. Uzupełnie
nia cytatów i poprawki w odczytaniu tekstu
zdarzają się szczególnie często w zabytkach
sygnowanych skrótami: GórsArt, GórsJaz, GórsPiech, Kalużn 282—8, MPKJW 1— 172, Msza IV,
M W i M W gl., OrtBr, OrtMac, R XXII
10—28, 232—48, R XXIII 279—81, R XXIV
377—8, R XLVII 361—74, SK J V 252—84,
RocznKrak XVI, Rozm.
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DODATKOW E SKRÓTY
Ath
przen.

Symbolum Athanasianum
przenośnie
DODATKOW O

saec.
zam.

OPRACOW ANE

2. Byle wyraża warunek pożądany ' gdyby tylko,
dummodo3: Wkraway czosto a mało, a gedz,
bylecz szo gedno chczalo Slota w. 73.
Dwanaściekroć 'dwanaście razy, duodecies3:
Dvanasczekrocz duodenarius 1457 PF V 14. 5
(Gałuszka) Gołuszka 'jakiś owoc, może kaliny
koralowej, fructus ąuidam, fortasse Yiburni
opuli L .3: Golusky labruscas, g/. nedoszrali
XV p. post. R XXV 200.
Jacej (
'raczej, potius3: Vnątrzne szamnye- 10
nye bądzye nass gryscz *ac sz mylosczyv
zvnątrzną nycz nye dbamy, bo po grzechy
yaczey prze ymyenye tego svyata czynymy, nyzly
prze zakon Rozm 585. ^ A. Bruckner daje lekcję
więcej, można by też czytać jacy.
15
(Kanafas) Kanwas (?) 'mocnepłótno konopne,
lniane lub jedwabne, textile cannabinum vel lin- j
teum vel Sericum solidius3: Taco my pomoz |
bog..., yacom Yanowy sz Woyaczewa zapla- j

saeculum
zamiast
HASŁA

czil *kanuas za zedm werdunkow 1423 Pozn
nr 1157. ^ Odczytanie niepewne.
Kapitulew(y) ( ?) 'należący do kapituły, ad capitulum pertinens5: Yacoczom wzaldwoye kony
Maczeyewy sz Tamową, tym wzal w sz<w>em
zapuscze na Yankouiczech, a ne na kapytuleuey
dzedzine 1423 Pozn nr 1159.
Karbana 2. 'rodzajpojazdu, currus ąuidam ( ?)3:
Iaco Marek ne ślubował Micolaiewi, abi se mu
ne stal gwal<t> za karbano w gego dzedzine
1402 Pyzdr nr 169.
(Kindżał) Ginżał 'nożyk, cultellus5: Item duo
caclearia aurea cum cultello ginzal 1478 RachKról 171.
Kłuzki czy Kluzki 'śliski, zdradliwy, lubricus,
fallax3: Presentis evi lubrica condicio, <k>luskye
bydlyenye, cunctas hominum acciones... inobliyionis abissum ... demergere consuevit XV
med. AKPr I 233. ^ Bohemizm.
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tom

I

strona
21 a 45
21
30
41
58
59
60
61
67
86
135
141
151
152
154
154
155
155
175
203
208
215

b po w. 13
b 2—7
b po w. 17
b 1
b po w. 11
a 2
b 32. 33
b 50
b 9
a 55
b 21
a 29—31
b 43
b 30
b 42
b 48
b 50
b 42
a 20
a 26
a 29

S ło w n ik s ta r o p o ls k i I I I

jest
Aftarzów cf. Haftarzów

id balssan
ineptus, magister
hansperskye
spusczyl
L<e)czaczych
alyth
divos, divinos
ab utilibus
123;
26,
26;
123;
3.
lu<d>skye
Byle
fascinulas

ma być
Aftarzowa cf. Haftarzowa
dodać: Akownica cf. Hakownica
cytat wykreślić
dodać: Arabski cf. Klej
id est balssan
dodać: Bandowany cf. Landowany
ineptus magister
hansperskye (pro hausperskye 'augsburskie5 ?)
fpusczyl
Lczaczych
lyath
di<vi>nos
cytat wykreślić
ab inutilibus
nr 1175;
nr 222,
n r 222;
nr 1175;
2.
<k)luskye
1. Byle
fuscinulas
61

482
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strona
222 a 24. 29
232 a 34—5
233 b 29—30
233 b po w. 45
237
273
278
278
295
301
310
341
343
344
344
354
357
357
369
372
407
416
420
424

b
b
b
b
b
a
a
b
a
b
b
a
a
a
a
b
a
a
b
a

22—3
8
4
6
17
29
39
2—3
po w. 25
12
20
52
31
38
18. 41
48
8
4
48
40— 1

425
15
23
23
47
75
75
92

a
b
a
b
b
b
b
a

47
37—41
55
1
10. 42
5—6
20—2
44

104
104
130
145

b
b
b
a

21
22
9
22

165
167
168
177
177
178
178
220
296
311
315
320

b
a
b
b
b
a
b
b
a
a
a
a

30
24
52
44
45
53
9. 13. 40
11
53—5
25
39
21

jest
tląka

na thwi prawa
Ażeć,
Lić,
Thedy
Is 38, 17)
retca
i. pl. m.
bicz... slotkym
, sim. OrtBrRp 69, 2
s ktoregosz
puatuor
calantica
Gorczyca,
XV
agere facere
duch, weln
lekczy<e>schą a gothownyescha reddebat leniorem expedicionem
Odczynić,

ma być
tkąka
wykreślić
cytat wykreślić
dodać: 2. ' smaczny, s a p o r o s u s Cibaria non sunt
saporosa chothne XV in. R XXIV 66.
cytat wykreślić
nath wiprawa
wykreślić
Kiedyć, Kiedyżci, Lić,
Thedy gy
Is 38, 14)
recta
cytat wykreślić
dodać: Czarci cf. Kus
z. pi. f .
bicz slotkym
skreślić
s k<t>oregosz
ąuatuor
calautica
Gorczyca, Jabłko,
XV p. post.
agere, facere
duch weln
lekczeyschą a gothownyeyscha reddebat leviorem et
expediciorem

Odczynić, Oduczynić,
od ^ cytat wykreślić
vye movyl
wye mowyl
dovyed<zie>
dowye<dzie>
1426 (?)
1326
, XV p.pr. i? XXII 348 skreślić
cytat (jak wyżej) wykreślić
skreślić
lepie
XV e*. M PK J II 320 przenieść do w. 43 przed etc.
1. sg.
1. sg. m.
2. sg. m.
2. sg.
skreślić
prze(pro czadzanye 'cią(leg. ciążanie)
dzanie’)
usque
usquo
afferre
affere
creditor XV ex.
XV £?*.
vel
vlg.
skvdla vel
skvdla, vlg.
Drapie, Podrapić
Podrapie
gl. 66
gl. 59
clathri
cłathari
cytat M W 44b wykreślić
—' Chemily
Chemily
po Sul 101. dodać: ~ Cf. Półdziesiąta.
po Rozm 42. dodać: ~ Cf. Półdziewiąta.

UZUPEŁNIENIA I POPRAWKI

strona
324 b 8
325 a 43
333 a 8
338 a 24
340 b 3
344 b 45—6
349 a 42
349 b 43
350 a 1
350 a 20
352 a 37
352 b po w. 14
352 b 53
369 a po w. 3
383
387
414
448
453

a
a
b
b
a

34
17
po w. 3
55
po w. 31

483
523
523
531
535
543
543
14
22
22

b
a
b
b
a
b
b
a
a
a

36
48
28
47
45
po w. 3
33
46
31
49

22 b 28—30
25
26
41
42
74
79
89
90
114
130
139

a
a
b
a
a
b
a
b
a
a
a

23
2
46
35—6
po w. 24
28
29
43
36. 46
6
15

jest

ma być

17.24

17, 24
po Rozm 223. dodać: ~ Cf. Półdziewiętnaśde.
est
est,
XV
med.
XV p. post.
Kozioł,
Kozioł, Kóz,
modorum
modorum,
Heż(e)
Heż(e), Jeż(e)
po ZapWarsz nr 32; dodać: Pawsecz ranczil za
D obka... pode *strzemi grziwni, yesze mai plascz
wroczicz 1418 AKPr VIIIa 144;
po ZapWarsz nr 994; dodać: Yako ya tho vyem,
yesze thy czosny z urzadem dzelany 1466 Zap
Warsz nr 1249;
po TymŁow 58. dodać: Jeże Pyothr Byenyada zadney blyskosczy sham nye ma na oczczysnye nasschey
1485 ZapWarsz nr 1600.
Eżbv
Eżby, Jeżby
dodać: Aby tesz thaka czystosczą sweczila, yessby
pod bogem nye mogła bicz wyathsza roszumyana
XV p . post. R XXV 266.
Eżto cf. Jen
Eż to cf. Jenże
dodać: Ftóry cf. Który
Ftórykoli c f Którykoli
tumeliosus
tumeliosus,
1463
XV e*.
dodać: Ginżał cf. Kindżał (w Uzupełnieniach w t. III)
g. sg. godziny
g - sg.
dodać: Gołuszka cf. Gałuszka (w Uzupełnieniach
w t. III)
XV in. R XXIV 71.74 skreślić
vmrze
ymrzeta
Zgwałcić.
Zgwałcić, Gwałtować.
L<e>czaLczaHaftować
(Haftować)
dodać: Histba c f Izba
wykreślić
sromayą
sroma <s>yą
skreślić
imiona 1405 Piek
VI 235;
skreślić
cytat (jak wyżej) wykreślić, a dodać: Yako pan
Hinczka pobrał Copczeuim dzeczem ymena za pół
tora sta grziwen 1405 Pozn nr 825;
<W>yaczey
Yaczey
XV R
XV p.p o st. R
inny
iny
cytat z ArchTerCrac wykreślić
dodać: Cf. Jenże
Iż
Iż, Jenże
vlg.
vel
stoyączy
stoyącz y
StPPP VIII 929,
StPPP VIII nr CCCXLV 51,
skreślić
szethin
*szethin
61*

484
tom strona
Tli 160 b 37
160 b 48
168 b 45
203 b 35
205 b 20
219 a 29
228 a 27
234 b po w.
235 a po w.
240 a 54
262 b po w.
267 b 23
276 b po w.
289 b po w.
294 a 6
296 b 40
303 b 16
306 a 49
306 a 54
306 b 20
311 b 43
313 b 14
316 a 13—4
343 a 6
356 a 12
375 b 5
377 b 14
434 b po w.
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jest
Błaż 320,
XV ex. Pocz 233,
jęciec
<K>arzi
passum
cf. Koftyr
Koliżdy, Kolżdy.
22
25
21
25
48

8

ma być
Błaż 319,
XIV
Pocz 233,
n. sg. jęciec
Tarzi (pro karzi)
passuum
cf. Kofter
Koliżdy, Kolżdny, Kolżdy, Kożdy.
dodać: Kanew c f Konew
dodać: Kanwas cf. Kanafas (w Uzupełnieniach w t. III)
decident)
decident
dodać: Kącza cf. Kucza
1373 ib. 398.
ib. 398.
dodać: Kieżdy cf. Każdy
dodać: Kluzki cf. Kłuzki (w Uzupełnieniach w t. III)
czynić narady
czynić, narady
glogoczcową
*glogocztową
Kmiotki pl. tantum,
Kmiotki
Knietki pl. tantum,
Knietki
Knieźki ( ? ) pl. tantum,
Kniezki
Knówki pl. tantum,
Knówki
talibus
tabulis
~ Cf. Pokoić,
^ Pokoić,
Korijander, Korijandr Koryjander, Koryjandr
Ezech 47, 8
Ezech, 47 8
Rozm 21. ^ Cf. Babka.
Rozm 21.
kram na (cały ten cytat przenieść pod hasło Kramny)
kram
*ny opvsczayącz
nye pvsczayącz
dodać: Ktoć cf. Kto
Ktoćkoli
cfKtokoli

